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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Vallesmannissa on 2 esiopetusryhmää: Kissat ja Yksisarviset (Lukkarit 1 ja 2), joissa on yhteensä 27 lasta. 
Molemmissa ryhmissä on varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toiminta-aika on 
klo 9-13. Lukkareilla on iso ryhmätila, jonka voi jakaa haitariovella kahdeksi erilliseksi tilaksi. Lisäksi käytössä on 
huone, jossa vuorotellen syö ja toimii 8- 9 lasta.  
Aamupäivän aikana ryhmätilat jaetaan siten, että toisella ryhmällä on ohjattua toimintaa sisällä toisen ryhmän 
toimiessa ulkona.  Toiminnan luonteesta riippuen toinen ryhmä voi käyttää koko aamupäivän ajan tiloja toisen 
ryhmän ollessa esimerkiksi retkellä tai luistelemassa.  Ryhmät toimivat esiopetusaikana omina ryhminään, joita 
jaetaan toiminnan mukaan tarvittaessa vielä pienempiin ryhmiin. Tämä mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden 
huomioimisen ja ohjaamisen. Pienryhmissä lapsen on helpompi tuoda ajatuksiaan esille ja siten osallistua sekä 
vaikuttaa ryhmän toimintaan. Tämän lisäksi käytämme päiväkodin muita tiloja, käytävätilaa ja salia. Ulkoilemme 
päiväkodin pihalla, leikkipuistoissa, metsässä sekä teemme retkiä lähialueelle, kirjastoihin ja muihin 
kulttuurikohteisiin. Oppimisympäristömme on koko Helsinki.   
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Lasten mielenkiinnon kohteita kartoitetaan haastattelemalla lapsia, seuraamalla heidän leikkejään, 

keskustelemalla sekä tekemällä havaintoja arjesta. Lapset tuovat esille omia mielipiteitään ja ehdotuksia 
esiopetuksen toimintaan. Jokaista rohkaistaan tuomaan esille mielipiteensä, koska siten voi vaikuttaa ryhmän 
asioihin ja tulla kuulluksi. Äänestäminen on yksi toimintatapa, jolla useammasta vaihtoehdosta voidaan valita 
yhteinen lopputulos.  
Tärkeää esiopetuksessa on oppia huomioimaan toiset ja opetella tulemaan toimeen toisten erilaisten ihmisten 

kanssa. Lapsia rohkaistaan kokeilemaan vieraitakin asioita.  Heitä innostetaan tutkimaan sekä ottamaan selvää 
ilmiöistä ja mieltä askarruttavista asioista. Harjoitellaan sietämään pettymyksiä.  
Opetellaan huolehtimaan itsestä sekä omista tavaroista ja harjoitellaan hyviä käytöstapoja.  
Lapset toimivat apulaisina erilaisissa tilanteissa (esim. kattavat vuorotellen pöydät ja auttavat lepopatjojen 

laitossa) 
Oppimisympäristöä suunnitellaan ja muokataan yhdessä lasten kanssa. Lapset suunnittelevat itse mm. 

liikuntaratoja sekä liikkeitä loruihin ja lauluihin.    
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Esiopetuksessa toteutamme eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista 

oppimiskokonaisuuksista.  
Käytämme esiopetuksessa runkona Taikamaan esiopetuksen tarinaa. Tarinan edetessä tutustumme mm. 

kirjaimiin, numeroihin, erilaisiin tunteisiin, vuodenaikoihin, aika-käsitteeseen, rahaan sekä havainnoimme 
ympäristöä. Lasten mielenkiinnon ja ideoiden pohjalta rikastutamme tarinaa. Lisäksi huomioimme ajankohtaiset 
tapahtumat sekä päiväkodin yhteiset teemat.  
Tarinan innoittamana kummassakin esiopetusryhmässä on oma eskarikissa, jolle lapset saavat ehdottaa nimeä. 

Kissat matkustavat vuorotellen viikonloppuisin jokaisen lapsen kotiin. Eskarikissan päiväkirjaan jokainen lapsi saa 
kertoa viikonlopun vietosta. Keväällä kissojen seikkailuista kootaan jokaiselle ryhmän lapselle oma kirja.  
Liikunta ja ulkoilu ovat yksi tärkeä osa esiopetusta. Esiopetuksessa tutustumme uusiin liikuntamuotoihin, 

esimerkiksi Vauhtivarvas-viikolla syksyllä yleisurheiluun ja porraskävelyyn. Liikuntaa ja vanhempien osallisuutta 
lisätään esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävän Pihaseikkailun avulla. Toinen ryhmistä käyttää 
kävelyretkillä SportTracker-ohjelmaa, jonka avulla seurataan vuoden aikana kertyneitä kilometrejä. Keväällä 
lasketaan, minne asti oltaisiin päästy kävelemällä matka yhteen menoon.  
Jokaiseen päivään kuuluu satu- ja tarinatuokioita. Rohkaisemme lapsia keksimään itse omia tarinoita, jotka 

voidaan kirjoittaa muistiin, videoida tai esittää muille esimerkiksi nukketeatterin keinoin. Osallistumme 
satudiplomin hankintaan.  
Musiikki, kuvallinen ilmaisu sekä käsityöt ovat osa esiopetustamme. Erilaiset laulut, musiikkiliikunta, rytmi- ja 

