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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetusryhmään osallistuu kauden alusta 20 lasta. Yksi esikoululainen liittyy ryhmään marraskuun alussa. 

Esiopetusryhmä on jaettu neljään eri pienryhmään, joita kutsutaan tutkimusryhmiksi. Lapset ovat itse saaneet 
päättää tutkimusryhmiensä nimet ja he ovat tehneet tutkimusryhmilleen myös omat ryhmätunnukset. 
Vironniemessä esikoululaiset kuuluvat myös kahteen toiminnalliseen ryhmään, joihin kaikki päiväkodin lapset 
ovat jaettu; pääskyihin ja talitintteihin. Esikoululaisilla on käytössään oma ryhmätila, sekä muut päiväkodin tilat 
ovat sovittaessa esikoululaisten käytössä. Päiväkodin alakerrassa on tila, jota voidaan käyttää pienryhmätilana. 
Päivittäinen ulkoilu tapahtuu vastapäisessä Säätytalonpuistossa. Oppimisympäristönä esikoululaiset käyttävät 
kaupungin stategian mukaisesti koko kaupunkia ja Vironniemestä on hyvät kulkuyhteydet museoihin, 
taidegalleriohin, teattereihin ja musiikkitapahtumiin, sekä kirjastoihin. Kaupungin tarjoamia oppimisympäristöjä ja  
kulttuuritarjontaa hyödynnetään aktiivisesti Vironniemessä. Seurakunnan liikuntasali ja Woltti-sirkuskoulu ovat 
osa Vironniemen toimintakulttuuria. Lasten esikoulupäivä rakentuu arkisten rutiinien ympärille, korostaen 
leikillisyyttä ja toiminnallisuutta, sekä hyvää vuorovaikutusta. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Vironniemen päiväkodissa on yhteisöllisen tekemisen kulttuuri ja toiminnassa painottuu eri taide-aineet. Lapset 

vaikuttavat toiminnan suunnitteluun omien aloitteiden ja ehdotuksiensa kautta, joita heti kauden aloituksessa 
kerätään. Aloitteet ja ehdotukset huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja lasten ääntä kuunnellaan koko 
esikouluvuoden aikana. Lasten ääni tulee kuuluviin lasten kokouksissa ja –haastatteluissa, sekä 
vuorovaikutuksellisesti tapahtuvassa yhdessä oppimisessa. Lasten kanssa ennakoidaan tulevia toimintoja ja 
reflektoidaan menneitä, keskustelu ja yhdessä ihmettely, sekä leikillinen toiminta tarjoaa lapsille moniaistillista 
oppimista, kokemista ja eri taitojen harjoittelua. Tärkeää on leikki ja leikkiä saa, se saa näkyä ja kuulua. 
Lasten kanssa ihmetellään filosofisia kysymyksiä, sekä pyritään oivaltamaan yhdessä, jotta oppimisen ilo 

mahdollistuisi. Lasten kysymyksille on aina tilaa ja kannustetaan lapsia sinnikkyyteen sekä luovuuteen. 
Esikouluryhmässä on lapsia erillaisista kulttuurisista taustoista, joihin esikouluvuoden aikana myös tutustutaan.  
Esikoululaiselle tärkeitä sosiaalisia ja arkisia taitoja, ryhmässä toimimista sekä itsestä huolehtimista harjoitellaan 

päivittäin. Monilukutaitoa eheytetään monipuolisesti toimintaan, niin että mediavälineet tulevat tutuiksi itse 
toteuttamalla. Välineet eivät ole itseisarvo, esikoululaisten kanssa voidaan pohtia sisältöjäkin, miksi ja mitä varten 
jokin on tehty. Taidekasvatuksella on tärkeä sija Vironniemen päiväkodissa. Esikoululaisille suodaan 
monipuolinen tutustuminen eri taidemuotoihin, kuvataiteeseen ja draamaan. Draamakasvatuksen ja kuvataiteen 
keinoin voidaan käsitellä lapsista nousevia aiheita, vahvistaa lapsen omaa identiteettiä, emotionaalista 
käsityskykyä sekä luovuutta. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Päiväkodin yhteisenä teemana tällä toimintakaudella on kieli ja mieli. Lapsille oli annettu aiheeseen liittyen 

