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Linnunradantie 6, 00740 Helsinki 
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09 310 42474 

Sähköpostiosoite 

pk.pentinkulma@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen 
toimintasuunnitelma on  käsitelty ja hyväksytty 

29.9.2017 

Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Jukka Sairanen 

 

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

 21 esiopetuksessa olevaa lasta. 

 Ohjatuissa toiminnoissa lapset on pääasiassa jaettu kahteen ryhmään (11/10). Tarvittaessa muodostetaan myös 
pienempiä ryhmiä, etenkin leikkitilanteissa.  Aamupäivisin toimintaa ”porrastetusti”.  Toisella ryhmällä sisällä 
tapahtuvaa ohjattua toimintaa sekä leikkiä, kun taas toisella ryhmällä ohjattua ulkoliikuntaa tai omaehtoista ulkoilua. 

 Päivärytmimme sekä pienryhmätoiminnan ansiosta lapsilla on aikaa kiireettömään leikkiin.  

 Esiopetusaika klo 8.30 – 12.30. Esiopetus päättyy lounaan jälkeiseen yhteiseen ulkoiluun. 
 

 Toiminnan painotuksen lähtökohtana ovat lasten kiinnostuksen kohteet, arjen toiminnoissa omatoimisuuden 
tukeminen, yhteistoimintataidot, vuorovaikutustaidot, hyvät tavat sekä työskentelytaidot, lapsen luontaisten 
oppimisvalmiuksien tukeminen ja oppimisvaikeuksien varhainen havaitseminen (myös ennaltaehkäiseminen sekä tuen 
antaminen sitä tarvitsevalle). 

 

 Lapsilla ei ole käytössä tehtäväkirjaa.  Hyödynnämme kuitenkin  monipuolista Huiske-esiopetusmateriaalin tarinoita, 
joita riittää kevääseen asti. Huiskeen ympäristönä on puu, jonka asukkaat, ”puuhunmuuttajat”, taloineen 
muodostavat mielikuvitusta kiehtovan maailman.  Huiskeen hahmot tarjoavat monenlaisia samaistumiskohteita. Ne 
ovat erilaisia luonteiltaan, toimintatavoiltaan ja taidoiltaan. Materiaalin avulla on mielekästä toteuttaa toimintaa sekä 
oppia tutkimalla, liikkumalla, taiteilemalla ja leikkimällä. Toimintavuoden aikana tutustumme lasten kanssa kaikkiin 
kirjaimiin ja numeroihin eri tavoilla / menetelmillä erilaisissa ympäristöissä.    

 

 Tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnassa ja projekteissa.  Etsimme toistuvasti ja usein lapsen ”juuri sillä hetkellä” 
haluamaa tietoa netistä (jollemme osaa itse varmuudella vastata). Katselemme esim. eläin- ym. videoita ja 
kuuntelemme musiikkia.  Olemme mm. syksyn aikana tehneet kotipiharetkiä jokaisen lapsen kodin edustalle, ja 
videoineet heidän kuvauksensa omasta kodistaan.   

 

 Lapsia ohjataan sitoutumaan valitsemaansa leikkiin sekä toisten leikki-  ja työrauhan kunnioittamiseen.  Toiminta- ja 
oppimisympäristö on järjestetty siten, että lapsille lelujen, pelien, materiaalien, välineiden ja tarvikkeiden saatavuus 
itsenäisesti on mahdollista, helppoa ja turvallista.  Toimintaympäristön rakennetta vaihdellaan ja kehitetään vuoden 
mittaan tarvittaessa.  Sen tehtävänä on olla myös oppimiseen innostava.  Lapsen ideat otetaan huomioon 
toimintaympäristöä suunniteltaessa.  Myös lasten leikki-ideoita arvostetaan => aikuiset mahdollistavat leikkeihin  
välineet ja materiaalin sekä leikin jatkuvuuden. 

