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Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 

 on käsitelty ja hyväksytty 

      

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Päiväkoti Jätkäsaaressa on kaksi esiopetusryhmää Merilokit ja Merikotkat. Toisessa ryhmässä on 22 ja toisessa 
21 lasta. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. 
Päiväkoti Jätkäsaari on ollut toiminnassa noin kolme vuotta. Jätkäsaari on suuri varhaiskasvatusyksikkö, joka on 
jaettu neljään saareen: Höyhensaari, Palmusaari, Aarresaari ja Seikkailusaari. Seikkailusaarella toimii kaksi 
esiopetusryhmää sekä kaksi viisivuotiaiden ryhmää. Omien ryhmätilojen lisäksi Seikkailusaarella on yhteinen iso 
tila, jota kutsutaan olohuoneeksi. Sitä käytämme yhdessä sekä vuoropäivinä. Käytössämme on myös iso 
liikuntasali sekä aula- ja käytävätiloja. Myös talon ruokalaa käytämme tarpeen mukaan jakotilana. Toimitiloja 
muokataan ja muunnellaan toiminnan, tarpeiden sekä lasten toiveiden mukaisesti. Tilat ovat valoisat ja helposti 
muunneltavissa. Entiset koululuokat nykyiset ryhmätilat ovat eroteltu ikkunallisin seinin yhteisestä käytävä / 
olohuoneesta.  Ikkunat lisäävät avaruutta, mutta myös näköärsykkeitä.  Verhot voidaan vetään eteen silloin kun 
on tarvetta minimoida ärsyketulvaa. Tiloissa on hyvä äänieritys, mikä osaltaa minimoi kuuloärsykkeitä.  Tilojen 
kodikkuutta lisää sohvat, koristetyynyt, fatboytyynyt, erilaiset matot ja siirreltävät leikkipisteet. Olohuone voidaan 
jakaa helposti liikutettavilla pyörällisillä väliseinillä pienempiin työskentely- / leikkitiloihin. Myös muut yleiset ja 
yhteiset tilat ovat helposti muunneltavissa monenlaiseen toimintaan, esim. liikuntaan, ruokailuun. Väliseinät ja 
muunneltavat tilat sopivat hyvin pienryhmätyöskentelyyn. 

 

Työskentelemme viikoittain pienryhmissä, niin oman ryhmän kuin esiopetusryhmien kesken. Olohuoneeseen 
kokoonnumme viikoittain Seikkailusaaren viisi- ja kuusivuotiaat yhteiseen hetkeen. Päiväkoti Jätkäsaaren 
yhteisöllisyys näkyykin mm. ryhmien välisenä jatkuvana ja säännöllisenä yhdessä toimimisena sekä yhteisinä 
juhlina. Esiopetustoimintaa järjestetään päiväkodin tilojen lisäksi muun muassa läheisellä urheilukentällä sekä 
lähipuistoissa. Tämän lisäksi hyödynnämme päiväkodin monipuolista lähiympäristöä toiminnassa muun muassa 
retkeillen Lauttasaaren metsässä, Lapinlahdessa sekä hyödyntäen monipuolisia kulttuuripalveluja. 

 

Pk Jätkäsaaren esiopetusryhmissä toteutetaan kielirikasteista esiopetusta. Joka päivä alle 25% 
esiopetuspäivästä toimintaa toteutetaan ja ohjataan englannin kielellä. Pohjana kielirikasteiselle opetukselle toimii 
alkusyksystä tehty vuosisuunnitelma, jossa edetään eri aihealojen sanastosta toiseen. Laulut ja leikit ovat isossa 
osassa kielirikasteista toimintaa. Käsiteltävä sanasto mukautuu ja pohjautuu meneillä olevaan toimintaan sekä 
lasten kiinnostuksenkohteisiin. Englanninkielinen toiminta sisältää paljon toistoja ja tukeutuu lapsille 
merkitykselliseen sanastoon. Puhutun kielen lisäksi tutkitaan ja vertaillaan sanojen kieliasuja molemmilla kielillä. 
Kuvien avulla tuetaan lapsen ymmärrystä sekä moniaistista kielenoppimista. Tavoitteena on herättää lapsen 
innostus ja kiinnostus kieliä ja englannin kieltä kohtaan sekä tukea lapsen kielitietoisuutta. 

