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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Päiväkoti Poutapilvessä on 8 lapsiryhmää. Kaksi alle 3- vuotiaiden ryhmää, yksi 2-3- vuotiaiden ryhmä, yksi 
osapäiväryhmä, kaksi 3-5- vuotiaiden ryhmää ja kaksi esiopetusryhmää, joista Pyrstötähdissä on myös 
yhdeksän 5-vuotiasta lasta. Esiopetusryhmä Tähdenlennoissa on 13 lasta, ja ryhmä on jaettu kahteen pien-
ryhmään, Kuningashait ja Poliisit. Pyrstötähtien ryhmässä on 11 esiopetusikäistä lasta kahdessa pienryhmässä; 
Vesitornadot ja Gebardit. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30 - 12.30.  
 
Tähdenlentojen käytössä ovat päivittäin päiväkodin sali klo 8.30 - 9.15, kolme pienryhmätilaa ja osa päiväkodin 
ruokailutilaa. Pyrstötähtien käytössä on oma ryhmätila ja lepohuone. 
Tämä antaa mahdollisuuksia oppimisympäristöltään erilaisten tilojen käyttöön sekä toimimiseen myös 
pienemmissä ryhmissä. Tärkeä osa toimintaympäristöä ovat myös päiväkodin piha, viikottainen salivuoro Hieta-
kummun ala-asteella, lähimetsä, lähiympäristön puistoalueet, leikkipuisto Filpus sekä urheilukenttä. Helsingin 
hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat oppimisympäristön laajentamisen koko kaupunkiin. 
 
 
Päiväkoti Poutapilven yhteisiä teemoja tällä toimikaudella ovat leikkiin kannustava toimintaympäristö ja lapsen 
osallisuus toiminnassa ja sen suunnittelussa. Koko kaupungin teemana mediakasvatus ja koko Helsinki oppi-
misympäristönä. 
 
Esiopetuspäivä alkaa yhteisellä aamupiirillä, jonka aikana vaihdetaan kuulumiset, tuodaan keskusteluun itselle 
tärkeitä asioita ja jutellaan alkavan päivän toiminnasta. Tähdenlennoissa leikitään usein liikunnallinen leikki 
aamupiirin päätteeksi. Esiopetusajan toimimme joko yhdessä tai erilaisiin ryhmiin jakautuen toiminnan luon-
teesta riippuen. Lounastamme klo 11.45. Lounaan jälkeen vietämme lepohetken, joka mahdollistaa rauhoittumi-
sen tai tarvittaessa päiväunet. Lepohetkellä aikuinen lukee jatkotarinaa ja kuunnellaan musiikkia. Lepohetken 
jälkeen lapset leikkivät, askartelevat, pelaavat, ulkoilevat ym. osallistuen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen 
Poutapilvessä. Aikuiset ovat mukana mahdollistamassa ja rikastuttamassa erilaista toimintaa. 
 
Esiopetusryhmien yhteistyökumppaneita ovat alueen kelto, Hietakummun ala-aste, kirjasto, alueen muut esio-
petusryhmät, neuvola, Malmin seurakunta ja lapsia mahdollisesti tukevat tahot (esim. puheterapeutit). 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
     

Esiopetusryhmän pelit, erilaiset materiaalit ja toimintavälineet ovat lasten saatavilla. Lapsia rohkaistaan suunnit-
telemaan oppimisympäristöään itselleen mieleiseksi ja toimivaksi yhdessä toisten lasten ja ryhmän aikuisten 
kanssa. Eri lasten yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon oppimisympäristöä muokatta-
essa. Tähdenlennoissa pidetään kerran kuukaudessa lasten kokous, jossa oppimisympäristöön liittyviä asioita 
pohditaan yhdessä. Pyrstötähdissä muokkaamme oppimisympäristöä huomioiden myös viisivuotiaiden kiinno-
stuksen kohteet. 
 
Lapsia rohkaistaan luottamaan itseensä ja taitoihinsa, myös uusia ja itselle vaikeita asioita kannustetaan yrittä-
mään. Lasten mielipiteitä arvostetaan ja heidän kysymyksensä ovat tervetulleita. Aikuinen ei tarjoa aina valmiita 
vastauksia vaan asioita mietitään yhdessä. Harjoittelemme yhdessä erilaisia tapoja hankkia tietoa tai vastauk-
set voivat löytyä myös tutkimalla ja kokeilemalla. Onnistumisia iloitaan yhdessä ja lapsia tuetaan pettymyksissä. 
Toisten kannustaminen ja auttaminen on tärkeää. 
 
Toimintaa toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä sisällä ja ulkona leikkien, kokeillen, kysellen, tutkien ja 
erilaisia työtehtäviä tehden. Erilaiset tavat oppia toteutuvat vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten 
kanssa. Yhteisissä keskusteluissa harjoitellaan omista asioista kertomista ja toisten kuuntelemista. Kaikessa 
toiminnassa ja sen dokumentoinnissa hyödynnetään kameraa ja päiväkodin mobiililaitteita. 