 

 Lähiympäristössä on pieniä metsiä, joenranta, leikkipuisto jalkapallokenttineen, koulu sekä Siltamäen liikuntapuisto 
sorsalampineen.  Hyödynnämme Helsingin kaupungin tarjoamia kulttuuri- ja liikuntaelämyksiä, kuten retket 
museoihin, kirjastoihin, liikuntakeskuksiin, teattereihin, oopperaan, taidepajoihin jne.   

 

 Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen, itsenäiseen ajatteluun, työn loppuunsaattamiseen ja oman vuoron 
odottamiseen sekä arjen toiminnoissa että oppimiseen liittyvissä asioissa.  Lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon 
suunnitteluvaiheessa ja mietitään toimintojen ja tehtävien valinnoissa mm. lapsen taso, tuen tarve, vahvuudet ja 
mielenkiinnon kohteet.  Lapsia kuunnellaan, heidän mielipiteitään arvostetaan ja ideoitaan otetaan huomioon. Heitä 
ohjataan ottamaan huomioon toiset lapset. Ketään ei jätetä yksin. 

 

 Siirtymätilanteita ollaan helpotettu porrastamalla lasten tilasta / toiminnosta toiseen siirtymistä. Odottamis- ja 
jonottamistilanteet on minimoitu. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 Lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä opetukselle asetetut yhteiset tavoitteet.  
Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat aiheen, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan. 

 
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa   
Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittäminen ja ylläpitäminen on toiminnassamme tärkeää: 

 Kirjallisuus (kuvakirjoja, jatkosatuja, runoja, loruja, riimittelyjä, vitsejä, arvoituksia..) 

 Musiikki (lauluja ja laululeikkejä, tanssia, musiikkiliikuntaa, soittimia, sävelkorkeuksia, rytmejä, eri musiikkilajeja, 
etnistä musiikkia). 

 Draamatoiminta: teatterit, itseilmaisu, esiintyminen. 

 Leikit, pelit. 

 Monipuolinen liikkuminen (ohjattua ja omaehtoista). 

 Kokeilut, tutkiminen, kyseenalaistaminen. 

 Lapsia kannustetaan sinnikkyyteen ja uudelleen yrittämiseen. 

 Toiminnan dokumentointi.  Pohdintaa, keskustelua. 
 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Vuorovaikutustaitojen harjoittelua tuttujen lasten ja aikuisten kanssa: 

 Ryhmässä toimiminen, yhteistyö, leikit. 

 Juhlat / hyvät tavat, käyttäytyminen. 

 Retket / käyttäytyminen. 

 Toisten arvostaminen. 
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
Ohjataan lapsia huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista, yhteisestä ympäristöstä. 
Korostetaan:  

 Arkielämän rytmiä. 

 Ruokailun ja levon merkitystä. 

 Riittävää liikkumista. 

 Riittävää ulkoilua. 

 Avun pyytämistä tarvittaessa. 

 Perusliikennesääntöjä. 
 

Monilukutaito 
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.  Se sisältää erilaisia lukutaitoja, kuten 
peruslukutaidon, numeerisen lukutaidon, kuvalukutaidon ja medialukutaidon. 
Käsitellään erilaisia tekstejä ja kuvia monipuolisin välinein ja menetelmin: 

 Mediavälineet, tietokoneet, tabletit, älypuhelimet. 
Yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen: 

 Elokuvat, teatterit, kirjastot, museot, galleriat, eri tyyppiset työpajat jne. 
 

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 
Osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. 
Lapsia kannustetaan omaan tuottamiseen hyödyntäen digivälineitä: 

 Videointi, valokuvaaminen, äänittäminen, kirjoittaminen, piirtäminen jne. 

 Lasten omien välineiden käyttäminen. Omat tabletit ja älypuhelimet saa tuoda esikouluun sovittuina päivinä.  Ko. 
päivien tavoitteena on luoda jotain yhteistä esim. haastatteluja, näytelmiä, animaatioita lasten kiinnostuksen mukaan.  
Myös metsäretkien yhteydessä on mahdollisuus hyödyntää eri tavoilla lasten omia laitteita.  

 Ajatuksena on myös opetella karttasovellusten käyttämistä lähiympäristöretkillä. 

