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Sähköpostiosoite 

pk.kaskisavu@hel.fi 
Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 

 on  käsitelty ja hyväksytty 
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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Jukka Sairanen 

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

Toiminta-aika ja ryhmät 

 Kuut: 21 lasta;2 lto ja 1 lh 

 Pisarat (integroitu erityisryhmä): 12 lasta , joista  4 esiopetuksessa ; 2 eltoa ja 1 lh 

 Esiopetuksen toiminta-aika kello 8.30 - 12.30 

 

Tilat ja toimintaympäristöt 

 Kuut  
Toimintatiloinaan ryhmähuone, leikkihuone, sali ja pikkuhuone. Eteistä hyödynnetään pientilana.  

Toiminta tapahtuu pienryhmissä lapsikokoonpanoja vaihdellen. Vesipistettä vaativa toiminta (esim maalaus) 
tapahtuu aina ryhmätilassa. Leikkihuoneessa leikin, liikunnan ja muun toiminnnan lisäksi kuunnellaan 
keskipäivällä satu (4 pelkässä esiopetuksessa olevaa lasta lähtee 12.30 kotiin). Vapaa leikki onnistuu kaikissa 
tiloissa, päiväohjelmasta riippuen.  

Oppimisympäristöinä ovat myös päiväkodin pihan lisäksi koulun liikuntasali, lähialueen metsä, hiekkakenttä ja 
puisto sekä retkikohteet.  

 Pisarat  
Toimitiloina on ryhmähuone, viereinen leikkihuone ja ”pikkuhuone”,koulun liikuntasali, lähialueen metsä ja 
puisto sekä retkikohteet.  

Pedagogiset/toiminnalliset painotukset 

 Luonnon- ja eläintensuojelu; Sey:n teema 2017: Suomen luonnonvaraiset eläimet ( syys-lokakuu) 

 Joka aamuiset/päiväiset yhteiset keskustelut ”isolla porukalla” (aamupiirissä ja päiväpiirissä) 

 Lasten kanssa ideoidut projektit (mediakasvatuksen keinoin) 

 Taide ja käsityöt 

 Suomi 100 –teema 
 

Lapsen esiopetuspäivä (klo 8.30-12.30) 

 Leikkiä ja pelailua, kunnes kaikki ovat tulleet eskariin 

 Aamukokoontuminen ja toimintaa pienryhmissä 

 Ulkoilua 

 Päiväkokoontuminen 

 Ruokailu 

 Satuhetki 

 Ainoastaan esiopetukseen osallistuvat lapset lähtevät kotiin 
 

Toiminnalliset työtavat 

 Projektiluontoinen työskentely  

 Koko ryhmä, pienryhmät ja yksilöohjaus 
 

Pedagogisen toiminnan yhteistyökumppanit 

 Kelto 

 Esiopetuksen kuraattori 

 Neuvola; lasta hoitavat, tutkivat ja kuntouttavat tahot 

 Lähikoulut ja -päiväkodit 

 S2 yhteyshenkilö 

 Liikunta –ja kulttuuripalvelut 

 Seurakunta 

 Kirjasto 
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Laaja-alainen osaaminen 

 Ajattelu ja oppiminen 

 Vahva keskustelukulttuuri antaa lapsille mahdollisuuden kertoa ajatusmaailmoistaan ja ideoistaan. 

 Jokaisella lapsella on mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja osallistua –”opimme kaikki toisiltamme!” 
o Esiopetusmateriaaleina ryhmän opettajien suunnittelemat tehtävät, monistepohjat, tabletit ja 

esiopetuspelit- ja välineet 

 Mielikuvitus, huumorintaju sekä avoin ja hyväksyvä ilmapiiri kannustaa lapsia uskaltamaan. 

 Ajattelun ja oppimisen tukena yhteispelit ja leikit sekä lasten itsenäisesti toteutetut aktiviteetit. 

 Liikunnan keinoin toteutettava esiopetus; uuden oppiminen, muistin kehittyminen ja hahmottaminen. 

 Hyvän yhteishengen luominen vahva tekijä lasten oppimisessa ja esikoulussa viihtymisessä : ”opimme 
yhdessä, autamme toisiamme!” 

 Hyvät käytöstavat, työrauha ja toisen kunnioittaminen 

 Toimintaa ja tuotoksia dokumentoidaan valokuvaamalla ja kirjaamalla lasten omiin kasvun kansioihin. 
 

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja harjoitellaan päivittäin yhteisissä kokoontumisissa ja pienryhmien 
toiminnassa. 

 Otamme yhdessä ”vastuun”, että kaikilla on hyvä olla ja kaikki tulevat ymmärretyiksi, vaikka suomenkieli ei 
olekaan kaikkien äidinkieli. 

 Kannustamme lapsia niin yhteisten toimien ja leikkien kuin henkilökohtaisten, empatiaa herättävien 
esimerkkien ja keskutelujen avulla hyväksymään erilaiset toimintatavat, kielet ja kulttuurit. 

