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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 
Satulinnan ryhmä koostuu kahdesta esiopetusryhmästä, jotka toimivat esiopetusajan pääosin erillään. Lapset 
nimesivät ryhmät alkusyksyllä: Taikarubiineissa on 15 lasta ja Satulinnuissa 16 lasta. Molemmissa ryhmissä 
toimii lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lisäksi ryhmillä on päiväkodin erityislastentarhanopettajan tuki kerran 
viikossa. Aamulla ja iltapäivisin Satulinna toimii yhdessä. Yhteistyötä tehdään myös Kallioisten esiopetusyryhmän 
kanssa. 
 
Esiopetusryhmien käytössä on ryhmätila, kabinetti ja usein myös päiväkodin sali ja paja. Tiloja hyödynnetään 
monipuolisesti niin, että pienryhmätoiminta sekä leikkirauha mahdollistuvat. Satulinnan esiopetusryhmät 
ulkoilevat pääosin aidan ulkopuolella hyödyntäen lähikenttää ja sen ympäristöä, mikä mahdollistaa leikkien ja 
liikunnan monipuolisuuden. Lisäksi retkeilemme sekä Lauttasaaren ympäristössä että laajemmin koko Helsingin 
alueella (mm. museot ja muut kulttuurikohteet).  
 
Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetusta suunnitellaan yhdessä tiimipalavereissa sekä koko talon 
esiopettajien yhteisissä palavereissa. Toiminnan lähtökohtana ovat ryhmien lapset, heidän tarpeensa ja 
mielenkiinnonkohteensa.  
 
Esiopetuksessa harjoittelemme erityisesti sosiaalia taitoja ja itsesäätelytaitoja, kaverisuhteiden luomista ja 
ylläpitoa sekä yhteistyötaitoja ja toisten huomioonottamista. Tärkeää on löytää oppimisen ilo ja mielekkyys. 
Lisäksi painotamme leikin, liikunnan ja lukemisen merkitystä. Leikille on joka päivä aikaa ja pyrimme takaamaan 
kaikille leikkirauhan. Liikkumista tuemme monella tapaa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Lisäksi lapsille luetaan 
päivittäin ja luetusta keskustellaan.  
 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 
Havainnoimme ja kuuntelemme lapsia ja otamme huomioon heidän kiinnostuksenkohteensa ja tarpeensa 
toiminnan suunnittelussa.  Lisäksi lasten kanssa keskustellaan paljon ja heidän kysymyksiinsä pyritään 
vastaamaan. Esiopetus on toiminnallista ja oppiminen tapahtuu lapsille ominaisilla tavoilla, kuten leikin, 
tutkimisen, liikkumisen ja taiteellisen kokemisen kautta.  
 
Oppimisympäristö pyritään järjestämään niin, että kirjat, lelut, välineet ja tarvikkeet ovat lasten ulottuvilla ja 
käytettävissä. Lapset otetaan mukaan oppimisympäristön kehittämiseen ja heidän mielipiteitään kuunnellaan.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Esiopetus on kokonaisvaltaista ja eheytettyä toimintaa, missä eri aihealueet tukevat toisiaan suuremmissa 
oppimiskokonaisuuksissa. Erilaiset projektit ja teemat lähtevät lasten ehdotuksista, ideoista ja 
kiinnostuksenkohteista. Lapsia ja heidän leikkejään havainnoimalla saadaan uusia ideoita, joita voidaan lähteä 
viemään yhdessä eteenpäin. Erilaisten oppimiskokonaisuuksien ja projektien kesto riippuu lapsista.  
 
Toiminnan suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, vuodenaika, säätila ym., joita lasten kanssa 
seuraamme säännöllisesti. Toiminnassa hyödynnetään päiväkodin tiloja ja välineistöä monipuolisesti. 
Esiopetusryhmillä on käytössä tabletti ja digikamera. Mediataidoista paneudumme lasten oman tuottamisen ja 
tekemisen kautta muun muassa siihen, mikä on totta ja mikä ei. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 
Lapsilla on omat esiopetusvihkot, joihin he harjoittelevat kirjaimia ja/tai numeroita sekä piirtävät. Lisäksi lasten 
tekemiä tehtäviä, piirroksia ym. kootaan lasten kasvunkansioihin. Kasvunkansioita kootaan yhdessä lasten 
kanssa ja sinne tulevasta materiaalista keskustellaan. 
 
Valokuvat toimivat tärkeänä dokumentointikeinona. Myös lapset toimivat kuvaajina. Lisäksi hyödynnetään 
sadutusta. Lasten kanssa keskustellaan säännöllisesti opitusta ja kannustetaan lapsia pohtimaan omaa 
osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. 
 