 Tiedonhakua internetistä. 
 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

 Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa.  
Lasten kuulluksi tuleminen on tärkeää!  Annetaan lapsille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä! 

 Lasten saadessa olla mukana vaikuttamassa, yhteiset säännöt ja sopimukset merkitsevät heille enemmän. 

 Kaikkia lapsia kohdellaan yhdenvertaisina sekä huomioidaan heitä yksilöllisesti. 

 Rohkaisemme  ja tuemme lapsia valitsemaan leikkinsä mieltymystensä eikä sukupuolensa mukaan.    
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 Leikki ja muut lapsille luontaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. 

 Alueemme liikuntateeman (liikunnan lisääminen) merkeissä järjestämme joka toinen torstai ohjattua pihaliikuntaa 
koko talon lapsille. 

 Projektit rakentuvat useimmiten dokumentoinnin myötä laajemmiksi ja laajemmiksi.  Jatketaan saman aiheen 
tutkimista ja toteuttamista lasten mielenkiinnon mukaan. 

 Mediakassi kiertää alueemme päiväkodeissa.  Laina-aika on kaksi viikkoa pari kertaa vuodessa. 

 Huiske –esiopetusmateriaali on erittäin monipuolinen:  kiehtovat tarinat, pohdiskelut, keskustelut, hahmojen 
erilaisuus ja tuen tarpeet sekä toiminnalliset ja liikkumiseen kannustavat tehtävät ja leikit 

 Kirjainten opettelua tutkimalla, leikkimällä, liikkumalla, piirtämällä, askartelemalla, maistelemalla.  Joka kirjaimen 
kohdalla lapset saavat maistiaisen.  A maistuu ananakselta, B banaanilta, C chililtä jne.  Tutustumme kirjaimiin myös 
eri ympäristöissä mm. päiväkodin pihalla ja retkillä. 

 Juhlat, retket ym. nivoutuvat yleensä ajankohtaisiin projekteihin, teemoihin tai suurempiin kokonaisuuksiin. 

 Suomi100 –teema joulujuhlassa.  
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi 

 Toimintaa dokumentoidaan erilaisin menetelmin.  Mm. tarkka kuvaus viikon toteutuneesta toiminnasta ja ohjelmasta 
lähetetään vanhemmille sähköpostitse / nähtävillä myös ilmoitustaululla.  Kirjallisten dokumenttien lisäksi on esillä 
kuvia sekä videoita tapahtumista ja päivittäisistä toiminnoista.     
 

 Toiminnan toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin mm. tiimipalavereissa sekä laajemmin toimintavuoden 
lopulla. Puntaroimme onnistumisia sekä asioita, jotka eivät ole jostain syystä toteutuneet. 

 Itsearviointi / onnistumiset ja vahvuudet lapsen kuvaamana / lapsi saa itse arvioida taitojaan eri osa-alueilla 
kasvunpuun avulla.  

 Vanhemmat saavat usein tietoa lapsensa työtavoista, käyttäytymisestä, edistymisestä, onnistumisista jne.  Tuen 
tarpeen arviointia sekä kotona että esiopetuksessa unohtamatta lapsen vahvuuksia. 

 Havainnointia, arviointia ja keskustelua esiopetusvuoden aikana säännöllisesti ja aina tarvittaessa. 

 Ryhmämme seinällä on suurikokoinen oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen puu, johon lisäämme valokuvia ja 
kuvauksia tapahtumista ja toiminnastamme.     
 

Huoltajien osallisuus  

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

 Marraskuussa järjestetämme oman ryhmän vanhempainillan, jolloin keskustelemme yksityiskohtaisemmin 
esiopetusvuodesta sekä vastaamme vanhempien kysymyksiin parhaamme mukaan.  Samaisena iltana yhteenveto 
syyskuun teemaillasta.    

