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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)  

Päiväkoti Loiske on n. 50 lapsen päiväkoti Arabianrannassa. Loiskeen esiopetusryhmässä on 14 
esioppilasta ja nimekseen ryhmä äänesti Muurahaiset. Esiopetusaika on 08:45-12:45.  

Aamulla 08:45 lapset kokoontuvat lastenkokoukseen suunnittelemaan ja keskustelemaan. Lastenkokouk sen 
jälkeen siirrytään päivän erilaisiin tekemisiin, joissa on huomioitu tutkiminen, pitkäkestoinen leikki, liikkuminen ja 
taiteilu. Reppuretki vähintään kerran viikossa torstaisin.  

Perjantaina kulttuurimarkkinat sekä tähtihetkien piirtäminen. 

Ennen ruokailua eskareille jää aikaa itseohjautuvalle leikille (leikkitaululta valitaan leikkipaikka).  

Lounas on 11:00 (retkipäivänä 11:30). Lounaan jälkeen eskari-ulkoilu11:30-12:30.  

12:30-13:00 satuhetkellä levätään ja kuunnellaan lasten ja aikuisten yhdessä päättämää satukirjaa.   

 

Oppimisympäristö sisällä päiväkodissa on muuttuva ja kulloisenkin ryhmän tarpeisiin muovautuva. 
Toimintaympäristöä muokataan jatkuvan arvioinnin periaatteella. Päiväkoti Loiskeen ja Susannan 

vasunmukaisen toimintaympäristön kehittämisraporttia hyödynnetään arvioinnin tukena.  

Yhdessä lasten kanssa suunnitellaan heidän suosiossaan olevia leikkejä ja muokataan ympäristöä sen mukaan. 
Rakennetaan erilaisia ”leikk imaailmoita” ja ympäristöjä, jossa toteutuu laaja-alainen toiminta.  

Digitalisaatio ja kuvien käyttö ovat osa oppimisympäristöä. Opetustiloina pienryhmille toimii koko talo, kiertävästi 
muiden ryhmien kanssa. Lisäksi retkeilemme paljon erilaisissa kohteissa Helsingissä. 

Painopisteenä tänä vuonna ovat tiedon hankkimisen keinot ja toiminnallinen sekä leikillinen työtapa. 
Varhaiskasvatusyksikkö Aalto-Loiskeessa toimintakulttuurin punaisena lankana on ”leikki meitä vieköön”, mikä 
esiopetuksessa näkyy lasten mielenkiinnoista lähtevien toiminnan leikillistämisenä.  

 

Kynä-paperi-tehtävien ja muidenkin erillisten tehtävien harjoitteluun, oman edistymisen seuraamiseen ja 
oman toiminnan suunnittelun harjoitteluun käytetään Loiskeen eskarissa ”koritehtäviä”. Kasvattajat 
rakentavat tehtäväpaketit ryhmän tarpeiden perusteella ja antavat jonkin aikamääreen niiden tekemiselle. 
Tehtyään yhden tehtävän eskari merkkaa listaan tehtävän tehdyksi ja pystyy näin seuraamaan sekä vertaamaan 

edistymistään annettuun aikamääreeseen. 

 

Ilmapiiri on salliva: kasvattajan tuki ja turva on aina läsnä. Kasvattaja on mukana lasten leikeissä sekä 
erilaisissa arjen tilanteissa. Aalto-Loiskeessa ihminen tulee aina ensin kohdatuksi ja kuulluksi. Sitten vasta 

ohjatuksi ja opetetuksi.  

Esiopetustoiminta perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Entäs jos? Ruokitaan oivaltamisen iloa!  

Katso tarkemmin Helsingin esiopetussuunnitelma 

 

Pedagogiseen toimintaan liittyviä yhteistyökumppaneita ovat Suomi toisena kielenä -opettaja (S2), 
erityislastentarhanopettaja (elto), kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), esiopetuksen kuraattori, 
puheterapeutti, toimintaterapeutti, terveydenhuoltopalvelut, Arabian koulu, katsomuskasvatukseen liittyvät 
yhteistyökumppanit sekä muut toimijat. 
 

https://www.hel.fi/static/liitteet/vaka/Esiopetussuunnitelma-2016.pdf
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympär istön 
  suunnitteluun?) 

