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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Heinäsirkat on 22 lapsen esiopetusryhmä, joka toimii kolmessa(Kissat, Bambit, Papukaijat) pienryhmässä.  

Ryhmässä työskentelee 2 lastentarhanopettajaa sekä lastenhoitaja. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9-13. 
Päivä rakentuu ohjatuista toimintatuokioista, peleistä ja leikeistä sisällä ja ulkona, eskaripiiristä, ruokailusta, sekä 
iltapäivän lepohetkestä. Käytössämme on kaksi isompaa huonetta (vihreä ja ruskea) ja yksi pienempi huone 
(punainen), sekä päiväkodin liikuntasali ja ryhmän eteistilat. Ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti läheisessä Kimmon 
leikkipuistossa. Teemme retkiä lähimetsään, sekä Helsingin kaupungin tarjoamiin monipuolisiin 
oppimisympäristöihin. Toiminnassamme korostuvat leikki, lapsilähtöisyys, sekä yhteistyötaidot. Tarjoamme 
monipuolista toimintaa liikkuen, leikkien, taiteillen, musisoiden ja uutta tutkien. Oppiminen tapahtuu toiminnallisin 
työtavoin. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Käpylän peruskoulu sekä Yhtenäiskoulu. Kartoitamme lähialueen 
yhteistyökumppaneita toimintavuoden aikana. Heinäsirkoissa järjestetään  toimintakaudella espanjankielisen 
kielirikasteisen esiopetuksen mukaista toimintaa. Ryhmässä työskentelee maanantaisin ja tiistaisin 
kielirikasteisen esiopetuksen lastentarhanopettaja Eeva Mattila. Kielirikasteisuus näkyy ohjatussa toiminnassa ja 
arjen oppimistilanteissa. Opimme kieltä lisäksi lauluin ja leikein. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Ajattelu & oppiminen: Lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään mm. musiikin, taiteen, liikunnan ja draaman 

keinoin. Herättelemme lapsissa kriittistä ajattelua ja rohkaisemme heitä kysymään ja etsimään tietoa. 
Harjoittelemme pettymysten sietoa ja omaan osaamiseen luottamista. Rohkaisemme lapsia haastamaan itseään. 
Tutkimme asioita mm. matemaattisten kokeiden ja leikkien kautta. Ihmettelemme elämää ympärillämme, sekä 
pohdimme ja keskustelemme yhdessä lasten havainnoista.  
Kulttuurinen osaaminen: Vietämme erilaisia juhlia ja vierailemme Helsingin kaupungin monipuolisissa 

kulttuurikohteissa. Tutustumme kulttuurien monimuotoisuuteen ja huomioimme eri kieli- ja kulttuuritaustat. 
Vuorovaikutus ja ilmaisu: Harjoittelemme kuuntelutaitoja ja rohkaisemme itseilmaisuun. Harjoittelemme 

hyväksymään erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Pohdimme, miten muita ihmisiä tulee kohdella, ja opettelemme 
hyviä käytöstapoja. Opettelemme auttamaan toisiamme ja ottamaan apua vastaan. Toimimme yhdessä, 
yhteistyössä muiden kanssa. 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Tuemme lapsen omatoimisuutta ja harjoittelemme vastuunottoa lapsen 

kehitystason mukaisesti. Rohkaisemme pyytämään apua lapsen sitä tarvitessa. Harjoittelemme itsestä 
huolehtimista arjen eri tilanteissa (mm. huolehtiminen omista tavaroista). Keskustelemme terveellisistä 
elämäntavoista esim. ruokailun ja liikunnan yhteydessä. Liikennekasvatus korostuu retkillä, sekä kulkiessamme 
lähes päivittäin Kimmon leikkipuistoon. 
Monilukutaito: Tutustumme kirjaimiin ja numeroihin mm. Salaisen Maan -oppimateriaalien kautta.Tutustumme 