 

Esiopetusryhmiemme toiminnassa käytämme Huomaa Hyvä- materiaalia. Materiaalin avulla käsittelemme lasten 
kanssa eri luonteenvahvuuksia erilaisen toiminnan, projektien sekä leikkien kautta. Toiminnassamme nojaamme 
vahvuuspedagogiikkaan  ja  suunnittelemme toimintaa lasten vahvuuksiin tukeutuen. Jokaiselle lapselle tehdään 
esiopetusvuoden aikana ”kehutaulu”, jonka avulla tuetaan muiden lasten huomioon ottamista, ystävyystaitoja 
sekä lasten vahvuuksien tunnistamista ja esilletuomista. Kehutaulun rakentuminen ajoittuu pääsääntöisesti 
lapsen syntymäpäivälle. Henkilökunnan/kasvattajien välinen kunnioitus ja yhteistyö ovat toiminnan keskeinen 
pilari.  

 

Esiopetuspäivä alkaa yhteisellä kokoontumisella, jolloin keskustellaan mm. lapsista nousevista asioista, , päivän 
aiheesta sekä käytännön asioista. Aamutuokiolla orientoidumme tulevaan, harjoittelemme vuorovaikutustaitoja 
sekä keskustelemme lapsilta nousseista asioista. Kaikki arjen tilanteet ovat esiopetusta. Lapsen esiopetuspäivä 
rakentuu muun muassa lastenkokouksista/ aamukokoontuminen, leikistä, yhteisestä toiminnasta, satuhetkestä, 
retkistä, ulkoilusta, liikunnasta ja ruokailuista.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympär istön 
  suunnitteluun?) 

Laaja-alainen osaaminen on taito, joka kehittyy varhaislapsuudesta läpi elämän. Esiopetuksessa tavoitteena on 
vahvistaa oppimisen iloa ja halua oppia uutta. Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää oppimaansa eri kontekstissa 
ja soveltaa sitä tilanteeseen sopivalla tavalla. Laaja-alainen osaaminen on välttämätöntä muuttuvassa 
maailmassa. Lapsen aktiivisuus, vuorovaikutus toisiin ja osallisuus luovat hyvän pohjan laaja-alaiseen 
oppimiseen 
 
 

Esiopetuksessa lapsi on aktiivinen osallistuja. Esiopetus pohjautuu oivaltavaan ja kokonaisvaltaiseen 
oppimiseen.Toiminta esiopetusryhmissä koostuu erilaisista ja eri pituisista projekteista sekä esiopetusryhmien 
yhteisistä pienryhmä pistetyöskentelypäivistä. Lapsen ihmettely on tärkeä lähtökohta projektityöskentelyssä. 
 

Lapsia havainnoimalla, kuuntelemalla ja heidän kanssaan keskustelemalla saamme selville heidän ajankohtaiset 
kiinnostuksenkohteet, jotka huomioidaan toiminnan suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Leops –keskusteluita varten 
tehdyissä lapsihaastatteluissa nousseet lasten kiinnostuksenkohteet ja toiveet ohjaavat myös toimintaa. Näiden 
lisäksi toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vanhempien toiveet ja ajatukset, jotka ovat nousseet esille 
Leops- keskusteluissa sekä vanhempainillassa.  
 
Esiopetuksessamme korostuu ryhmähengen luominen sekä ryhmätyötaidot. Päivittäin korostamme omaa 
onnistumistamme, sekä kuinka yhdessä onnistuimme ja osaamme. Sanomme yhdessä ”Minä olen hyvä”, ”Sinä 
olet hyvä”, ”Me olemme hyviä”. Nostamme esille, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä sekä saada positiivisia 
kokemuksia toisen kanssa toimimisesta. Lapsia kannustetaan iloitsemaan omasta onnistumisesta, mutta myös 
bonggamaan ystävä hyvänteosta.  
 
Toiminnan pohjana on sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Arjen ongelma- sekä 
ristiriitatilanteissa kuuntelemme lasta ja tuemme lasta aktiiviseen ongelmanratkaisuun. Annamme tilaa 
pohdinnalle ja olemme keskustelussa tukena. Ohjaamme lapsia pyytämään muilta lapsilta apua ratkaisujen 
löytämiseksi. Näin he yhdessä ratkaiseva ongelman ja kerryttävät iitseluottamusta sekä saavat positiivisia 
kokemuksia. 
 

Päiväkodin TVT-välineistö antaa hyvät edellytykset monipuolisen ja havainnollistavan toiminnan toteuttamiseen. 
Käytössämme ovat Ipad, kannettava tietokone, videotykkiä, AppleTV sekä Älytaulu, joita käytämme hyödyksi 
päivittäin toiminnan rikastuttamiseen ja tukemiseen. Välineistö antaa hyvät lähtökohdat tutkivaan oppimiseen, 
jota hyödynnämme oppimisen muotona.  
 