kesätehtävä. Teemaa työstetään erilaisten projektien ja työpajojen avulla. Lasten kiinnostuksen kohteet 
kartoitetaan ja ne rakennetaan osaksi esikouluvuoden tavoitteita. Vironniemen päiväkodin omalla lehdellä, Viesti-
lehdellä on 40-vuotis juhlavuosi, joka näkyy päiväkodin yhteisenä projektina. Sekä yhtenä projektina on lasten 
sananvapautusjuhla, jota vietetään marraskuussa. Esikoululaiset saavat tehdä sananvapautusjuhlaan omat rap-
kappaleet sanoituksineen. Projekteja ja työpajoja dokumentoidaan piirtäen ja valokuvaten, sekä niistä 
keskustellaan, miten eri asiat koettiin ja mitä opittiin. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Esiopetuksen dokumentoinnissa käytetään kameraa ja tabletti-tietokoneita. Lapset saavat itse osallistua 

toiminnan dokumentoimiseen, kuvaamalla, äänittämälla ja piirtämällä. Keskustelu ja hyvä vuorovaikutus avaa 
lasten mahdollisuuden itsearviointiin. Itsearviointia voidaan nauhoittaa, kuvata, piirtää tai kirjoittaa. Tuotokset ja 
tiedot tallennetaan omaan kasvun kansioon. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Huoltajat pääsevät vaikuttamaan esiopetuksen toimintaan yhteisten tapahtumien, vanhempainiltojen sekä 

tapaamisten myötä. Toiminnasta keskustellaan arkisissa tapaamisissa ja toiminnasta viestitetään vanhemmille 
viikko- sekä kuukausikirjeen muodossa. Vanhemmat saavat olla mukana opettamassa lasten omia 
oppimistoiveita, sekä toivomme vanhemmilta erityisesti omaan kultuuriin liittyviä opetustuokioita. Vanhemmat 
voivat osallistua päiväkodin toimintaan Vironniemen kannatusyhdistyksen kautta, joka toimii aktiivisesti ympäri 
vuoden, järjestäen erilaisia tapahtumia ja yhteisiä toimintoja päiväkodin kanssa. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lapsille luodaan turvallinen ympäristö sekä mahdollistetaan turvallinen vuorovaikutus, jossa kaikkien äänet 

saavat kuulua. Kaikki lapset ovat yhtä tärkeitä ja tasa-arvoisia. Kannustetaan lapsia uteliaisuuteen ja rohkeuteen, 
sekä oman ilmaisun löytämiseen. Päiväkodissa ei sallita kiusaamista, eikä väkivaltaa. Tilanteisiin puututaan aina, 
kiusaamista ja väkivaltaa ehkäistään suunnitelmallisesti. Ristiriitatilanteissa pyritään rakentaviin ratkaisuihin ja 
opetellaan itsesäätelyä ristiriitatilanteissa. Kiusaamis- ja ristiriitatilanteista keskustellaan myös vanhempien 
kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisua, mikäli tilanne niin vaatii. Kasvattajat luovat omilla toimillaan ja 
esimerkeillään esikoulun ja päiväkodin ilmapiirin, jossa lapsella on turvallista olla ja toimia. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Esikouluryhmässä on yhteensä 10 lasta, joiden perheessä puhutaan kahta kieltä. Useimpien suomen kielen taito 

on erinomainen, äidinkielen tasoinen. Varsinaisesti S2 lapsia on 2. Lapsille on tehty S2- suunnitelma. Suomen 
kieltä harjoitellaan pienessä ryhmässä leikkien ja pelaten. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Valmistavaan opetukseen osallistuu yksi esikoulun oppilas. Hänen suomen kielen osaamista vahvistetaan 

pienemmässä ryhmässä pelaten ja leikkien, Roihuset materiaalin avulla. 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 
neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Anne Ansellia, S2-opettajan käynti 
 