erilaisiin median muotoihin ja tuotamme itse esim. animaatiota ja satuja. Kielellisen tietoisuuden ja kiinnostuksen 
herättäminen(numerot, laskut, kirjaimet, äänteet,riimit, sadut) on tärkeää kuten myös lapsi itse tarinan tuottajana.  
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Tutustumme erilaisiin teknologian välineisiin ja harjoittelemme niiden 

käyttöä (esim. tabletti, kamera, pöytätietokone, ääninauhuri, robotti). Ryhmämme käytössä on oma tabletti, 
tietokone, sekä kamera, joita käytämme erilaisissa projekteissa apuna. 
Osallistuminen ja vaikuttaminen: Lapset kokoontuvat päivittäin yhdessä opettajan kanssa "eskaripiiriin", jossa 

mm. keskustellaan ajankohtaisista asioista, sekä suunnitellaan yhteistä tulevaa toimintaa. Kerran kuussa 
järjestetään "lasten kokous", jossa lapset saavat vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon heitä koskevissa 
asioissa. Kannustamme toiminnassamme lapsia itseilmaisuun. Rohkaisemme lapsia ehdottamaan uutta, sekä 
tuomaan omat mielipiteet esille. Tartumme lasten ideoihin ja huomioimme heidän toiveensa toimintaa 
suunniteltaessa. Päivittäinen lasten havainnointi on myös merkittävä opetuksen suunnittelun työkalu. Yhteisen 
toiminnan ulkopuolisina aikoina lapsilla on vapaus valita itse leikkinsä tai toimintansa (monipuoliset leikkipisteet, 
liikunta, kädentaidot, pelit ym). Aikuiset tukevat lapsia kaveritaidoissa ja leikkiryhmien muodostamisessa. Lapsilla 
on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa ryhmässä myös äänestämällä.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimiskokonaisuudet sekä erilaiset teemat ja projektit lähtevät lasten ehdotuksista ja kiinnostuksen kohteista 

käsin, lapsihavainnoinnin huomioiden pohjalta, sekä ajankohtaisiin tapahtumiin pohjaten (esim. juhlat tai 
opintokäynnit). Huomioimme monipuolisesti mahdollisuuksien mukaan eri tiedon- ja taidonalojen tavoitteet. 
Lisäksi aikaisemmin toimivia toimintamuotoja muokataan ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Pyrimme löytämään 
jokaiselle kuukaudelle oman teeman (esim. elokuussa pehmoleluprojekti, lokakuu on lukukuu, marraskuu on 
musakuu jne.), joita raikastutetaan teemoihin liittyvillä retkillä, lasten omilla ideoilla ja käytetään mahdollisesti 
aikaisemmin toimineita hyväksi koettuja toimintamuotoja- ja tapoja. Käpylinnan yhteinen teema on 2018-19 
ympäristöystävällisyys. Ympäristöystävällisyys tarkoittaa ystävällisyyttä luontoa kohtaan, Käpylinnan/Alkun lapsia 
kohtaan, vanhempia ja vieraita ihmisiä kohtaan, tavaroita ja yhteistä omaisuutta kohtaan sekä omaa Helsinkiä 
kohtaan.    
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Valokuvaamme ja videoimme toimintaa. Kirjaamme ylös lasten kommentteja toiminnasta. Valokuvat, lasten työt 

ja kommentit ovat esillä ryhmän seinillä. Lapsen päiväkotihistoria on koottuna Kasvun kansioon, jota käytämme 
myös dokumentoinnin välineenä. Kahden viikon välein annamme vanhemmille viikko-ohjelman, johon on 
kirjattuna tulevien kahden viikon toimintamme, sekä toiminnan tavoitteet. Kerran kuussa lähetämme vanhemmille 
sähköpostitse kirjeen, jossa kerromme menneen kuukauden kuulumisia, mitä olemme tehneet, sekä 
informoimme tulevista ajankohtaisista asioista. 
Yhteinen toiminnan arviointi tapahtuu viikottaisissa tiimipalavereissa, koko päiväkodin palavereissa ja 

pedagogisissa-palavereissa. Arviointi lasten kanssa tapahtuu perjantaisin keskustellen viikon tapahtumista 
eskaripiirissä, kerran kuukaudessa lasten kokouksissa, sekä toiminnan yhteydessä tai sen päätyttyä.  
 
