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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

  
 Päiväkoti toimii väistötiloissa yhdessä päiväkoti Torpparinmäen kanssa. Esiopetusryhmässä on 19 lasta ja 3 

aikuista, 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Toinen lastenhoitaja puolittaa Torpparinmäen 
esiopetusryhmän kanssa, joka toimii samoissa tiloissa. Esiopetustiloissa toimii molempien päiväkotien 2 
esiopetusryhmää vuorotellen. Lisätiloina on puolikkaan päiväkotirakennuksen käytävätilat, toimisto / 
majanrakenteluhuone, kahvihuone välipalalla ja erillinen pienryhmätila, jossa on tällä hetkellä kotileikki- ja 
rakentelumahdollisuus. 

Toimimme tiloissa mahdollisimman paljon porrastaen kahden ryhmän toimintaa. Tämä tuo arkeen omat 
erityispiirteensä, joka parhaimmillaan rikastaa toimintaamme. Tulevat Torpparinmäen peruskoulun 
ekaluokkalaiset tutustuvat toisiinsa jo esiopetusvuonna ja näin kynnys koulun aloittamiseen madaltuu edelleen. 
Olemme rakentaneet toiminnan siten, että meillä on maanantaisin ja tiistaisin ns.sisäpäivät, toimimme silloin koko 
aamupäivän ryhmän sisätiloissa, keskiviikkona on ns.vaihtopäivä, jolloin porrastamme toiminnan toisen eskarin 
kanssa. Torstait ja perjantait ovat ulkona oppimispäiviä, jolloin koko Helsinki on oppimisympäristönä.  

Retkeilemme erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa nämä päivät. Painotamme oppimista toiminnallisuuden kautta ja 
tähän kuuluu tärkeänä osana erilaiset retket luontoon, liikkumaan tai kaupunkikohteisiin. Ympäristö, yhteiskunta 
ja kulttuuritarjonta tulevat tutuiksi vuoden aikana. Lasten ja vanhempien toiveita otetaan huomioon retkikohteiden 
valinnoissa. Retkillä opettelemme myös turvallista liikkumista kävellen ja julkisen liikenteen kulkuneuvoilla sekä 
harjoittelemme kohteliaita hyviä käytöstapoja sekä muun ympäristön ja muiden ihmisten huomioimista.  

Joka päivä harjoittelemme arjen taitoja. Opettelemme huolehtimaan tavaroista ja vaatteista, syömään eri 
ruokia,tulemaan hyvin toimeen isommassakin porukassa, painotamme hyviä tapoja ja "kivaa kaveruutta". 
Vahvistamme lasten itsetuntoa onnistumiskokemusten kautta. "Kiva kaveri" on esiopetusvuoden yksi pääteema. 
Harjoittelemme vuorovaikutustaitoja keskustelemalla ja ryhmäleikkien avulla sekä arjessa. 

Päivinä, jolloin meillä on aamupäivisin koko ryhmätila käytössä, teemme hieno-ja karkeamotoriikkaa vahvistavia 
eskaritöitä, opimme uusia asioita ryhmässä, musisoimme, harjaannutamme vuorovaikutustaitoja sekä 
keskustellen että leikkien avulla, harjoittelemme moniaistisesti matemaattisia taitoja sekä mahdollisuuksien 
mukaan tieto -ja viestintäteknologisia taitoja. 

Lapsista lähtevät leikit ja ideat mahdollistetaan aikuisen toimesta oppimisympäristöä muuttamalla sekä leikkejä 
/ideoita rikastamalla. Esiopetuksen toimintasuunnitelma raamittaa tekemiset, lapset muokkaavat sisältöä yhdessä 
aikuisten kanssa 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnittelu ) 