Pirjo Suomalainen, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

Keskustelun  
päivämäärä 
 
 
 20.8.2019 
 
 4.10.2019, 11.11.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 
Esi- ja perusopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma 

Suunnitelman  
päivämäärä 
28.8.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
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Esi- ja perusopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma 2019-2020 
 
Kaisaniemen ala-asteen koulu ja yhteistyöpäiväkodit Aleksi, Virkkula ja Vironniemi. Kaisaniemen koulun 
luokat 1A, 1B, 2A, 2B ja 2C tekevät yhteistyötä alueen päiväkotien kanssa, joissa on esiopetusryhmä. 
Yhteistyön tavoitteet ja käytänteet 
Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteistoiminnallista oppimista ja tutustuttaa esiopetusikäiset lapset 
kouluympäristöön 
Yhdessä oppimisen tavoitteet 
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön toiminnan tavoitteina on madaltaa kouluun tulemisen kynnystä ja 
sujuvoittaa koulun oppimisympäristöjen ja toimintatapojen tuntemista. Yhteistyöpäiväkotien esioppilaat 
pääsevät tutustumaan Kaisaniemen kouluun ja oppimisen eri muotoihin toiminnallisesti useamman kerran 
vuodessa esiopetusvuoden aikana. Yhteistoimintasuunnitelmassa määritellään lukuvuoden alussa 
yhteistoiminnan laajuus, tavoitteet, sisältö ja rakenne. Toimintaa arvioidaan lukuvuoden päättyessä 
keväällä. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Hyvällä 
yhteistyöllä huoltajien ja päiväkodin henkilöstön kanssa turvataan lapsen mahdollisesti tarvitsema 
oppimisen ja koulun käynnin tuki koulun aloitusvaiheessa.  
LEOPSit siirtyvät vanhempien suostumuksella touko-kesäkuun vaihteessa päiväkodeilta rehtorille. Rehtori 
toimittaa ne ensimmäisten luokkien opettajille. Päiväkodit toimittavat myös toimintasuunnitelman 
koululle. 
Vakiintuneet yhteistyön toimintamuodot ja sisällöt 
Kaisaniemen ala-asteen ja yhteistyöpäiväkotien esikoululaiset tutustuvat alkuopetusluokkien lisäksi koulun 
erityisopettajiin. Keväällä 2020 koulun laaja-alaiset erityisopettajat vierailevat esiopetusryhmissä. 
Erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja mahdollisesta erityisopetuspäätöksestä ja/tai integraatiosta alueen 
kelto ja opetusviraston suunnittelija ovat yhteistyössä ja tiedottavat koulua. Tarvittaessa järjestetään 
Saatellen kouluun –keskustelu. 
Lukuvuoden esi- ja alkuopetuksen oppijoiden yhdessä oppimisen tavoitteet 
Koulun lukuvuoden 2019-2020 teemana on Ilmastotalkoot. Tämä on myös esi- ja alkuopetuksen yhteistyön 
teema. Esi- ja alkuoppilaat tutustuvat toiminnallisesti mm. kierrätykseen ja Itämeren hyvinvointiin taide- ja 
tutkimustyöpajoissa. Tavoitteena on, että oppija herää havainnoimaan omaa lähiympäristöään ja ymmärtää 
miten ympäristöstä pidetään huolta. Esioppilaat tutustuvat toiminnan aikana koulun oppimisympäristöihin 
ja toimintatapoihin. He pääsevät tutustumaan koulun henkilökuntaan ja mahdollisesti vastaanottaviin 