 Opettelemme yhdessä toistemme tapoja ja sanastoa.  

 Rohkaisemme S2 lapsia olemaan ylpeitä kultuuri- ja kielitaustastaan. Yhteistyössä heidän vanhempiensa 
kanssa tuomme kulttuuria lähelle suomalaisia esikoululaisia, samoin kuin suomalainen kulttuuri tulee tutuksi 
S2 lapsille ja perheille. 

 Ryhmässämme on työntekijä, joka osaa jonkun verran venäjää. Tulkkaamista ja tukea tilanteissa, joissa 
tarvitaan arjen tulkkia lasten välillä tai perheen ja esikoulun välillä (2017: venäjä ja bengali). 

 Leopskeskusteluissa tulkki tarvittaessa mukana. 

 Värit, taide, tanssi, laulut, musiikki, lorut, käsityöt, suomalaiset vaikuttajat , Suomen eläimet ja  luonto, kieli  
askartelu, taide, urheilu, retket, yhteisleikit, sanomalehdet, internet, mobiililaitteet, elokuvat, videot jne ovat 
osana 2017-2018 projektien toteutusta. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 Kannustaminen omatoimisuuteen, apua tarvittaessa (wc, käsienpesu, pukeutuminen, siisteys, ruokailut, 
omista tavaroista huolehtiminen ja kaverin auttaminen) 

 Mahdollisuus omaan tilaan ja yksityisyyteen (wc:ssä ovi, rauha vaatteiden vaihto ym.) 

 Aikuiseen voi aina turvautua, kun tarvitaan apua tai neuvoja arjen tilanteisiin tai ongelmiin. 

 Luonnon kunnioitus (keskustellaan niin retkillä kuin esikoulussa ja toteutetaan käytännössä ; eläinten ja 
luonnonsuojelu korostuu esiopetuksessamme vahvasti. Pitkin vuotta toteutetaan erilaisia projekteja, joiden 
ideoijina ovat lapset. ”Hauskat eläinuutiset” taulu tuo sanomalehti- ja internetin uutiset lähelle lasta. Näistä 
voi poikia vaikkapa seuraavan projektin aihe… 

 

Monilukutaito 

 Innostetaan lapsia löytämään arjesta, ympäristöstä, mediasta ja muista saatavilla olevista lähteistä tietoa. 

 Käytämme paljon kuvia niin lehdistä kuin netistä tulostamalla; ryhmätöitä ja projekteja. Lapset oppivat ja 
kiinnostuvat tutuista ja tuntemattomista aiheista (esim. logot, kirjaimet, pokemonit, värityskuvat, hassut 
kuvat, värit ja jännät kuvat) 

 Mediakasvatus (laitteet, viestimet, kirjasto jne) 

 Ilmaisutaidot (muiden tuottamat ja itsetehdyt teatteriesitykset, pantomiimi, tanssi, musiikki, liikunta jne) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 

Pyrimme hyödyntämään tietoteknisiä laitteita ja niiden sovelluksia niin paljon kuin se käytännössä on mahdollista : 

 Radio ja äänentoistolaitteet 

 Videotykki/dvd:t 

 Internet/tietokone 

 Mobiililaitteet sovelluksineen ja valokuvaus, esim Sports tracker, Pokemon Go maastoretkillä. 
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Osallistuminen –ja vaikuttaminen 

 Lasta kuullaan päivittäin, vaikka kaikkia ideoita ei kerralla voikaan toteuttaa. 

 Lapset saavat yhdessä vaikuttaa siihen, mitä asioita valitaan. 

 Keskusteluissa liikutaan lapsen kiinnostuksen kohteiden ja nykypäivän ilmiöiden parissa, josta sitten kumpuaa 
uusia ideoita.  

 Yhdenvertaisuusperiaate toteutuu, kun hiljaisimmatkin lapset saavat mahdollisuuden ilmaista itseään  
o (varsinkin pienryhmissä ja yksilötasolla) 

 Mielipiteenvapaus, ”ei ole pakko aina kaikkea!” 
 

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Sovittuja tapahtumia ja projekteja :  (kaikki ei vielä tiedossa) 
 

 Suomen luonnonvaraiset eläimet projekti (SEY:n 2017 teeman mukaan); orava, liito-orava, kettu, rusakko, 
metsäjänis,karhu, hirvi ja joutsen ; jokaisesta faktaa, fiktiota ja lasten toteuttama askartelu tai piirustus 

 Korkeasaaren retki 

 Mahdollisesti retki Luonnontieteelliseen museoon. 

 PUIU:n järjestämä jalkapallokoulu ja lopputurnaus.  

 Liikuntaa läpi vuoden  

 Kulttuuriviikolla srk-vierailu ja teatteriretki Raatikkoon 

 Suomi-100 teeman pohjalta projekteja marras-joulukuu 

 ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” yhteistyössä kirjaston kanssa. 1-2 tapahtumaa lapsille ja perheille. 