Projektien aikana tapahtuvat retket, eri välinein sekä keinoin hankittu tieto ja tämän tiedon käsittely ja esi ttely eri 

tavoin mahdollistavat laaja-alaisen osaamisen toteutumisen  
Erityisesti sähköisin välinein tehty tiedon hankinta, tiedon käsittely ja esitykset ovat tänä vuonna painopisteenä.  
Digitalisaation tavoitteina ovat 

1) Pelivälineistä ja viihteestä oppimiseen 2) Osaamisen jakaminen vahvistaa digivälineiden pedagogista käyttöä 
lasten kanssa tutkimisessa, oppimisessa ja pedagogisessa dokumentoinnissa.  
-> ryhmä tekee digitaalisen isän – ja äitienpäivän lahjan  

 -> ryhmällä on sosiaalisen median tili, jota päivitetään lasten kanssa vähintään kerran viikossa.  
-> kaikki aalto-loiskeen kasvattajat osaavat päivittää sosiaaliseen mediaan ryhmän kuulumisia ja tehdä 
viikkokirjeen.  

 

Loiskeen eskarissa seikkaillaan ja retkeillään paljon. Lapset pääsevät itse ehdottamaan ja suunnittelemaan retkiä  
ja reittejä. Lapsia kannustetaan itse kysymään kysymyksiä, ottamaan selvää asioista ja lopuksi suunnittelemaan 

ja tekemään esityksen muille löytämistään asioista.  
 

Toiminta rakennetaan pedagogisen dokumentoinnin -verkkokurssin esittelemin työkaluin (virta-malli), eli lasten 

osallisuus huomioiden. Havainnoiden, äänestäen ja huoltajilta kysellen suunnittelemme toimintaa ja viemme sitä 
lasten toiveiden mukaisesti eteenpäin. Luoto-huoneen seinällä on eskareiden puu, minkä yläpuolella oleviin 
pilviin kerätään lasten toiveita ja toteutuneet toiveet kerätään puiden oksille kuvineen ja muistoineen.  

 

Lapset tuovat esiopetusryhmään perheensä tapoja ja tottumuksia, joihin tutustutaan ja jotka huomioidaan 
suunnitelmissa ja toiminnassa. Perheiltä kerätään eri kielisiä tervehdyksiä esille päiväkodin tiloihin ja käyttöön 
kielimaistiaisiksi mm. lastenkokouksissa ja ruokailuissa. Tutustutaan eri maiden musiikkiin. Helmi -maaliskuussa 
vietetään Satakielikuukautta. Tiimissä on ennalta suunniteltu harjoiteltava suomen kielen sanasto ja vähintään 

kerran päivässä on suunnitelmallinen sanavaraston rikastamishetki. Katsomuskasvatus ja siihen liittyvät eettiset 
sopimukset ovat osa kaikkea arjen toimintaa. 
 

Päiväkodissa vuonna 2015 alkanut Hyvevointia elämään - työtapa jatkuu: http://www.hyveetelamassa.fi/ 

Tänä vuonna hyveiksi valikoituivat rohkeus, reiluus ja ystävällisyys. Hyveet kulkevat mukana arjessa; 
leikkipasseissa, ryhmäsopimuksia tehdessä, puheessa ja ristiriitojen tai ongelmien selvittämisessä. Tänä vuonna 
esimerkiksi tehtiin yhdessä omat, hyveisiin perustuvat sanat hämä-hämähäkki –lauluun. 

Hyveet näkyvät toiminnassa heti toimintakauden alussa, jolloin painopiste on vahvasti ryhmän yhteishengen 
luomisessa, yhteisten sopimusten tekemisessä "Millainen on kiva eskariryhmä?" "Millainen on kiva eskarikaveri?" 
ja niiden pohjalta julistetussa Eskarirauhassa.  

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Tänä vuonna ryhmässä on vahva tahto seikkailla ja tutkia.  Syksyllä muurahaisten sekä luonnon tutkiminen on 
kiinnostanut ja sitä jatkamme, kunnes lapset haluavat siirtyä eteenpäin (syksy llä myös avaruus on ollut 

mielenkiinnon lähteenä). 
 Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksen tavoitteet toimivat suunnittelun perusteena. 
 