Ajattelu ja oppiminen:  
Päivän aikana harjoittelemme ajattelutaitoja eri tilanteissa, esiopetushetkillä ja retkillä. 
Kannustamme avoimuuteen, rohkeuteen, sitkeyteen, uteliaisuuteen ja innostukseen oppimisen toimintatapana     

esiopetusryhmässä. 
Esiopetusvuoden aikana lapsilla herää kiinnostus uuden oppimiseen ja oman ajattelun arvostamiseen.  
 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:  
Aamuporinoissa keskustelemme vuorovaikutteisesti. Harjoittelemme rohkeasti kertomaan omia mielipiteitä sekä 

opettelemme kuuntelemaan toisia. Opettelemme, että jos haluaa vaikuttaa itseä ja meitä kaikkia koskeviin 
asioihin, on hyvä kertoa oma mielipiteensä ja kuunnella myös toisia. Silloin kaikilla on hyvä olla. 
Kielen ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen on yhdistettynä myös osaksi kuvallista ilmaisua. Tutustumme 

kirjaimiin ja teemme omia satuja ja yhteisiä tarinoita, jotka kuvitamme ja näin lapsille rakentuu omat tarinakirjat. 
Lisäksi teemme helppoja kirjaintehtäviä, joilla herätämme kiinnostusta kirjaimiin ja kirjoitettuun tekstiin. 
Mielikuvituksen käyttö loogisten tarinoiden keksimisen apuvälineenä harjaantuu vuoden aikana.Oma rohkea 
ilmaisu tarinoiden keksimisessä vahvistuu myös pikkuhiljaa. Hiljaisten lapsien osallisuus tarinaan vahvistuu 
yhteisen tarinan ja oman tarinan kuvituksen muodossa. Kuvallista ilmaisua painotamme tarinan 
kuvitusosuudessa ja innostamme lapsia kuvalliseen ilmaisuun käyttämällä monipuolisesti eri materiaaleja ja 
tekniikoita. Opettelemme uusia käsitteitä ja asioita, rikastamme sanavarastoa eskarin sisältöalueiden avulla. 
Tutustumme eri kulttuurikohteisiin. Toimimme vuorovaikutuksessa yhteisön ja ympäristön kanssa. 
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:  
Opettelemme huolehtimaan tavaroista ja vaatteista, syömään eri ruokia, tulemaan hyvin toimeen isommassakin 

porukassa, painotamme hyviä tapoja ja "kivaa kaveruutta". 
  
Monilukutaito:  
Tutkimme kuvia, luemme tarinoita ja käymme kirjastossa/kirjastoautossa, teemme omat kirjat, teemme yhteisiä 

"kirjaintarinoita" , jotka kuvitamme satukirjoiksi. Herätämme näin kiinnostusta lukutaitoon ja kuvanlukutaitoon.. 
Kirjaimet kuvineen ovat esillä arjessä. Numeeriseen lukutaitoon keskitymme vuodenvaihteen 2018 jälkeen, mutta 
ilmiönä kulkee mukana muun toiminnan osana koko toimintavuoden. Tabletin käyttö yhtenä monilukutaidon 
osana. Retkillä tutkimme ympäristöä ja sen viestejä eri aisteja käyttäen ja havainnoimme ympäristöä 
monipuolisesti. 
 
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen:  
Valokuvaus ja videointi ovat osa esiopetusvuoden dokumentointia, lapset valokuvaavat ja videoivat myös itse, 

lapsi valokuuvajana- projekti keväällä 2019. Ryhmällä on käytössä tabletti, jota lapset saavat käyttää vuorotellen. 
Animaatio-ohjelman käyttö ja oman animaation tekeminen kevätlukukaudella projektina. Tabletin käyttö päivittäin 
erilaisten oppimispelien muodossa. 
 