Esiopetuksessa on päivittäin on aikaa leikille ja liikunnalle. Talon liikuntasali on ryhmien käytössä viikoittain 

aamupäivisin ja iltapäivisin. Aamupäivisin liikuntasalissa jumppahetki koostuu niin suunnitelluista kuin 
spontaaneista toiminnoista. Iltapäivän salivuoro on vapaamuotoisempaa ja tilaa hyödynnetään myös 
liikunnallisempien leikkien mahdollistamiseen. Lapsilla on mahdollisuus vapaaseen omavalintaiseen leikkiin 
ennen lounasta, keskipäivän satuhetken jälkeen ja välipalan jälkeen. Esiopetuksen toiminnassa korostuu 
leikillisyys sekä oppiminen toiminnassa. Näin huomioimme erilaiset oppijat. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Esiopetusvuoden projektit käynnistyvät lapsia havainnoiden, heidän toiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan 
kuunnellen.  
 
Syksyn 2019 ensimmäisenä teemana oli ”Hyvä kaveruus”. Teeman tavoitteena oli luoda positiivista yhteishenkeä 
sekä muodostaa ryhmä, jossa kaikki ryhmän jäsenet otetaan huomioon ja jossa puhalletaan yhteen hiileen. 
Projektin tärkeänä tavoitteena oli myös, että kaikilla lapsilla on ryhmässä turvallinen olo ja heille löytyy 
leikkiseuraa. Teemaa on käsitelty muun muassa ryhmäytymis- ja yhteistyöleikkien kautta.  Ensimmäisten 
kuukausien aikana olemme luoneet myös ryhmän sekä saaren yhteiset säännöt. Tämän lisäksi olemme 
painottaneet ja harjoitelleet lasten aktiivista sovittelemista sekä ongelmanratkaisutaitoja.  
 
Syksyn toisena projektina olemme tehneet pienryhmissä satukirjat. Sadutuksen pohjalta lapset tekivät 
kuvituksen. Kirja painettiin ja nidottiin. Näin tästä syntyi pienryhmien omat satukirjat. 
 
Syksyn uusimpana teemana alkoi ” Miten voimme suojella ympäristöämme” –projekti. Teeman puitteissa 
pohdimme kestävää kehitystä sekä omia vaikutusmahdollisuuksiamme. Tärkeänä osana teeman käsittelyä ovat 
myös tunnetaidot, joiden harjoitteleminen korostuu Merikotkien ryhmässä päivittäin.  
 
Toimintavuoden aikana olemme mukana Innoplay –hankkeessa, jonka puitteissa työstämme yhteisöllisen 
projektin yhdessä Jätkäsaaren peruskoulun oppilaisen kanssa. Projektissa yhdistyy käsityö- ja 
teknologiakasvatus.  Projektin suunnittelu käynnistyy syksyllä 2019 ja toteutus ajoittuu keväälle 2020.  
 
Kestoprojektina on oppimisympäristöstä huolehtiminen yhdessä. Joka iltapäivä laitamme tavarat omille 
paikoilleen ja tilat kuntoon. Perjantaisin pidämme yhteistä siivous/purkupäivää. 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Dokumentointi on todellisen tapahtuman, tilanteen, ilmiön tai hetken tallentamista mahdollisimman tarkasti ja 
todenmukaisesti. 
 
Esiopetusryhmissä dokumentoidaan päivittäin älypuhelimella kuvaamalla hetkiä, joista osa laitetaan 
esiopetusryhmien yhteiselle instagram-tilille. Toisia kuvia laitamme seinille kaikkien nähtäville. Instagramin avulla 
vanhemmilla on mahdollisuus seurata toimintaa jopa realiajassa tai instagram kuvat virittävät huoltajien ja lasten 
välistä keskustelua kotona. Myös lapsi itse voi ottaa kuvia yhdessä kasvattajan kanssa. Kuvien avulla voimme 
käydä keskustelua menneestä ja suunnitella tulevaa.  
 
Ryhmien sähköiset viikkokirjeet toimivat myös dokumentoinnin ja arvioinnin välineenä. Perjantaisin lasten kanssa 
yhdessä mietitään, mitä ajatuksia viikon tapahtumat ovat herättäneet ja miksi ja mitä olemme harjoitelleet. Lasten 
ajatukset kirjataan viikkokirjeeseen, jonka tekemiseen lapset voivat myös itse osallistua.  
 
Pedagoginen dokumentointi pohjautuu lasten havainnoimiseen ja havaintojen kirjaamiseen. Pedagoginen 
dokumentointi toimii pohjana toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Dokumentoinnissa huomioidaan ryhmän 
toimintasuunnitelma ja toiminnan tavoitteet. 
 