ekaluokan opettajiin. Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat 1-2 luokilla oppiaineiksi, vaikkakin 
opetus on edelleen pääosin eheytettyä. Esioppilaita kannustetaan omatoimisuuteen työskennellessään 
ikäsekoitteisissa ryhmissä yhteistyöprojektin aikana. 
Konkreettinen toiminta 
Syksyn toiminta alkaa yhteisillä leikkipuistotapaamisilla. 
Syksyllä 2019 esioppilaat ja toisen luokan oppilaat työskentelevät ikäsekoitteisissa ryhmissä, joissa 
tutustutaan ympäristön huomioonottamiseen erilaisten kierrätystehtävien ja lajitteluharjoitusten avulla.  
Keväällä 2020 esioppilaat ja ensimmäisen luokan oppilaat työskentelevät ikäsekoitteisissa ryhmissä, joissa 
oppilaat toteuttavat Itämeren pohjan taidetyön.  
Tavoitteet ja lasten toiminta 
Elokuussa sekä päiväkotien esioppilaat että koulun alkuopetuksen oppilaat tapaavat tutustuakseen toisiinsa. 
Yhteiset puistotapaamiset aloittavat lukuvuoden yhteistyön. 
Syys-marraskuussa 2019 eskarilaiset tulevat tutustumaan kouluun tokaluokkalaisten vieraaksi. Yhdessä 
toteutetaan kierrätys- ja roskien lajitteluun liittyviä harjoituksia ja katsotaan tokaluokkalaisten oppilaiden 
aiheesta valmistamia esityksiä (kuten laulua ja nukketeatteria). Eskarit ja tokaluokkalaiset tekevät 
yhteistyönä ikäsekoitteisissa ryhmissä lajittelupeliä ja lajittelevat itse tuomiaan roskia lajittelupinoihin. 
Tarkoituksena on toteuttaa myös liikunnallinen tuokio koulun salissa, jossa toteutetaan leikkien ja laulun 
avulla kierrätysteemaa. 
Tammi-maaliskuussa 2020 eskarilaiset tulevat työskentelemään koululle ekaluokkalaisten kanssa ja 
toteuttavat taidetyön. Kevään projektista vastaavat Kaisaniemen koulun ekaluokkien opettajat sekä 
yhteistyöpäiväkotien eskariopettajat. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ryhmissä. Ennakkoon 
oppilaat ja eskarilaiset tutustuvat aiheeseen omissa toimintapisteissään. 
Toimintaa arvioidaan loppukeväällä. 
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Kaisaniemen koulun luokat 1 A (21), 1 B (20), 2 A (17), 2 B (19) ja 2 C (18) 
Pk Aleksi (15 eskaria) Pk Virkkula (21 eskaria) Pk Vironniemi (20 eskaria) 
Yhteystiedot: 
Kaisaniemen koulu 
Elena Silverang elena.silverang@edu.hel.fi  
Kirsi Kokkonen-Spears kirsi.kokkonen-spears@edu.hel.fi  
Anna-Riina Elo anna-riina.elo@edu.hel.fi 
Pk Virkkula Tiina Kauppinen /Kati Kaarakainen pk.virkkula@hel.fi 
Pk Vironniemi Markus Björkman pk.vironniemi@hel.fi 
Pk Aleksi Leena Torkkeli pk.aleksi@hel.fi 
Syksyllä koulun puolelta vastuussa ovat tokaluokkalaiset opettajineen ja jokaisella luokalla on oma 
kummipäiväkoti. 
2a-luokka/Elena Silverang ja Aleksi 
2b-luokka/Kirsi Kokkonen-Spears ja Virkkula 
2c-luokka/Anna-Riina Elo ja Vironniemi  
 
Yhteistyöaikataulu syksy 2019 
Elokuu: 
Vko 35 to 29.8. alkaen klo 9.30 puistotapaamiset:  1a, 2a ja pk Aleksi 
    1b, 2b ja pk Virkkula 
    2c ja pk Vironniemi 
Syyskuu: 
Vko 36 pe 6.9. klo 9.30 2a-luokka Elena ja Aleksi 
Vko 38 pe 20.9. klo 9.00 2c-luokka Anna-Riina ja Vironniemi 
 
