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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Terttu Jäntti-Reini 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

      

Haukansilmien esiopetusryhmä jossa on 20 lasta. Esiopetusta annetaan klo 8.00– 12.00 
Haukansilmissä annetaan myös kokopäiväistä päivähoitoa.  

Haukansilmillä on käytössä ryhmän omat kotihuoneet, jonka lisäksi käytössä on yhteistiloja; 
kuten koulun liikunta- ja ruokasali, piha ja urheilukenttä. 

Ulko- ja sisätilat ovat monipuolisesti käytössä ja tiloja voidaan muokata toiminnan tarpeen 
mukaan.Lisäksi retkeilemme usein lähiympäristössä kuten lähimetsissä ja leikkipuistoissa. 
Käytämme säännöllisesti hyödyksi myös kirjaston palveluja, Vesalan Urheilupuiston 
mahdollisuuksia sekä erilaisia kulttuurikohteita Helsingissä esimerkiksi Itäkeskuksen Stoa-
kulttuurikeskus. 

Esiopetuksessa työtapoina käytämme lapselle ominaisia tapoja toimia kuten leikkiä, 
liikkumista, tutkimista, erilaisten työtehtävien tekemistä, itseilmaisua sekä taiteen tekemistä 
sen monissa muodoissa. 

Leikkiminen on yksi tärkein lapsen kehitystä ja oppimista tukeva muoto. Leikille ja lapsen 
oma-lähtöiselle toiminnalle annetaan päivittäin aikaa, tuetaan leikin onnistumista ja siinä 
erityisesti lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

Pedagoginen toiminta rakentuu huomioimalla lasten mielenkiinnon kohteet, kuuntelemalla 
vanhempien sekä lasten odotuksia ja  huomioimalla Helsingin esiopetussuunnitelman 
sisältöjä. Ryhmän kasvattajat huomioivat toiminnassa myös ryhmän omat kehitystarpeet, jotka 
muotoutuvat vuosittain lapsiryhmän luonteen ja tarpeen mukaan. 

 Metsäpedagogiikan laaja-alainen hyödyntäminen on yksi oppimismetodeistamme läpi 
toimintavuoden. Lasten mielenkiinnon ohjaamina tutustumme ja tutkimme Suomen eläimistöä 
ja kasvustoa eettisyyttä, kestävää kehitystä ja yleensäkin ympäristökasvatusta unohtamatta. 
Jokainen lapsi saa mieleisensä luontonimen, perustuen siihen, että kyseinen eläin löytyy 
Suomen luonnosta. Skaala on laaja, vesimittarista karhuun. Mietimme kyseisten eläinten 
elämää luonnossa, kuten suojautumiskeinoja, erityisiä taitoja ja talviunta. Erilaiset käsitteet 
mm. ravintoketju ja uhanalaisuus tulevat tutuiksi. Talvella tutustumme Suomen talvilintuihin ja 
keväisin bongailemme muuttolintuja ja pidämme niistä kirjaa. 

Myös kuvallinen ilmaisu sekä käden taidot on vahvasti osa arkea. Käytämme luovasti mm.eri 
paperilaatuja, akvarelleja, peitevärejä, silkkipaperimaalausta, luonnon omia- ja 
kierrätysmateriaaleja sekä neulaa ja lankaa. 

Lapsen päivä rakentuu vaihtelevasti yhteisistä kokoryhmän hetkistä, pienryhmissä 
toimimisesta ja lasten yksilöllisten toiveiden toteuttamisesta. Päivää pyritään rytmittämään 
keskittymistä vaativilla harjoituksilla, ulkoilulla ja toiminnallisuudella, jotta päivä muodostuu 
lapsille mielekkääksi kokonaisuudeksi. Päivän arki ja siirtymätilanteet nähdään 
oppimistilanteina, myös esimerkiksi omatoimisuuden ja itsenäisyyden opettelussa. 

 

