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

Pelimannissa toimii lukuvuonna 2018 - 2019 kolme esiopetusryhmää, joista yksi ryhmä toteuttaa laajamittaista 
kaksikielistä esiopetusta (väh. 25% opetuksesta englannin kielellä). Esiopetusryhmät ovat: 

Esiopetusryhmä Tuohitorvet: 13 lasta, joista kaikki lapset osallistuvat 4 tunnin esiopetuksen lisäksi esiopetusta 
täydentävään varhaiskasvatukseen. Ryhmässä on lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä 
erityislastentarhanopettaja kahtena päivänä viikossa. Valmistavan esiopetuksen resurssiopettaja toimii ryhmässä 
kerran viikossa. 

Esiopetusryhmä Täryväkkärät: 13 lasta, joista kaikki lapset osallistuvat 4 tunnin esiopetuksen lisäksi esiopetusta 
täydentävään päivähoitoon. Ryhmässä on yksi lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja avustaja. 

Esiopetusryhmä Pajupillit: laajamittaisen kielenopetuksen esiopetusryhmä, jossa 12 lasta. Ryhmän lapsista 11 
osallistuu 4 tunnin esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Ryhmässä on kaksi 
lastentarhanopettajaa. Laajamittaista kaksikielistä esiopetusta tarjoavan ryhmän erityispiirteenä on, että toinen 
opettajista puhuu pääosin englantia ja toinen koko ajan suomea. Lapset kuulevat paljon englantia jokapäiväisissä 
toiminnoissa; mm. tervehtiminen, ruokailu ja pukeminen. Sen lisäksi lapsia rohkaistaan käyttämään kieltä leikkien 
ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Aamupiirissä harjoittelemme kuulumisten vaihtoa englanniksi ja laulamme 
englanninkielisiä lauluja. Englantia pääosin puhuva opettaja ohjaa esikoulutehtävien tekoa englanniksi, mutta 
haastavammissa tilanteissa hän käyttää myös suomen kieltä. Oppimisen apuna käytetään eleitä ja kuvia.  

 

Päivittäinen esiopetusaika on klo 9-13.  

 

Esiopetusryhmillä on käytössä omien ryhmätilojen lisäksi koko päiväkodin yhteiskäytössä olevia tiloja (sali, 
käytävät, eteinen). Esiopetusryhmien yhteiskäytössä oleviin tiloihin luodaan lasten kanssa teemojen mukaisia 
oppimis- ja leikkiympäristöjä, joita rikastetaan esiopetusvuoden aikana lasten ideoiden mukaisesti. Sali ja 
käytävätilat mahdollistavat leikin, liikkumisen, musisoinnin jne. toiminnot, joihin tarvitaan enemmän tilaa. 
Eteistiloja käytetään vähemmän tilaa vievien leikkien jakotiloina sekä sovitusti erilaisten teemojen mukaisina 
leikkitiloina. Päivähoitoyksikön toisessa talossa (Pelimannintien yksikkö) on myös yhteisiä tiloja, joita voidaan 
sovitusti käyttää. 

 

Ryhmien omat tilat muokkaantuvat päivittäin toiminnan mukaan; tilojen kalustus on suunniteltu siten, että se 
mahdollistaa päivittäin sekä yhteiset kokoontumiset (aamu- ja päiväpiirit), liikkumisen, leikkimisen ja satulevon 
(vapaata lattiatilaa) sekä pöytätyöskentelyn ja ruokailemisen.   

 

Py Pelimannin kaikkien ryhmien yhteisinä teemoina toimintakaudella 2018-19 toimii "Käy Muumilaaksoon", 
tunnekasvatus sekä vahvuusperustainen varhaiskasvatus. Esiopetusryhmien toiminnassa painotetaan lapsen 
vahvuuksia, omatoimisuuden ja osallisuuden huomioimista ja toteutumista (tekemällä oppiminen sekä 
mahdollisuus vaikuttaa niin oikeissa töissä kuin leikeissäkin), Kiva Kaveri- taitojen harjoittelemista (ryhmässä 
toimiminen ja toisen huomioiminen), ratkaisukeskeisyyttä, oppimisen iloa sekä sinnikkyyttä. 

 

Ryhmien esiopetuspäivä alkaa yhteisellä aamukokoontumisella klo 9, jossa virittäydytään päivän toimintoihin ja 
leikkeihin ihmettelemällä, oivaltamalla ja osallistumalla. Klo 9.30 - 11 esikoulussa on osallistavaa toimintaa / 
leikkiä eskarin sisätiloissa tai ulkona retkeillen. Klo 11 - 11.15 pidämme päiväkokoontumisen, jossa käymme läpi 
kulunutta aamupäivää. Piirin aikana viikon/päivän apulaispari aikuisen avustuksella hakee ruokakärryn ja kattaa 
lounaaseen tarvittavat välineet jokaiselle lapselle valmiiksi. Klo 11.20 on lounas. Klo 12-13 ulkoilemme omalla 
pihalla tai lähiympäristössä. Kokopäivähoidossa olevat lapset jatkavat päiväänsä klo 13 jälkeen satulevolla, joka 
kestää n. ½ tuntia.  