Lokakuu: 
Vko 40 pe 4.10. klo 9.30 2b-luokka Kirsi ja Virkkula 
Vko 43 pe 25.10. Klo 9.30 2a-luokka Elena ja Aleksi 
 
Marraskuu: 
Vko 45 pe 8.11. klo 9.30 2b-luokka Kirsi ja Virkkula 
Vko 47 pe 22.11. Klo 9.00 2c-luokka Anna-Riina ja Vironniemi 
 
Joulukuu:  
Joulujuhlan kenraali ja joulujuhla laulajaiset 
 
Yhteistyöaikataulu kevät 2020 
Tammikuu: 
Vko 3 pe 17.1. klo 9.00 Aleksi ja ekaluokkalaiset Anuliina 
Vko 5 pe 31.1. klo 9.00 Virkkula ja ekaluokkalaiset Satu 
 
Helmikuu: 
Vko 7 pe 14.2. klo 9.00 Vironniemi ja ekaluokkalaiset Anuliina 
Vko 9 pe 28.2. klo 9.00 Aleksi ja ekaluokkalaiset Satu 
 
Maaliskuu: 
Vko 11 pe 13.3. klo 9.00 Virkkula ja ekaluokkalaiset Anuliina 
Vko 13 pe 27.3. klo 9.00 Vironniemi ja ekaluokkalaiset Satu 
 
Huhtikuu: 

mailto:elena.silverang@edu.hel.fi
mailto:kirsi.kokkonen-spears@edu.hel.fi
mailto:anna-riina@edu.hel.fi
mailto:pk.virkkula@hel.fi
mailto:pk.vironniemi@hel.fi
mailto:pk.aleksi@hel.fi
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Vko 16-17 Eskareiden ruokailu nelosten kummioppilaiden kanssa ja pulpettipäivä kummien kanssa. 
 
Toukokuu: 
Vko 19 Eskareiden ruokailu jatkuu 
Kevätjuhlan kenraali pe 29.5.2020 
 
Esi- ja alkuopettajien suunnittelukokous on keskiviikkona 28.8.2019 klo 15.00. Projektin 
suunnittelukokous on keskiviikkona 28.8. klo 15.45 ja keskiviikkona 8.1. klo 15.00. 
Suunnittelukokouksissa pohdimme tarkemmin tulevaa työpajaa. Suunnittelukokoukseen tuodaan 
eskareiden ja oppilaiden ajatuksia ja kysymyksiä, mikä heitä kiinnostaa aiheessa. Rehtoreiden ja 
päiväkodin johtajien suunnittelutilaisuus pidetään syyskuussa 2019 Kaskossa. 
Lähikouluun ekaluokalle tulevien infotilaisuus on torstaina 16.1.2020 klo 17.30. Tilaisuudessa kerrotaan 
koulun aloittamiseen liittyvistä asioista sekä kielivalinnoista. Tilaisuudesta vastaavat rehtori ja tulevien 
ekaluokkien opettajat. Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta tai käymällä 
koululla myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. 
Tulevien ekaluokkalaisten aamu 12.5.2020 klo 9-10. Tutustumisaamuna on huoltajien tilaisuus juhlasalissa 
sillä välin, kun esioppilaat ovat työskentelemässä luokissa. Huoltajien tilaisuudesta vastaavat rehtori ja 
oppilashuoltoryhmä. 
 
Esi- ja alkuopettajien yhteiset nivelpalaverit ovat: 
Pk Virkkula: 7.4.2020 klo 13.30-14.15 
Pk Vironniemi: 14.4.2020 klo 13.30-14.15 
Pk Aleksi: 21.4.2020 klo 13.30-14.15 
 
 
 