Osallistuminen ja vaikuttaminen:  
Käymme päivittäin yhteisesti läpi, mitä on ohjelmassa, millainen edellinen päivä on ollut ja miten yleisesti on 

sujunut. Lapset arvioivat itse toimintaa osana "Kiva kaveri"-teemaa  ja kiusaamisen ehkäisyä; käymme läpi 
päivän tilanteita ja keskustelemme niistä. Palaamme tarvittaessa edellisen päivän tapahtumiin seuraavan aamun 
"porinoissa". Tavoitteena ryhmän motivoiminen hyviin käytöstapoihin ja kivaan  kaveruuteen. Keskustelemme 
lasten kanssa vuorovaikutteisesti ja pyrimme, että lasten äänet tulisivat kuuluville ryhmässä. Äänestys on yksi 
toimintatapa, jos useammasta vaihtoehdosta tulee valita vain yksi toimintatapa tai asia. Opettelemme, että kun 
rohkeasti ilmaisee mielipiteensä, voi vaikutta koko ryhmän asioihin ja tulla kuulluksi. 
Ystävällisyyssydänten käyttöönotto tullut arkeemme Torpparinmäen päiväkodin kautta. Toiset lapset saavat 

ehdottaa kaverilleen ystävällisyyssydäntä, jos kaveri on auttanut toista tai tehnyt jonkun kivan teon toiselle. 
 
Leops-keskusteluissa ja vanhempainilloissa keskustelemme kasvatuskumppanuudesta sekä annamme 

vanhemmille mahdollisuuden esittää toivomuksia ja vaikuttaa oppimissisältöihin ja toimintatapoihin. 
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 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

  
Oppimiskokonaisuudet: 
 
Ilmaisun monet muodot:  
Kuvallinen ilmaisu, musiikki, luova liikunta, draama yhdistettynä eri osa-aluisiin. Musiikkihetket myös yhdessä 

toisen eskarin kanssa. 
 
Animaation teko keväällä 2019. 
 
Kielen rikas maailma:  
Herätetään kiinnostus rikkaaseen kieleen, keskusteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen leikinomaisen toiminnan 

avulla. Lastenkirjallisuus sekä omat sadut ja tarinat ovat osa esiopetusta. 
Jatkokirjojen luku/kuunteluhetki lähes päivittäin, retkipäivinä korvaamme lukuhetken omien "retkipäiväkirjojen" 

teolla, lapset piirtävät ja kirjoittavat retkestä vihkoon ja muistelevat samalla mitä retkellä on opittu tai tapahtunut. 
Liitämme näihin päiväkirjoihin myöhemmin valokuvia retkistä.  
 
Minä ja meidän yhteisö:  
Lähiympäristö, kotikaupunki Helsinki ja yhteisö tulee tutuksi laajemmin jokaviikkoisten retkien kautta.  
 
Tutkin ja toimin ympäristössäni:  
Ympäristö tutuksi, luontosuhteen syventäminen,"minä Helsinkiläisenä" esiopetuksen osana. 
Retkeily ympäristössä turvallisesti tutkien, liikkuen, toimien, leikkien. 
Pienet tehtävät retkillä painottuvat vuorotellen oppimiskokonaisuuksien eri osa-alueisiin.  
Monilukutaitoa harjaannutetaan eri aisteja käyttäen. 
 
Kasvan ja kehityn:  
Monipuoliset liikuntakokemukset, liikkuminen retkillä tukevat kasvua ja kehitystä. Kannustamme lapsia 

liikkumaan luontaisesti päivän mittaan. isomman liikkumiseen soveltuvan tilan puuttuessa väistötiloista, on 
ryhmätilat muokattu sillä tavalla, että liikkumista estäviä huonekaluja tms.on toisessa ryhmätilassa 
mahdollisimman vähän. 
Turvallisuus, koskemattomuus, tasavertaisuus tulevat pikkuhiljaa tutuiksi ”Kiva kaveri” teemaa käsiteltäessä. 

”Kiva kaveri”- teemassa korostetaan ihmisen koskemattomuuden kunnioittamista. Positiivisen kosketuksen 
merkitystä korostetaan lapsen itsetunnon vahvistamisen tukemiseksi; halataan ja otetaan syliin, jos lapsi tuntee 
tähän tarvetta, mutta kunnioitetaan myös ”ison” lapsen omaa reviiriä .WC- rauha turvataan. 
Kannustetaan maistamaan eri ruokia ja painotetaan kasvisten ja monipuolisen ruokavalion merkitystä ja 

terveellisyyttä. 
Ravinnon merkitys ja terveellisten ruokatottumusten merkitystä painotetaan päiväkodin ruokailuhetkillä. 
Monipuolinen ja riittävä liikkuminen päivän aikana on lapsille luontaista ja turvataan aikuisen toimesta. 
 