 Päiväkotimme saliin luodaan leikkimaa; lapset ideoivat ja toteuttavat 

 Tanssi- ja musiikkiprojekti (joulu- ja kevätjuhlaohjelma) 

 Mediakasvatusprojekti 

 Design-viikko, 2018 painotamme suomalaista muotoilua. 

 Partioviikko 

 Lapsista lähteviä ideaviikkoja, joiden aihe selviää myöhemmin… 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 Dokumentoimme lasten projektit, aikaansaannokset, arjen ja juhlan lasten omiin kansioihin valokuvin ja 
tekstein. 

 Lapset osallistuvat kansioiden koontiin ja saavat selata kansioita pitkin vuotta sekä esitellä niitä 
vanhemmilleen. 

 Palaamme menneisiin aiheisiin ; mikä oli mukavaa, mikä ei, mitä tehdään seuraavaksi?Lasten vanhemmat 
saavat aina halutessaan katsoa kansioita. Toukokuussa materiaalit kootaan, tehdään kansioon kannet ja 
”nidotaan kirjaksi” muistoksi eskarivuodestamme. 

 Kansioiden avulla seuraamme, miten kukin lapsi kehittyy ja missä asioissa hän tarvitsee milloinkin tukea ja 
kannustusta. Suhtautuminen omiin tuotoksiin ja osallistuminen esioeptusprojekteihin näkyy kansioita 
kootessa. Myös lapset näkevät oman kehityksensä. 

 Lasten tuotoksia on eri tilojen seinillä esillä. Valokuvaamme vanhemmille päivän ja viikon tapahtumia myös 
ilmoitustaulullemme. Kuvien avulla vanhemmat saavat paremman käsityksen toiminnastamme ja 
päivittäisistä puuhistamme. 

 

Huoltajien osallisuus  
Sovittuja tapahtumia ja projekteja : (kaikki ei vielä tiedossa) 

 Mahdollisuus tulla toimintaan tai retkille mukaan. 

 ”Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen” – koko talon vanhempainilta 5.9.2017:  vanhemmat pohtivat 
ryhmissä uuden  varhaiskasvatuksen ”olemusta”,  kirjasivat ajatuksiaan paperille,  jne. 

 Vanhempainillassa myös keskustelua vanhempien toiveista ja ideoista (mm. salista leikkimaa projekti) 

 Vanhemmat tuovat erilaista materiaalia ja esineitä näytille eri projektiviikoilla 
 

Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

 Kiusaamisen nollatoleranssi 
 Asioihin puututaan heti 
 Avoimuus  
 Leikkiparien ja pienryhminen kokoonpanojen vaihtelua yhteishengen vahvistamiseksi 

 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KASVATUS JA KOULUTUS 

 ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

 4 

 

 Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 Suunnittelemme toimintaa mm. S2 yhteyssopettajan kanssa, jossa huomioidaan mahdollisimman hyvin 
ryhmän eri kielitataustan omaavat lapset. Nimeäminen, kuva-apu, toistot, yhteisleikit, kahdenkeskiset tuokiot 
tukevat lasten kielellistä kehitystä. Konkreettinen kiinnostus S2 perheiden kulttuuria kohtaan ja tapoihin sekä 
niiden kertominen ja opettaminen ryhmän kaikille lapsille lähentää S2 perheitä ja lapsia.  Pyydämme S2 
perheiltä materiaalia ja infoa esikouluun (kirjallisuus, musiikki, perinteiset kulttuuriesineet ym.) 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

---- 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 Esiopetus tapahtuu integroidussa esiopetusryhmässä.  

 Hojks-keskusteluissa mietitään moniammatillisesti vanhempien kanssa minkälaiset tavoitteet asetetaan.  

 Kouluratkaisut mietitään vanhempien sekä tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa yhteistyössä. 

 Pedagogiset selvitykset kouluihin 
 

Moniammatillinen arviontikeskustelu  

 Kelto Päivi Syrjälä, päiväkodinjohtaja Jukka Sairanen, lastentarhanopettajat Pia 
Levonen, Eeva Svahn ja elto Pia Werdi 

 (Lisäksi kielikonsultaatio 16.11. 2017 S2 -lto Katariina Rajalan kanssa) 
 

Keskustelun  
päivämäärä 

15.11. 2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite Toimitetaan myöhemmin 

Suunnitelman  

päivämäärä 

      

Muut yhteistyötahot  

 Alueen lähikoulut, leikkipuistot ja päiväkodit, PUIU (Puistolan urheilijoiden jalkapallo valmentajat), Suutarilan 
kirjasto, Malmin seurakunta (Siltamäen seurakuntasali),Korkeasaari, Ateneum, Tanssiteatteri Raatikko jne  

Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
 
Lastentarhanopettaja Pia Levonen 
Lastentarhanopettaja Eeva Svahn  
Erityislastentarhanopettaja Pia Werdi 
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Väliarviointi: 


