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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Keijo Räikkönen 6.11.19 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

 

Ruskeasuon päiväkodissa on  kaksi esiopetusryhmää. Peippojen ryhmässä on 17 lasta ja Svalorna-
kielikylpyryhmässä 16 lasta. Esiopetustoiminnassa painotetaan pienryhmätoimintaa, kielen oppimista 
monimuotoisesti, lasten osallisuutta, yhteisten ryhmäkohtaisten sopimusten noudattamista, mediakasvatusta ja 
ympäristökasvatusta (esim. Ruskeasuon uutiset –lehti, sadutusta ja sarjakuvia, metsäretkiä ja retkiä eri 
kulttuuritapahtumiin). Toimintatilat jaetaan muiden lapsiryhmien kanssa ja toiminta on porrastettua. Ryhmillä on  
viikottain käytössä päiväkodin liikuntasali koko päivän ajan. Keskuspuistoon retkeilemme viikottain. 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 

Toiminnassa lähestytään laaja-alaisen osaamisen alueita erilaisten projektien ja teemojen kautta (esim. 
tarinankerronta, varjoteatteri, yhteiset rakennelmat, vohvelikangasompelu). Lapset osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon lasten kokousten muodossa viikottain; näissä mm. äänestetään retkikohteista, 
toiminnan sisällöistä ja lapset saavat esittää toiveita toimintaan liittyen. Toimintatuokioiden yhteydessä lapset 
saavat esittää näkemyksiään toiminnan sisältöihin liittyen (esim. mikä oli kivaa, mikä ei, mitä toivoisit ensi 
kerralle). Oppimisympäristöjä muokataan lapsiryhmien tarpeiden ja toiveiden mukaan.       

 
      

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Projektit ja teemat sisältävät samanaikaisesti monia oppimisen eri alueita. Aikuinen on lasten leikeissä mukana 
kuunnellen ja keskustellen lasten kanssa, jolloin hän saa selville lasten erityisiä kiinnostusten kohteita. Suurin osa 
projekteista käynnistyy lasten aloitteiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti, toiset saavat alkunsa jostain 
ajankohtaisesta aiheesta tai teemasta, jonka aikuinen tuo esille. Lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Aikuinen toimii sekä toiminnan mahdollistajana että ohjaajana ja tukijana lasten yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. Aikuinen arvioi projekteissa esiopetuksen eri sisältöjen ja oppimiskokonaisuuksien 
toteutumista Helsingin esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 

Toimintaa avataan vanhemmille viikottaisten kirjeiden muodossa, joissa kerrotaan kuluneen viikon tapahtumista 
ja toiminnasta sisältöineen sekä tulevista tapahtumista (esim. retket tai muut erityiset tapahtumat). Viikkokirjeet 
lähetetään vanhemmille sähköpostitse. Viikkokirje toimii myös opettajan pedagogisen dokumentoinnin välineenä. 

Toimintaa kuvataan ja videoidaan säännöllisesti, ja näitä tutkitaan yhdessä lasten kanssa. Lapset toimivat myös 
itse kuvaajina ja saavat päättää, mitä kuvataan (esim. lasten rakennelmat, leikit, toimintatuokiot). Kuvia laitetaan 
toimintaympäristöön esille, ja kuvat vaihtuvat kuukausittain.   
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Huoltajien osallisuus  

Esiopetusryhmien vanhempainillat järjestettiin syyskuussa 2019. Toisen vanhempainillan aluksi lähikoulun 
rehtori kertoi alkuopetuksesta koulussaan. Vanhempainilloissa avattiin esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja 
käytäntöä ja illat olivat keskustelevia – vanhemmat saivat esittää kysymyksiä ja näkemyksiä toimintaan liittyen. 
Esiin nousi mm. seuraavia tärkeäksi koettuja asioita: turvallinen ja luotettava ilmapiiri, ryhmässä toimiminen ja 
kaveritaidot, toisten huomioiminen ja sosiaaliset taidot, toiminnallinen ja leikillinen oppiminen, 
kouluvalmiustaítojen harjoittelu ja kielellisten ja matemaattis-loogisten taitojen harjoittelu 

 

Vanhempien osallisuus toteutuu myös Leops-keskusteluissa, joissa vanhemmat kertovat odotuksistaan ja 
toiveistaan esiopetusvuotta ja yhteistyötä koskien. Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta, johon kaikki 
vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan. Toimikunnassa suunnitellaan, mahdollistetaan ja toteutetaan 
toimintaa lapsille kuten konsertteja, teatteriesityksiä ja retkiä. Keväällä vanhempaintoimikunta järjestää koko 
päiväkodin yhteisen pääsiäistapahtuman, jonka tuotoilla mahdollistetaan em. elämykset. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

 
Lasten kanssa keskustellaan siitä, millainen on hyvä kaveri. Ryhmäytymistä ja yhteistoimintaa lasten välillä 
harjoitellaan erilaisten leikkien ja pelien avulla.  
Ryhmissä toteutetaan tunnetaitokasvatusta erilaisten materiaalien avulla (mm. StegVis, Huomaa hyvä, Maltti-
tunnekortit) ja ryhmissä on sovittu yhteiset pelisäännöt sujuvaan vuorovaikutukseen liittyen.  Lasten 
kokonaisvaltainen kehittyminen ja valintojen tekeminen ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja, ennakko-
odotuksia ja rajoituksia on yksi tasa-arvokasvatuksemme pääperiaatteista. Minkäänlaista kiusaamista ei sallita. 
Kiusaamiseen puututaan aina ja kofliiktitilanteet selvitetään rakentavasti yhdessä lasten kanssa. Hyödynnämme 
tarvittaessa soveltavin osin myös Miniverson sovittelu-menetelmää.  
 
  
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Suomen kielen opetusta toteutetaan toiminnan ohessa ja tämän apuna on konsultoitu alueellista S2-opettajaa 
Riitta Hakkaraista. Toiminnassa käytetään apuna tilannekohtaisia kuvia, kuvallista päiväjärjestystä ja ohjeiden 
osiin pilkkomista. Lapsen omaa äidinkieltä arvostetaan ja sen käyttö mahdollistetaan suomen kielen  oppimisen 
rinnalla. Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettajat ovat tukena kielitietoisessa toiminnassa. 
LEOPS:iin kirjataan kaksikielisyyden suunnitelma, jossa kuvataan lapsen suomen kielen taitotason ja yksilöllinen 
kielen tukemisen suunnitelma. Hyödynnämme myös Ota Koppi-ohjelmaa toiminnan suunnittelussa 

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 

27.9. ja  

21.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

 

Suunnitelman  

päivämäärä 

22.10.2019  

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Neuvola, kirjastot, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, alueen S2-opettaja, Pikku-Huopalahden ala-aste, 
Meilahden ala-aste 
 

 