 

Esiopetusvuoden 2018-19 aikana ryhmissä hyödynnetään seuraavia toiminnallisia työtapoja: liikkuminen ja 
kehonkielellä ilmaiseminen, leikkiminen, tutkiminen ja havainnoiminen, rakentaminen (eri materiaalit ja 
leikkiympäristö), keksiminen ja kokeileminen, draaman keinot ja musisointi, taiteileminen ja muotoileminen, 
leipominen, valo- ja videokuvaaminen sekä erilaisissa luonto- ja kaupunkiympäristössä retkeileminen.   

 

Hyödynnämme Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia kulttuuri- ja liikuntapalveluita (kirjasto, museot, 
näyttelyt, teatteri, työpajat, liikuntapuistot ja -hallit jne.). 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Ryhmien oppimisympäristöä rakennetaan lasten kanssa ja se muuttuu sekä muovaantuu ryhmän tarpeiden sekä 
lasten toiveiden mukaan pitkin vuotta. Lapsia kannustetaan ideoimaan ja ehdottamaan uusia toiminnallisia 
toteuttamistapoja - ryhmän aikuiset ovat sitoutuneet kuuntelemaan ja mahdollistamaan lasten kokeiluehdotuksia.  
Lapsilla on mahdollisuus valita eri toiminnallisista työtavoista (kts. ed.kohta) omaa mielenkiintoa tukevan 

vaihtoehdon (mahdollisuus oppia eri tavoin). Lapsen omaa ajattelua sekä oppimista tuetaan mahdollistamalla itse 
vaikuttaminen ja valitseminen (edesauttaa sitoutumista), kokeileminen sekä itsetekeminen. 
Lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja päättelyyn myös itsestä huolehtimisessa sekä arjen taitoja 

harjoiteltaessa (aikuinen esittää kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan). Kaikki oppimiseen ja toimintaan varatut 
toimintavälineet, lelut ja materiaalit ovat selkeässä järjestyksessä lasten näkyvillä ja saatavilla (matalat avohyllyt).   
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Toimintakauden alussa lapsilta kysytään heitä kiinnostavista asioita ja ilmiöistä ja ne kirjataan ylös. Ryhmän 
aikuiset havainnoivat lasten leikkejä, ryhmän toimintaa ja keskusteluja herkällä korvalla, poimien esiin tulevista 
aiheista mahdollisia opetuksen yhteisiin tavoitteisiin sopivia teemoja ja projekteja. Projektit käynnistyvät vihjeestä, 
ideasta ja innostuksesta - ryhmän aikuisten tehtävä on herätellä mielikuvitusta, esittää tarvittaessa vaihtoehtoja, 
kannustaa, ohjata ja mahdollistaa - kaikki lasten ideat ovat yhtä arvokkaita ja upeita. Ryhmässä voidaan toteuttaa 
samanaikaisesti useita erikestoisia ja sisältöisiä projekteja. Mikäli kyseessä on yhteinen ryhmätyö ja ideoita ja 
toiveita on useita, voidaan lasten kanssa tehdä valinta äänestämällä.   
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Tuohitorvet ja Täryväkkärät: Ryhmän toimintaa dokumentoidaan päivittäin kuvaamalla ja toiminnan toteutumisen 
pääkohdat kirjataan ylös. Päädokumentointikanavamme on Instagram - kuvapalvelutili (kaikille avoin), johon 
dokumentoimme päivittäin toimintaamme kuvin ja pienin tekstein, joissa avaamme toiminnan pedagogisen 
tarkoituksen. Tiliämme seuraamalla lasten vanhemmilla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus seurata ryhmän 
reaaliaikaista toimintaa kuvien välityksellä. Lasten vanhempia tiedotetaan Instagramiin dokumentoinnin lisäksi 
kerran kuukaudessa lähetettävällä sähköpostilla, johon kuluneen kuukauden toiminta kerrotaan pääpiirteissään. 
Lisäksi ajankohtaisista asioista ilmoitetaan paperitiedottein sekä tekstiviestein. 