Koko päiväkodissa toteutettavaa kestävä elämäntapa -ajattelua edistetään keskustelemalla ja toiminnallisin 
tavoin. Tämän hetkisiä arjen tekoja lasten kestävän kehityksen ajattelun herättämisessä ovat mm. ruokahävikki: 

otan vain sen verran kuin syön, sammutan valot viimeiseksi lähtiessäni, erillisten paperien sijaan piirustusvihot,  
lajittelulaatikot esim. reppuretkieväs jätettä varten. Lapsia ohjataan huolehtimaan yhteisestä oppimisympäristöstä 
ja sen avulla opitaan arvostamaan leikkivälineitä, pelejä ja tavaroita. Keväällä perustettavat kasvulaatikot ovat 

yhteinen projekti perheiden kanssa. Kannustetaan lapsia siirtämään oppimaansa koteihin ja sovitaan yhteisiä 
toimintamalleja yhdessä vanhempien kanssa kiinnittämällä huomiota esim. roskattomien retkieväiden 
pakkaamiseen. Toukokuussa osallistutaan metsä-/ulkoluokkapäivään koko alueen päiväkotien kanssa. 
 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esiopetus/419551/tekstikappale/692841
http://www.hyveetelamassa.fi/
file://///VAKAS000002/yhteinen/Varhaiskasvatusalueet/Vare8%20Keskinen/Yhteiset/Varhaiskasvatusyksiköt/Vy%20Aalto%20-%20Loiske/TOIMINTASUUNNITELMAT/LOISKE/ESIOPETUS/(https:/eperusteet.opintopolku.fi/%23/fi/esiopetus/419551/tekstikappale/694616
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentointiin käytetään havainnointia, lasten ja huoltajien haastatteluja, kuvaamista ja twitteriä sekä Luoto-
huoneesta löytyvää puuta, johon kerätään lasten kanssa lasten omia toiveita ja menneitä tapahtumia sekä 
toteutuneita toiveita. Huoltajien kanssa käydään esiopetusvuoden alussa ja lopussa leops-keskustelut, joihin 

myös eskarilainen osallistuu esittelemällä oman itsearviointilentokoneensa. Esiopettaja tekee koosteen leops 
keskustelujen pedagogisista tavoitteista ja lasten mielenkiinnon kohteista kasvattajien työn pedagogista 
suunnittelua ja arviointia varten. 

Jokaviikkoinen tähtihetki on lasten oma, ja kasvattajien, dokumentoinnin väline. Perjantaisin eskarit muistelevat ja 
valitsevat yhteisistä tekemisistä sen mieluisimman ja piirtävät siitä eskarivihkoonsa. Tämä myös varmistaa 

jokaiselle eskarille hienomotoriikan harjoittelun vähintään kerran viikkoon. 

Ryhmän omat tavoitteet (syksyllä kaverin kuuntelu ja puheenvuoron pyytäminen) näkyvät kuvitettuna 
lastenkokouksen taululla.  

Aikaisemmin mainitut ”koritehtävät” ovat myös lasten ja aikuisten dokumentoinnin ja arvioinnin väline.  

Perheille dokumenteista koostetaan viikkokirje kerran viikossa.  

Toteutuneen toiminnan dokumentointia on myös ryhmän twitter-tilillä.  

Koko yksikkö dokumentoi #leikkimeitävieköön alle leikin pedagogiikkaa sekä muita opetussuunnitelma sanastoa 
#- käyttäen. Twitteriin palataan lasten kanssa, tiimeissä sekä kehittämispäivällä arvioinnin näkökulmasta. 
Arvioinnin kehittämiseksi koko työyhteisö käy pedagogisen dokumentoinnin verkkokurssin.  Verkkokurssin 
käyttökokemuksia arvioidaan tammikuun 2019 kehittämispäivässä. Lisäksi jokainen ryhmä dokumentoi vähintään 

yhden lasten ideoista lähteneen prosessin huhtikuun loppuun mennessä.  
Huoltajien osallisuus  

Eskari-info kesäkuussa, pihajuhlat ja yhteystietojen keräämien / jakaminen vanhempien kesken, päivittäiset 
keskustelut eskaria tuodessa ja hakiessa, vanhempainilta, Leops –keskustelut ym toimintavuoden juhlat ja 
tapahtumat. 

Vapaamuotoinen vanhempainryhmä toimii yhtenä ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja päiväkodin välillä. 
Vanhempainryhmällä on oma facebook ryhmä. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa.  