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
 

Lasten mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia kartoitetaan sekä haastattelemalla että havainnoimalla lasten leik-
kejä, keskusteluja ja mielenkiinnon kohteita. Ryhmän tarpeet/ kiinnostuksenkohteet ja Helsingin esiopetussuun-
nitelman tavoitteet määrittävät valittavia teemoja projekteihin. 
 
Ryhmän aikuiset käynnistävät ja mahdollistavat projekteja ja sisällyttävät niihin eri tiedon-ja taidonalojen tavoit-
teita ja sisältöjä. Projektien alussa lasten kanssa käydään keskustelua aiheesta ja suunnitellaan projektin 
etenemistä yhdessä. Lasten sitoutuminen ja aiheesta innostuminen vaikuttavat projektin/teeman kestoon ja pro-
jektin sisältöön.  

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
 
Lapsille laaditaan henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä lapsen ja hänen vanh-

empiensa kanssa. Syksyllä lapsi arvioi omia taitojaan (Eskaripuu) ja kertoo kiinnostuksen kohteistaan esiopetu-
ksen opettajalle. Tämä suunnitelma toimii myös keväisen lapsen itsearvioinnin ja vanhempien kanssa suori-
tettavan toiminnan arvioinnin (kevään Leops-keskustelu) pohjana. Projekteja dokumentoidaan valokuvaamalla 
ja videoimalla. Nämä kuvat ja lasten työt talletetaan lasten omiin kansioihin. Kansiot ovat lasten käytössä päivi-
ttäin ja projekteihin ja tehtyihin töihin voidaan lapsen kanssa palata ja niistä keskustella. Esiopetusryhmän aikui-
set ja päiväkodin johtaja arvioivat toimintaa yhteisissä keskusteluissa 2-3 krt toimintakauden aikana.     

Huoltajien osallisuus  
 
Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua esiopetuksen suunnitteluun vanhempainilloissa, päivittäisissä keskus-

teluissa ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa laadittaessa. Vanhemmat voivat keskustella toistensa 
kanssa päiväkodin yhteisissä tapahtumissa ja vanhempainyhdistyksen toiminnan kautta. Esiopetuksen toimin-
nasta tiedotetaan vanhempia päivittäisissä keskusteluissa, sähköpostitiedotteiden ja ilmoitustaulun avulla. Van-
hemmat saavat vapaasti tutustua tableteille dokumentoituun materiaaliin ryhmän toiminnasta. Vanhemmat ovat 
niin halutessaan aina tervetulleita osallistumaan ja suunnittelemaan esiopetuksen toimintaa. 

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

Toimintakauden alussa laaditaan ryhmän säännöt yhdessä lasten kanssa lasten omassa kokouksessa, ja sään-
töihin palataan tarvittaessa toimintakauden aikana. Lapset toivotetaan päivittäin tervetulleiksi päiväkotiin kätte-
lemällä ja iltapäivällä sanotaan heipat myös kätellen. Lapset kohdataan sensitiivisesti ja jokaista arvostaen. Esi-
opetusryhmässä on käytössä kiinteät pienryhmät. Pyrstötähdissä ryhmärakenteen vuoksi toimitaan usein koko 
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esiopetusryhmän kanssa. Lasten leikkejä havainnoidaan ja tarvittaessa tuetaan kaikkien pääsyä mukaan leik-
keihin. Esiopetusvuoden aikana käytössä on monenlaisia tunne- ja kaveritaito –materiaaleja, mm. Piki- materi-
aali, Askeleittain –materiaali, Lapsen mieli –materiaali, ja Kuinka minusta tuli rohkea –kirjan materiaali. Erityi-
sesti toimintakauden alussa kiinnitämme paljon huomiota lasten ryhmäytymiseen (yhteisöllisyys). Leikimme yh-
dessä vuorovaikutuksellisia leikkejä ja toimimme erilaisissa ryhmissä. Lapset saavat itse valita leikkinsä. Meille 
on tärkeää, että jokainen lapsi tulee hyväksytyksi omana itsenään. Lapsen esiopetussuunnitelmakeskustelussa 
kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamiseen ilmiönä ja siitä keskustellaan jokaisen lapsen kanssa erikseen. 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
 
Lapselle laaditaan kaksikielisyyden suunnitelma, joka kirjataan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. 

Lapsen kielellisten taitojen kehittymistä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin tukena käytetään Lauran päivä - 
materiaalia. Lasten erilaisia kieli- ja kulttuuritaustoja arvostetaan ja lapsia tuetaan kertomaan omasta kulttuuri-
staan. Tarvittaessa toiminnan tukena käytetään erilaisia kuvia. 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
 10.10.2018     

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 
Hietakummun ala-aste 

Suunnitelman  
päivämäärä 
 20.9.2018     

Muut yhteistyötahot  
Lähialueen päiväkodit, koulut ja leikkipuisto, kummiluokkamme Hietakummun ala-asteella, Malmin srk, Malmin 
kirjasto, Stadin ammattiopisto, Teatteri Ilmiö, Lasten liikennekaupunki 
      

Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
      
Lto Jutta Vastimo ja lto Heli Mäntynen 

 