Vahvuusperustainen opetus ohjaa toimintaamme ja pyrimme huomioimaan pienetkin hyvät asiat ja vahvuudet 
päivittäin. Lapset saavat toimistaan/teoistaan välitöntä kannustavaa palautetta ryhmän aikuisilta, me sanoitamme 
ja avaamme tapahtumia: "Huomaatko, kuinka sinnikkäästi sinä jaksoit harjoitella ja nyt sinä osaat!"; "Olitpa sinä 
rohkea, kun uskalsit puolustaa kaveria". Aikuiset tarjoavat lapsille vahvuuskielen mallin; lapset poimivat aikuisten 
puheesta näitä vahvuuksia ja alkavat myös itse käyttää niitä omassa puheessaan.  

Jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus kertoa omista leikeistään ja töistään ja niistä syntyneistä ajatuksista 
ja dokumentoida niitä halutessaan Instagramiin. Tämän lisäksi muistelemme viikoittain yhdessä lasten kanssa 
mitä ja miten asioita on käsitelty ja opeteltu, pääkohdat dokumentoidaan yhdessä ryhmätilan seinällä sijaitsevaan 
"vuosikalenteriin" (ryhmän yhteinen oppimisenpolku) kaikkien nähtäville. Tämän lisäksi jokaperjantaisessa 
lastenkokouksessa lasten on mahdollista tuoda esille haluamiaan asioita: ehdotuksia toimintaan, asioita, jotka 
harmittavat jne. Arvioimme kulunutta viikkoa yhdessä ja pohdimme, miten viikko on lasten mielestä mennyt, mikä 
on ollut mukavaa ja onko sattunut jotain vähän tylsempää. Viikon kohokohdat laitetaan esiin kuvin ja tekstein 
aamupiiritaululle.  

Syksyllä 2018 lapset arvioivat omia vahvuuksiaan (asioita ja taitoja, missä olen hyvä), ja nämä asiat liitetään 
osaksi lapsen omakuvaa. Lapsen vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua omakuvan tekoon pohtimalla 
lapsen vahvuuksia vanhempainillassa pyydetyn tehtävän muodossa ja kirjaamalla niitä omalla äidinkielellä ylös. 
Syksyn LEOPS keskustelussa käymme vielä läpi lapsen ja vanhempien omia ja toistensa vahvuuksia. 

 

Pajupillit: Laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen ensimmäiseen toimintakauteen kuuluu paljon kehittämistä, 
suunnittelua ja dokumentointia, sillä valmiita työtapoja tai materiaaleja ei ole. Opettajat arvioivat ja kehittävät 
kaksikielistä opetusta päivittäisten havaintojen pohjalta tiiminä ja päiväkodin johtajan kanssa sekä tapaamisissa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteyshenkilöiden sekä toisen laajamittaista kaksikielistä esiopetusta 
toteuttavan yksikön kanssa. 

 

Esiopetusryhmien aikuiset arvioivat viikoittain ryhmän toimintaa tiimipalavereissaan, joissa reflektoidaan 
toteutunutta toimintaa mm. lasten osoittaman kiinnostuksen sekä innostuneisuuden kautta. Esiopettajat sekä 
varhaiskasvatusyksikön johtaja arvioivat esiopetustoimintaa erillisissä arviointikokouksissa pitkin esiopetusvuotta.  

 

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta ryhmän toiminnasta päivittäin suullisesti tai kirjallisesti. 
Suoraan ryhmään saadut palautteet ja toiveet käsitellään ryhmän aikuisten kesken yleensä välittömästi saman 
päivän aikana, mutta viimeistään seuraavassa oman ryhmän tiimipalaverissa. Vanhemmilla on mahdollisuus 
arvioida ryhmän toimintaa myös nimettömästi vuosittain, vastaamalla sähköiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn.  

 

 
Huoltajien osallisuus  

Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen huoltajan kanssa yhteistyössä Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 
(LEOPS), johon kirjataan ylös huoltajien näkemykset ja toiveet lapsen esiopetuksesta.  

 

Lasten huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa esiopetusryhmien toimintaan esimerkiksi toiveiden esittämisen sekä 
palautteen antamisen kautta. Myös yhteisissä kokoontumisissa, esimerkiksi vanhempainilloissa vanhempien on 
mahdollista saada äänensä kuuluviin, ilmaista ehdotuksiaan tai antaa palautetta. Jokapäiväiset keskustelut 
vanhempien kanssa ovat myös tärkeitä ja ryhmien aikuiset ovat sitoutuneet avoimeen ja vastaanottavaiseen 
vuorovaikutukseen kaikkien lasten vanhempien kanssa. Vanhemmat kutsutaan useampaan kertaan vuoden 
aikana ryhmän/päiväkodin yhteisiin juhliin ja muihin tapahtumiin. Vanhemmilla on mahdollisuus myös 
halutessaan aktivoitua, osallistua ja vaikuttaa esim. vanhempaintoimikunnan kautta.  