Asiakaskyselyyn liittyvä torikävely, missä vanhemmilta kysytään mielipiteitä ja vinkkejä toiminnan suunnittelusta. 
Lisäksi kannustamme vanhempia tuomaan omia taitojaan tai harrastuneisuuttaan osaksi esiopetusta. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Turvallinen ryhmä, missä jokainen lapsi saa toimia omana itsenään on lähtökohta hyvälle esiopetusvuodelle. 

Joka vuosi valitut hyveet ovat valikoituneet ryhmän tarpeista. Hyveet ja Loiskeen kasvattajien nollatoleranssi 
asenne kiusaamista kohtaan auttavat lapsia olemaan hyviä kavereita kaikille.     
Esiopetuksen oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalveluiden lisäksi terveydenhoitopalvelut. 

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

Suunnitelmallista suomen kielen opetusta annetaan kaikissa esiopetuksen tilanteissa lapsen opetuksen tarpeet 
huomioiden. Opetuksen tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan toimintakauden alussa yhteistyössä S2-
lastentarhanopettajan kanssa. Opetuksen toteutumista, lapsen suomen kielen oppimista sekä lapsen äidinkielen 

taidon kehittymistä arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa Leops keskusteluissa, sekä joulukuussa yhdessä S2-
lastentarhanopettajan kanssa. Ja tarvittaessa maaliskuussa. 

Ryhmässä luetaan paljon, käytetään kieltä leikkisästikin ja harjoitellaan paljon kirjain-äännevastaavuutta. 
Ryhmässä on vahva kuvallinen tuki kaikessa toiminnassa (viikko-ohjelma, päiväohjelma & pikapiirtäminen). 
Muihin kieliin ja tapoihin tutustutaan ryhmässä ja kaksikielisten kielitaito näkyy positiivisessa valossa.  

Kielten ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan lapsiryhmien lauluissa, oppimisympäristön kuvissa ja 
kirjoituksissa, saduissa ja retkikohteissa. Katsomuskasvatuksessa otetaan huomioon kaikkien perheiden 

katsomukset ja tutustutaan katsomuksien moninaisuuteen vierailujen, juhlaperinteiden ja symbolien kautta . 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

     - 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Keskisellä alueella suunnitellaan yhdessä esiopetuksen tehostetun ja erityisen tuen resurssien kohdentaminen 
toimintakausittain varhaiskasvatusyksiköihin ja niiden ryhmiin lasten tuen tarpeesta lähtien. Tuki suunnitellaan 
yhdessä huoltajien ja lasta / perhettä tukevan monialaisen yhteistyöverkoston kanssa ja toteutetaan 

esiopetusryhmässä pedagogisesti sovituin tavoin. Tuen toteutumista ja lapsen tuen tarvetta arvioidaan LEOPS 
keskusteluissa sekä vuoden vaihteen jälkeen yksilöllisessä monialaisessa verkostokeskustelussa, jossa 
arvioidaan tulevaa koulupolkua ja siellä tarvittavaa tukea.  

Erityistä tukea esiopetuksessa saavien lasten tuen muodot määritellään henkilökohtaisissa opetuksen 
järjestämistä koskevissa suunnitelmissa (HOJKS).   

Tehostettua / erityistä tarvitsevalle lapselle kirjataan esiopetusvuoden aikana pedagoginen arvio (tehostettu tuki) 
tai pedagoginen selvitys (erityinen tuki) esiopettajan ja ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan tai 

kiertävän erityislastentarhanopettajan yhteistyönä 

Tällä toimikaudella Muurahaiset ryhmässä työskentelee muutamana päivänä viikossa erityislastentarhanopettaja 
yhtenä kasvattajatiimin jäsenenä. Erityinen tuki toteutuu ryhmässä pääsääntöisesti, rinnakkaisopettajuutena, 
sekä  erilaisissa lasten tarpeista nousevissa pienryhmissä ja yksilöllisesti huomioiden. 
 

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 arviointikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  
päivämäärä 

16.11.2018   

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Arabian peruskoulun kanssa tehty yhteistoimintasuunnitelma 

Suunnitelman  

päivämäärä 

5.9.2018   

Muut yhteistyötahot  

Aallon ja Loiskeen päiväkodit tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, Arabianrannan kirjaston, koulun sekä 
muiden Arabiarannan ja Toukolan alueen toimijoiden kanssa.  

Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti. 
 

 