Yhteistyökumppaneina toimivat Vesalan-ala-aste, Kontulan seurakunta, alueen lähikirjastot 
sekä muut kulttuuriset sekä ympäristön suojeluun keskittyneet tahot, jotka vuoden mittaan 
tukevat lasten pedagogista toimintaa, oppimista ja lähiympäristössä toimimisen vahvistumista. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Haukansilmissä kasvattajat keskustelevat ja kuuntelevat lasta toiminnan ohessa luontevasti 
hyvässä vuorovaikutussuhteessa. Toiminta pienryhmissä auttaa jokaisen lapsen äänen 
kuulumista ja rohkaisee lasta kertomaan ajatuksistaan. Keskusteluissa esiintulleita asioita 
pohditaan yhdessä ja toiminta etenee ja muuntautuu lapsen kehitystä ja oppimista tukevalla 
tavalla ja projekteilla.  
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Esiopetus on laaja-alaista , eheytettyä opetusta, jossa yhdistyvät Helsingin 
esiopetussuunnitelman oppimiskokonaisuudet: Ilmaisun monet muodot, Kielen rikas maailma 
ja vuorovaikutus, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan ja 
kehityn. 
Oppimiskokonaisuudet nousevat lasten kiinnostuksen kohteista. Syyskuussa 2018  lapsilta 
esiintulleita toiveita esiopetukselle olivat : lukemisen ja laskemisen alkeet, kirjaimien 
tunnistaminen, leikki, uudet kaverit, retket ja liikunta. 
Vanhempien odotuksista esiopetukselle syyskuussa 2018 nousivat : ryhmässä toimimisen 
haasteet, positiiviset kokemukset sekä suomenkielen vahvistumisen taidot. 
Syksyllä 2018 oli erillinen muskariprojekti musiikkikasvatuksesta. Sen sisältö koostui musiikin 
tekemisestä eri instrumentteja soittamalla, laulamalla sekä rytmejä taputtamalla. Opettelimme 
musiikin teorian alkeita sekä tutustuimme eri musiikkilajeihin klassisesta räppiin. 
Ryhmän lasten tarpeiden  ja suomenkielen kehityksen tueksi koko toimintavuodelle lisätään 
enemmän suomenkieltä tukevia harjoituksia esim. kielellisen tietoisuuden harjoitukset ja  
suujumppa-harjoitukset. 
Koko talon yhteinen projekti mediakasvatuksen, monilukutaidon sekä kielen rikastamiseksi: 
”Sukellus tarinoiden maailmaan”, jossa tutustutaan lastenkirjojen ja satujen maailmaan 
monipuolisesti: esim. retket kirjastoon, lasten omat sadut ja tarinat, tarinoiden jatkotyöstö ja 
lasten omat toivesadut ja kirjat.  
Kevätlukukaudella ohjelmassa on Niilo Mäki Instituutin Jänistarinat, joka on johdonmukainen 
ja pitkäjänteinen kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämisohjelma. Yksi osio on pituudeltaan 
30 minuttia ja osioita on yhteensä 20 kappaletta.  
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Toimintaa dokumentoidaan lapsihaastatteluin ja vanhempia haastatellen. Haastattelut 
kirjataan muistiin. Retkiä ja erilaisia tapahtumia kuvataan. Myös lapset voivat  toimia kuvaajina 
ja tapahtumien kertojina. 

Esiopetusvuonna käydään sekä syksyllä että keväällä LEOPS (lapsen esiopetuksen 
suunnitelma) keskustelu sekä palaute ja arviointi. Keskustelut kirjataan. Toimintavuoden 
keväällä tehdään yhteistyökouluihin toimintasuunnitelmamme arviointi ja toteutumisen kuvaus. 
Esiopetusta arvioidaan viikottain kasvattajien tiimipalavereissa. Näissä palavereissa 
huomioidaan myös havainnot lapsista sekä vanhempien ja lasten antama palaute. 
Kuukausittain toimintaa arvioidaan kirjallisesti. Myös esimies osallistuu tiimin 
arviointipalavereihin toimintavuoden aikana. 
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Huoltajien osallisuus  

Huoltajat toivotetaan tervetulleiksi osallistumaan ryhmän arjen toimintaan ja esimerkiksi 
tulemalla mukaan retkille ja juhliin tai seuraamaan esiopetuspäivää. 

Huoltajien osallisuutta suunnitteluun osalta toteutetaan kirjallisten ja digitaalisten kyselyjen 
avulla sekä suullisten keskustelujen ja Leops-keskustelun yhteydessä. Päivittäiset 
kohtaamiset lasten tulo-ja hakutilanteissa ovat merkityksellisiä kasvatuskumppanuuden 
kannalta. 

Yhteinen lasten ja vanhempien toiminnallinen iltapäivä  pidettiin 4.10.2018. Vanhemmat 
tutustuivat näin esiopetuksen toimintaympäristöihin ja arkeen lastensa toimiessa oppaina. 

Tällöin  vanhemmilla  oli myös mahdollisuus tutustua toisiinsa sekä keskustella henkilökunnan 
kanssa esiopetuksen sisällöistä. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Päiväkoti Ruudin tavoitteena on , että lapsi tuntee olonsa kaikinpuolin turvalliseksi ja että hän 
tuntee kuuluvansa yhtenä tasa-arvoisena jäsenenä päiväkodissa ja omassa ryhmässään. 
Kiusaamisen ehkäisyn keskeisenä pidämme lasten vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn 
vahvistamista. Tuemme esikoululaisten vuorovaikutussuhteita ja ryhmässä toimimisen taitoja. 
Toimintamalleina käytämme sosiaalisten taitojen harjoittelemista, tunteiden tunnistamista ja 
nimeämistä sekä asioiden yhteisiä keskustelu- ja pohdintatuokioita turvallisessa ilmapiirissä. 
Opetuksen tukena käytämme kuvia, kirjoja, satuja, draama- ja vuorovaikutusleikkejä sekä 
tunnetaito-harjoituksia. 
Esikoululaisten kanssa keskustellaan yhteisten sääntöjen merkityksestä, lapsen omasta 
vastuusta hyviä käytöstapoja korostaen. 
Perustamme oppilashuoltotyömme luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön kotien, 
henkilökunnan ja lasta hoitavien muiden tahojen kanssa. Yhdessä voimme tukea lapsen 
terveen itsetunnon rakentumista kasvatuskumppanuuden hengessä. 
Esiopetuksessa olemme tarvittaessa yhteistyössä alueen kiertävän lastentarhanopettajan 
kanssa, esiopetuksen kuraattorin ja neuvolan työntekijöiden kanssa. 
 