Toimintaa arvioidaan tiimin kesken arjen tilanteissa, tiimipalavereissa sekä talon yhteisissä palavereissa. Myös 
päiväkodin johtajan kanssa keskustellaan tarpeen mukaan. Vanhempien kanssa toimintaa arvioidaan muun 
muassa Leops-keskustelujen yhteydessä. 

 
Huoltajien osallisuus  

 
Huoltajille järjestetään ennen esiopetuksen alkua informatiivinen vanhempainilta ja toiminnan käynnistyttyä 
syksyllä toinen vanhempainilta, jossa perehdytään tarkemmin esiopetuksen sisältöihin. Keväällä järjestetään 
vielä vanhempainilta liittyen koulun aloitukseen. Vanhemmat on otettu mukaan koko talon toimintasuunnitelman 
tekoon, ja heille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa sen muotoutumiseen. 
 
Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops) yhdessä lapsen vanhempien 
kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus myös päivittäisissä keskusteluissa tulo- ja hakutilanteissa tuoda esiin 
tärkeäksi kokemiaan asioita. Vanhempien toiveet ja ajatukset yhdessä lasten toiveiden kanssa otetaan huomioon 
toiminnan suunnittelussa.  
 
Järjestämme joulu- ja kevätjuhlan, isän- ja äitienpäiväaamiaisen sekä erilaisia toiminnallisia tapahtumia, joihin 
vanhemmat voivat osallistua halutessaan. 
 
Viestimme ja kerromme toiminnastamme vanhemmille pääosin sähköpostin välityksellä. Suunnitelmissa on 
perustaa molemmille ryhmille omat WhatsApp-ryhmät lyhyempien asioiden nopeaan viestimiseen. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

 
Koko esiopetusvuoden aikana korostetaan kaveritaitojen merkitystä sekä leikitään erilaisia ryhmähenkeä luovia ja 
tukevia leikkejä. Tunnetaitoja harjoitellaan tunnistamalla ja sanoittamalla tunteita. Ryhmään pyritään luomaan 
turvallinen, positiivinen, kannustava tasa-arvoinen ja toisia kunnioittava ilmapiiri.  
 
Koko talolle on laadittu kiusaamisenehkäisysuunnitelma, johon kaikki ryhmät ovat sitoutuneet. Lasten kanssa 
kiusaamiseen liittyviin teemoihin pureudutaan esimerkiksi draaman, kirjallisuuden ja keskustelujen kautta. 
Aikuiset ovat lasten tukena ristiriitatilanteiden selvittämisessä. Ryhmässä on luotu selkeät säännöt yhdessä 
lasten kanssa ja mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. 
 

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

 
Kielen kehityksen tukena käytetään muun muassa kuvia, satuja, riimejä, runoja ja lauluja. Eri kieli- ja 
kulttuuritaustat nähdään voimavarana ja tuodaan ryhmässä esiin tutustumalla kyseisiin kulttuureihin, 
huomioimalla kulttuuriset juhlapyhät sekä harjoittelemalla lyhyitä ilmaisuja (tervehdykset) ja lauluja käytössä 
olevilla kielillä.  
 
Suomi toisena kielenä (S2) –opettajan kanssa käydään toiminnan alussa läpi kaikki S2-opetusta tarvitsevat 
lapset. Lapsille laaditaan monikielisyyden suunnitelma osana Leopsia.  
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 
Kaikille lapsille laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops), johon kirjataan lapsen vahvuudet ja 
tarvittava tuki. Kaikkien lasten tuen tarpeet otetaan huomioon toiminnassa ja esiopetuksen arjessa. Lisäksi 
yksikön erityislastentarhanopettaja järjestää pienryhmätoimintaa. 
 
Lapselle voidaan myöntää tarpeen mukaan tehostettu tuki, jolloin erityisopettaja osallistuu Leops-kesksteluun, ja 
siinä suunnitellaan yhdessä lapselle kohdennetut tukitoimet. Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden lasta 
kuntouttavien tahojen kanssa (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti). 
   
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) 

 
Päivi Huttunen (elto), Marika Jansson (pkj), Anja Nysten (relto), Maria Lehtinen (lto), 
Nanne Kari (lto) 

Keskustelun  
päivämäärä 

01.10.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

 

Ks. Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

30.10.2018 

Muut yhteistyötahot  

 
Lähikoulu ja lähipäiväkodit, kirjasto, Lauttasaaren musiikkiopisto, seurakunta, alueen kulttuuritoimijat, neuvola ja 
tarvittaessa esiopetuksen kuraattori. 

 
 

 