 Lasten kiinnostuksen kohteet: 
Lasten kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Lapsista lähteviä ideoita rikastetaan 

aikuisten avustuksella ja kiinnostuksenkohteita laajennetaan esiopetuksen tavotteiden suuntaisiksi. 

 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 Valokuvaus. Arkea tehdään näkyväksi valokuvin sekä digikehyksen avulla. 

 Videointi. Arkea tehdään näkyväksi videoimalla. 

Eskareilla on omat vihot päiväkirjamaisena työskentelynä. Näihin piirretään retkistä ja muista tärkeistä aiheista 
kuvat ja aikuiset kirjaavat vihkoihin lasten ajatuksia aiheista.  

 Havainnointi ja kirjaamiset aikuisten työvälineinä.   

Keväällä arvioidaan toimintasuunnitelman toteutuminen. 

Vanhempien kanssa keskustelut toimivat toiminnan arviointivälineenä  

Jokaiselle lapselle tehty esiopetussuunnitelma (leops) toimii lasten vahvuuksien ja tuen tarpeiden 
arviointidokumentteina ja välineinä. 
Huoltajien osallisuus  

Vanhempainillat, leopsit, yhteiset tapahtumat, vanhempaintoimikunta, säännöllinen viestintä ja keskustelut 
vuorovaikutteisesti 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Fyysinen oppimishuolto: 
KoTo:ssa fyysinen hyvinvointi koostuu turvallisista tiloista, jotka jaetaan toisen eskariryhmän kanssa ja pihasta 

jossa on tilaa liikkumiselle ja leikille. Lähiympristö peltojen ja metsien äärellä on erittäin turvallinen Helsingin 
kaupunginosa. 
 Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi: 
"Kiva kaveri" -teeman avulla harjoittelemme lasten kanssa vuorovaikutustaitoja, lasten oman reviirin 

kunnioittamista  ja koskemattomuuden merkitystä. Painotamme myös rauhallisen ilmapiirin merkitystä ja 
kohteliaita ja hyviä tapoja.  
Kiusaamisen ehkäisy: Tilanteita ennakoidaan aikuisen toimesta mahdollisuuksien mukaan. Jos kiusaamista 

tapahtuu, niin tilanteet puretaan kunnolla keskustelemalla. Huomaa hyvä- koulutuksen anti käyttöön 
toimintakaudella 2018-19. 
Vanhempia ohjataan käyttämään tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja rakentavalla yhteistyöllä ja 

vuorovaikutuksella. Tarvittaessa tiedotamme vanhemmille eri oppilashuollon palveluista esim. leops-
keskusteluissa. 
 

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

Eriytämme toimintaa suomea toisena kielenä puhuvien lasten tarpeiden mukaan. Piirrämme ja sanoitamme 
asioita kuvien avulla. Annamme yksilöllisiä ohjeita esiopetuksessa. Aikuinen suunittelee toiminnan siten, että 
kaikki hyötyvät esiopetuksesta ja saavat onnistumisen kokemuksia. 

Myönteinen asenne eri kieliä ja kulttuureja kohtaan sekä hyväksyvä asenne ympäristössä, ryhmään kuulumisen 
tunne edesauttavat oppimista kaikilla lapsilla. 

S2- opettajan seuranta ja tuki. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

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, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  
päivämäärä 

      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite  

Suunnitelman  

päivämäärä 

12.9.2018  

17.9.2018 
Muut yhteistyötahot  

 

Torpparinmäen peruskoulu 

Paloheinän terveysaseman neuvola,  

Pakilan seurakunta, 

Lähialueen ja Helsingin leikkipuistot,  

Paloheinän kirjasto  

S2-opettaja  

Elto  

Psykologit 

Puheterapeutit 

Helsingin kulttuuritarjonta esim. museot, ooppera, Malmitalon tapahtumat  
 