 
Huoltajien osallisuus  
Järjestämme keväällä vanhempainillan uusien eskareiden huoltajille. Toinen vanhempainilta järjestetään syksyn 

aikana. Päivittäiset kuulumisten vaihdot käydään lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Huoltajat voivat soittaa 
ryhmään halutessaan keskustella esim. lasta koskevista ajankohtaisista asioista (soittoaika 13-14).  
Lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) tehdään yhdessä huoltajien kanssa syksyllä, sekä keväällä. LEOPS 

toimii myös arvioinnin ja tiedonsiirron välineenä esiopetuksen ja koulun välillä. 
Rohkaisemme vanhempia esittämään omia ideoitaan ja jakamaan ajatuksia esiopetustoiminnasta. 

Toimintakauden alussa olemme kysyneet vanhemmilta heidän toiveitaan ja odotuksiaan lapsensa 
esiopetusvuodesta. 
Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. 
 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Kelto: Päivi Jormakka, S2(suomi toisena kielenä)-opettaja: Päivi Nikkilä, rehtorit: Sari Sola (Yhtenäiskoulu), 

Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu) ja virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), 
terveydenhoitajat: Mona Aura (Yhtenäiskoulu), sekä Hinni Sompa/Susanna Naapuri (Käpylän peruskoulu). 
 Kuraattori Jenna Karppinen (Yhtenäiskoulu) ja kuraattori Marie Berglund (Käpylän peruskoulu). 
Koulupsykologi Marja Mäki 
Perheneuvola, eteläinen alue, Kallion toimipiste: puh. 0931044960 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä: Teija Kynkäänniemi 
Esiopetuksen kuraattori, vastaava kuraattori: puh. 09 3106 5993, 040 631 3531 
 
Kiertävä S2-opettaja kartoittaa ryhmän S2-opetusta tarvitsevat lapset toimintakauden alussa. Lapsen 

esiopetussuunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä -opetuksen järjestelyt ja suunnitelma äidinkielen(/kielien) 
tuesta. 
 
Kiusaamisen ehkäisy rakentuu turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Tässä avainasemassa ovat 

hyvän yhteistyön luominen päiväkodin aikuisten, vanhempien ja lasten kesken. Kivijalkana on vastavuoroisuus, 
osallisuus ja yhteisöllisyys. Päivähoitoyksikköön on tehty kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma, jota arvioidaan 
tarvittaessa. Suunnitelmassa käydään läpi tarkemmin mitä on mielestämme kiusaaminen, kiusaamisen muodot, 
kuinka käsittelemme kiusaamista ja kuinka ennaltaehkäisemme kiusaamista. 
 
Kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua, saada kasvatusta ja opetusta.   
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Kiertävä S2-opettaja kartoittaa ryhmän S2-opetusta tarvitsevat lapset toimintakauden alussa. Lapsen 

esiopetussuunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä -opetuksen järjestelyt ja suunnitelma äidinkielen(/kielien) 
tuesta. Esiopetuksen päivittäisessä arjessa käytetään kuvia, sekä pienryhmätoimintaa osana kaikkea opetusta. 
Kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan tutustumalla eri kulttuureihin.  
 
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. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
Käpylän peruskoulu: 

14.8.2017 
Yhtenäiskoulu: 

14.9.2017 
Muut yhteistyötahot  
Pk Alkun esiopetusryhmä, Kimmon leikkipuisto, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut. 

 