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

Eri kieli ja kulttuuritaustaiselle lapselle laadimme Lapsen esiopetussuunnitelman yhteydessä 
monikielisyyden suunnitelman yhdessä huoltajien kanssa. Tarvittaessa käytämme 
keskustelussa tulkkia apuna.Suunnitelmaan laadimme kuvauksen siitä, miten lapsen 
äidinkieltä ja suomenkielen kehitystä tuetaan. Kielitaidon kehittymistä seurataan ja arvioidaan 
yhdessä alueen suomi toisena kielenä -opettajan kanssa. 

Haukansilmien toiminnassa tuetaan suomenkielen oppimista ja ymmärtämistä kuvin ja 
puhumalla selkokielisesti sekä toimimalla pienryhmissä. Arjen toimintaa ja ymmärtämistä 
tuetaan näyttämällä ja mallintamalla lapsen yksilöllisiin tarpeisiin keskittyen. 

Toiminnassa huomioidaan eri kulttuurien ominaispiirteitä keskustellen, lukien kirjoja ja 
viettämällä YK:n päivää sekä Suomen itsenäisyyspäivää. 
Kevätlukukaudella ohjelmassa on Niilo Mäki Instituutin Jänistarinat, joka on johdonmukainen 
ja pitkäjänteinen kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämisohjelma. Yksi osio on pituudeltaan 
30 minuttia ja osioita on yhteensä 20 kappaletta.  
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Toimintavuosittain jo keväällä ja viimeistään syksyllä kartoitetaan Valmistavan esiopetuksen 
tarve. Opetuksen järjestelystä ja tarpeesta keskustellaan alueen suomi toisena -opettajan 
kanssa.  Valmistavan opetuksen tarve lapsella selviää suomen kielen tason arvioinnilla. 
Vanhemmat voivat näin perustellusti halutessaan hakea valmistavaa esiopetusta lapselleen. 
Valmistavan opetuksen päätöksen tultua esiopetuksessa laaditaan lapselle oma opinto-
ohjelma. Opinto-ohjelma toimii suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineenä esiopetuksen 
ajan. Keväällä esiopetuksen lopussa arvioidaan lapsen suomenkielen taso tulevaa 
perusopetusta ajatellen. Valmistavaa opetusta voidaan tarvittaessa jatkaa perusopetuksessa. 

Toimintavuonna 2018 - 2019 Haukansilmissä ei ole valmistavan esiopetuksen tarvetta.  
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Esiopetuksessa kaikki lapset saavat yleistä, yksilöllistä tukea. Lapsen tarvitsemasta 
mahdollisesta lisätuen tarpeesta keskustelemme vanhempien ja lasta hoitavien muiden 
tahojen kanssa. Tarpeen mukaan lapselle haetaan tehostettua tai erityistä tukea 
esiopetukseen. Tuen suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeä osa esiopetuksen ja koulun 
välisessä nivelvaiheessa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyen koululle 
toimitetaan kuvaus lapsesta esiopetuksen keväällä. Kuvaus sisältää lapsen opetuksen 
järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot. 
   

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  

Keskustelussa toimintavuoden alussa kartoitetaan esiopetuksen ryhmän 
rakenne, sen tarpeet ja mahdollisista järjestelyistä ja yhteistyöstä 
sopiminen. Keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 
lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja  

ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija. 

 
 

Keskustelun  
päivämäärä 

26.09.2018 

Startti-keskustelu 

kiertävän 
erityislastentarhanopettaj
an, alueen suomi toisena 
kielenä opettajan , 
päiväkodin johtajan ja 
esiopetusvastaavan 
opettajan kesken. 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Päiväkoti Ruuti tekee tiivistä yhteistyötä Vesalan peruskoulun sekä 
sivukoulu Ruutin alkuopetuksen kanssa. Toimintavuonna 2018 - 2019 
painottuvat esikoululaisten vierailut koulun puolelle yläkertaan, yhteiset 
tapahtumat pelien, musiikin, liikunnan ja retkien merkeissä.  Syksyllä on  
pidetty myös alkuopetuksen kanssa esiopetuksesta kouluun siirto-
palaveri. Keväällä pidetään esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyvien 
lasten asioiden tiimoilta palaveri, johon osallistuvat päiväkodin opettajan 
lisäksi myös mm. apulaisrehtori sekä koulun erityisopettaja. 
 

Suunnitelman  

päivämäärä 

24.09.2018 

28.09.2018 

Muut yhteistyötahot  

Tarvittaessa : alueen kiertävä lastentarhanopettaja, alueen suomi toisena kielenä -opettaja, 
esiopetuksen kuraattori, terveydenhuollon ja neuvolan ammattilaiset 

 

Esiopetuksesta vastaava opettaja : Varhaiskasvatuksen opettaja Satu Rantala  

 