 

Huoltajat saavat tietoa esiopetuksen toiminnasta yleisellä tasolla Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelmasta 
sekä muista yleisistä tiedotteista, esiopetusyksikön toimintasuunnitelmasta ja muista ajankohtaisista tiedotteista, 
esiopetusryhmän tiedotteista sekä suullisesti esiopetusryhmän aikuisilta.   
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Esiopetusryhmän aikuiset huolehtivat ryhmän lasten psyykkisestä, fyysisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista. 
Kaikenlaiseen kiusaamiseen puututaan välittömästi. Lukuvuonna 2018-2019 esiopetusryhmissä keskitytään 
reilun kaverin sääntöihin ja kaveritaitoja harjoitellaan niin arjen tilanteissa kuin pienryhmissäkin.Lasten kanssa 
opetellaan kaveritaitoja keskustellen, toiminnallisin menetelmin (mm. draaman keinot, pöytäteatteri) ja 
mahdollisiin ristiriitatilanteisiin välittömästi puuttuen ja tilanteita selvittäen. Kaikki ryhmän lapset ovat 
yhdenvertaisia arvokkaita omina yksilöinään, erilaisuus nähdään rikkautena ja vahvuutena. Aikuiset kohtelevat 
kaikkia lapsia kunnioittavasti ja arvostavasti sekä opettavat ja vaativat samaa suhtautumista myös lasten 
keskinäiseltä kanssakäynniltä. Ryhmän aikuiset luovat omalla toiminnallaan ja suhtautumisellaan positiivisen ja 
turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Kaveritaitojen ohella 
tunnekasvatukseen (tunteiden ilmaisuun, tunteiden säätelyyn) kiinnitetään erityistä huomiota. Aikuinen toimii 
tunnekasvatuksen sanallistajana sekä mallintajana. 
 
Toimintakauden alussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmäytymiseen, aikuiset varmistavat että kaikille lapsille 

löytyy leikkikaveri ja mieluisaa tekemistä. Lasten kanssa laaditaan yhdessä ryhmän oma kaverisopimus, johon 
kaikki lapset sitoutuvat. Kaverisopimuksen lupauksia muistutellaan ja käsitellään viikoittain (tehdään toiminnan 
tasolla näkyväksi).    
 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Esiopetusryhmissä suomen kieltä harjoitellaan ja rikastetaan mm. keskustelemalla, sanoja maistellen ja niiden 
merkityksiä pohtien, loruttelemalla, riimittelemällä, laulamalla sekä draaman keinoin. Puhutun kielen tukena 
käytetään tilannekohtaisesti kuvia ja symboleja sekä vahvaa elekieltä. Kuvitetut toimintaympäristöt sekä 
selkokielinen puhe muodostavat S2-opetuksen selkärangan yhdessä aikuisten vahvan suomen kielen mallin 
kanssa. Lapsia kannustetaan ja rohkaistaan käyttämään suomen kieltä ja pienikin edistyminen huomioidaan 
positiivisella palautteella. Eriytetyissä pienryhmissä keskitytään kohdennetusti suomen kielen oppimiseen.  

 

Lukuvuonna 2018-2019 esiopetuksessa on kolme valmistavaa opetusta saavaa lasta. Lapset ovat samassa 
esiopetusryhmässä, ja valmistavaa esiopetusta varten esiopetusryhmässä on jokaisena maanantaina resurssi-
varhaiskasvatuksen opettaja.  

 

Jokaisen lapsen omaa kieli-, kulttuuri- ja katsomustaustaa arvostetaan ja niistä ollaan kiinnostuneita. Eri 
kulttuurit ja kielet saavat näkyä ja kuulua arjessa. Jokainen ryhmä sitoutuu kulttuurisen monimuotoisuuden 
näkyväksi tekemiseen ryhmälle parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi rikastaen toimintaympäristöä niin, 
että eri kielisiä sanoja/lauseita on näkyvissä, kuuntelemme eri kielisiä lastenlauluja/satuja. Hyödynnämme 
kirjaston tarjoamia Satukaravaani-satuhetkituokioita. Huomioimme muiden kulttuurien juhlapäiviä.   
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 

Kannelmäen alueella järjestetään koulunaloitusvuoden alussa vanhemmille Hyvä koulun aloitus -tilaisuus. 
 
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. 

 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

 

 
Muut yhteistyötahot  

Esiopetusryhmät tekevät lisäksi yhteistyötä mm. alueen kelton, s2-opettajan, kuraattorin, neuvolan sekä 
terveyskeskuksen kanssa. 

 