 Helsingin kaupungissa laaditaan kaikkien esikoululaisten ja heidän vanhempiensa kanssa Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat n. kahden kuukauden kuluttua toimintavuoden alkamisesta.  Leops -keskustelun yhteydessä 
vanhemmilla on myös mahdollisuus esittää toiveitaan ja ajatuksiaan toimintamme suhteen.  Esiopetuksen 
toimintasuunnitelma on luettavissa sivustolla Helsingin kaupunki / päiväkoti Pentinkulma. 

 Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua retkiin, teatteri- ym. matkoihin, sekä juhlien ja  tapahtumien järjestämiseen. 

 Päiväkodissamme toimii erittäin aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka suunnittelemisen lisäksi kerää toiminnallaan 
varoja retkien ja esitysten rahoitukseen. 

 Huoltajille viestitään esiopetuksen toiminnasta pääasiassa sähköpostitse / sama teksti on nähtävissä myös 
ilmoitustaululla.  Kuvailemme vanhemmille melko yksityiskohtaisesti menneen viikon toteutuneen ohjelman 
perjantaisin.  Samaisessa tiedotteessa muistutamme seuraavan viikon mahdollisista retkistä ym. ajankohtaisita 
asioista. 

 Digitaalinen valokuvakehys käytössä: vanhemmat näkevät paljon kuvia toiminnastamme. 

 Myös päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa tulee keskusteltua vanhempien kanssa. 
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 Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

 Yhteisöllisessä oppilashuollossa seurataan esiopetusyhteisön ja esiopetusryhmien hyvinvointia. 

 Huolehditaan oppimisympäristön terveellisyydestä sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.  

 Lapsen huoltajille annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan 
oppilashuollon palveluja. 

 Kiusaamistapauksiin suhtaudutaan vakavasti.  Niihin puututaan välittömästi ja asiat selvitetään yhdessä esiopetuksen 
henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. 

 Lapsia rohkaistaan hakemaan aikuisen apua ongelma- ja kiusaamistilanteissa sekä kertomaan mahdollisista 
huolistaan. 

 Esiopetusryhmässämme kannustamme lapsia, tyttöjä ja poikia, leikkimään yhdessä. Leikkejä ei ole eritelty sukupuolen 
mukaan.   
 

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

- Suomi toisena kielenä –opetusta tarjotaan kaikissa päivän toiminnoissa (pelit, leikit, ruokailu, ohjatut toiminnot jne.).  
Keskustellessa lasten kanssa mm. korjaamme puhetta tarvittaessa.  Kannustamme vanhempia puhumaan lapselleen 
omaa äidinkieltä.  Tarvittaessa otamme yhteyttä alueemme suomi toisena kielenä –opettajaan.    

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

-------------- 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 Pienryhmätoiminta tukee kaikkien oppimista/erilaiset oppijat. 

 Tarvittaessa otamme yhteyttä, vanhempien suostumuksella, alueemme kiertävään erityislastentarhanopettajaan.  
Yhteistyössä pohdimme tarvittavia tukitoimia, mahdollisesti pedagogisen arvion tai selvityksen laatimisen 
tarpeellisuutta koulua varten.  Keskustelemme myös koulun edustajien kanssa lapsen tuen tarpeesta, jotta 
esiopetuksesta kouluun siirtyminen sujuisi mahdollisimman joustavasti ja saumattomasti. 

 Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
-   Yksilölliset ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
-   Moniammatilliseen arviointikeskusteluun 6.11.2017 osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 
erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu 
asiantuntija.    

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

 Liite saatavissa myöhemmin.  Yhteistoimintasuunnitelman laatimispäivämäärää ei ole 
vielä sovittu. 

Suunnitelman  

päivämäärä 

      

Muut yhteistyötahot  

 Lähikoulut. 

 Alueen päiväkodit. 

 Perhepäivähoito. 

 Kirjasto. 

 Moniammatilliset tahot. 

 Ateneum. 

 Kansallisoppeera. 

 Kansallismuseo. 

 Malmitalo. 

 Annantalo. 

 Teatterit. 

 Malmin seurakunta. 
Esiopetuksesta vastaava lto 

 
Soila Sjöberg 
lastentarhanopettaja 
 
 
Ulla Laurila 
lastentarhanopettaja 

 