Päivittäin arvioimme toimintaa lasten kanssa yhdessä keskustelemalla ja kirjaamalla heidän kommenttejaan 
esimerkiksi taululle. Keskustelussa haluamme myös tietää miksi jokin oli kivaa tai hauskaa tms. Kannustamme 
heitä sanomaan omia mielipiteitään ja ajatuksia ääneen. Näin näytämme lapsille kuinka erilaisia mielipiteitä voi 
olla samasta asiasta. Näin he oppivat laajentamaan näkemyksiään asioista. 

 
Huoltajien osallisuus  

Perheet kohdataan tasa-arvoisina ja heidän toiveitaan kunnioitetaan. Vanhempainillat sekä Leops –keskustelut 
ovat tärkeitä kanavia huoltajien osallisuuden mahdollistamiseksi. Alkusyksyllä pidimme esiopetusryhmien 
vanhempainillan, missä huoltajilla oli mahdollisuus kertoa toiveitaan, ideoitaan ja ajatuksiaan esiopetuksesta. 
Ideat ja ajatukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan toiminnassa, mm. retkikohteiden valinnassa. 

Lasten huoltajilla on myös mahdollisuus vierailla esiopetusryhmissä kertomassa muun muassa omasta 
kulttuuristaan tai ammatistaan. Huoltajat ovat myös tervetulleita osallistumaan ryhmän retkipäiviin.  

 

Päiväkodin vanhempaintoimikunnan kanssa järjestämme yhteistyössä toimintaa tulevana lukuvuonna. 
Toimintavuoden aikana järjestämme erilaisia juhlia ja tapahtumia, joihin huoltajat / tärkeät henkilöt ovat 
tervetulleita. Syksyn 2019 yhteisöllisiä tapahtumia mm. ovat Isovanhempien/tärkeän henkilön päivä, isänpäivä ja 
joulujuhla. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Ryhmän hyvinvointia vahvistaa strukturoitu päivärytmi, yhdessä sovitut säännöt ja kiireetön, hyväksyvä ja 
rauhallinen ilmapiiri ja arki. Toimintaamme sisältyy päivittäin elementtejä, jotka vahvistavat yhteistyötaitoja ja 
toisen arvostamista.  Päiväkoti Jätkäsaaressa lapsilla sukupuolesta riippumatta on yhtäläiset oikeudet ja 
mahdollisuudet toteuttaa itseään. Merikotkat ryhmässä pidämme tärkeänä arvostavaa ilmapiiriä, jossa jokainen 
lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana arvokkaana itsenään.  
 

Pohdimme, mitä sääntö-käsite tarkoittaa, miksi tarvitsemme sääntöjä, mitä sääntöjä eri yhteyksissä tarvitsemme. 
Yhdessä sovitut säännöt vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Erilaisissa ryhmissä työskentely vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta, mikä osaltaan lisää lasten hyvinvointia. 
 
Kiusaamistilanteita ennalta ehkäisemme olemalla aktiivisesti läsnä arjessa. Huolehdimme, että jokaiselle 

toiminnalle on oma oikeanlainen tilansa leikki- ja työrauhan takaamiseksi. Käsittelemme konfliktilanteita myös 
tapahtumista eriytettynä esimerkiksi draaman ja tarinnallisuuden keinoin. Lasten kanssa harjoitellaan aktiivista 
sovittelemista aikuisen mallintamisen ja tuen avulla. Siirtymätilanteissa toimimme pienryhmissä vähentääksemme 
ruuhkaa ja jonotusta, joissa herkästi syntyy levottomuutta 
 

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

Merikotkien ryhmässä lasten osaamat kielet kuuluvat ja näkyvät arvostetussa ympäristössä. Suomen kielen 
oppimista tuetaan arjessa monipuolisesti. ”Jokainen hetki on  oiva kielen oppimiselle”. Suomen kielen oppimisen 
suunnittelussa korostuu pelillisyyden, leikillisyyden ja toiminnaillisuuden ohella pienryhmä toiminta. Kielen 
oppimisen sekä vuorovaikutuksen tukemisessa käytetään kuvatukea, joka heijastuu vahvasti myös ryhmän 
toimintaympäristöön. Päiväkotimme S2 opettaja on käytettävissä. Hän osallistuu s2 toimintaan säännöllisesti ja 
konsultoi tarvittaessa. 
 

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, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 

neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  
päivämäärä 

      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

18.9.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

      

 

 