melodiasoittimiin tutustuminen sekä elämyksellisyys ovat meille tärkeitä. Kuvallisessa ilmaisussa ja käsitöissä 
tutustumme erilaisiin materiaaleihin, mm. punasaveen ja puuhun sekä harjoittelemme erilaisten tekniikoiden 
käyttöä.  Lapsilla on käytössä itsetehdyt piirustusvihkot, joihin voi päivän aikana piirtää ja taiteilla. Usein lapset 
haluavat, että niihin kirjoitetaan kuvista tai jopa kokonainen tarina. 
Tutustumme eskarivuoden aikana digitaitoihin, monilukutaitoon ja mediakasvatukseen. Opettelemme 

kyseenalaistamaan, onko kaikki nähty ja kuultu aina totta. Tablettien avulla lapset ottavat valokuvia ja videoita, 
teemme pieniä animaatioita, harjoittelemme koodausta mm. BeeBot-robotin avulla sekä tutustumme QR-
koodeihin. Lisäksi hyödynnämme muita yhteistyötahoja tutustua teknologiaan. Toinen ryhmä tekee yhteistyötä 
Pakilan seurakunnan kanssa ja ottaa Skypen avulla 3 kertaa yhteyttä Masasin päiväkotiin Botswanaan. Skypen 
avulla eskarit opettavat lapsille mm. suomalaisia lastenlauluja.  
Esiopetusvuoden aikana lasten mielenkiinnon kohteista nousee projekteja, jotka voivat kestää viikkoja, jopa 

kuukausia. Etukäteen on vaikea tietää, mihin projektit johtavat. Monesti itse prosessi ja matkalla olo on 
merkityksellisempää kuin perille pääsy.  
Päiväkodin yhteinen teema tälle toimintakaudelle on luonto. Jokaiselle kuukaudelle on yhteisesti sovittu aihe, 

jota lasten kanssa käsitellään. Aiheita voi käsitellä toimintakauden aikana pidempäänkin ja aiheita ovat 
esimerkiksi kierrätys ja eläinten valmistautuminen talveen.  
Huomioimme ekologisuuden arjessa; harjoittelemme lajittelemaan jätteet ja miettimään kulutustottumuksia. 

Olemme mm. viettäneet hävikkiviikkoa, ja vierailleet koululla ympäristöraadin aamunavauksessa. Opettelemme 
käsittelemään leluja ja tavaroita kunnioittavasti sekä huomioimaan kohtuullisuus kulutuksessa. Keväällä lasten 
kanssa järjestetään kierrätys/kirpputori. 
Lähialueen koulujen kanssa teemme tiivistä yhteistyötä kouluvierailujen,tapahtumien ja retkien muodossa.  

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Ryhmässä on käytössä kaksi tabletti-tietokonetta. 

Tabletin avulla kuvataan ja videoidaan esiopetuksen arkea, leikkejä, rakennelmia ja tapahtumia. Lapset pääsevät 
myös itse kuvaamaan heille tärkeitä asioita. Kuvat ovat esillä eteisen kuvakehyksessä sekä seinillä, osa kuvista 
tulostetaan lasten omiin kansioihin.  
Lasten töihin voidaan kirjata heidän ajatuksiaan arvioita sen onnistumisesta. Valokuvia, piirustuksia ja 

kertomuksia kerätään lapsen omaan kasvun kansioon, eskari- sekä retkivihkoihin. Niitä lapsi voi tutkia yksin, 
kavereiden tai aikuisen kanssa. Niistä lapsi ja aikuinen voivat seurata esiopetusvuoden aikana kasvun 
edistymistä.  
Ryhmän sähköisen portfolion käyttöönottoa kokeillaan toimintakauden aikana. 
Syksyllä lapsia haastateltiin yksitellen. Heiltä kysyttiin mm. missä he ovat taitavia, mikä heistä esiopetuksessa on 

mukavaa, mitä he haluaisivat esiopetusvuonna oppia ja mitkä ovat heidän mielileikkejään. Keväällä lapset ovat 
mukana itse Leops-keskustelussa arvioimassa omaa esiopetusvuottaan yhdessä vanhempiensa kanssa. 
Tärkein arviointitapa on havainnointi ja havaintojen kirjaaminen. Keskustelut vanhempien sekä ryhmän aikuisten 

kanssa auttavat toiminnan ja lapsen taitojen arvioinnissa.  
Ryhmän aikuiset arvioivat toimintaa säännöllisesti tiimipalavereissa kerran viikossa.  
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Huoltajien osallisuus  
Päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa vanhempien kanssa keskustellaan lapsen päivästä ja vanhemmat voivat 

tuoda esille omia toiveitaan toiminnasta. Tarvittaessa sovitaan aika joko tapaamiseen tai puhelinkeskusteluun. 
Leops-keskustelussa varsinkin syksyllä vanhemmilla on mahdollisuus osallistua esiopetuksen toiminnan 
suunnitteluun. Keväällä vanhemmilta toivotaan palautetta ja kehittämisehdotuksia tulevaa esiopetusvuotta varten.  
Vanhemmat osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja juhliin yhdessä lapsen kanssa, esimerkiksi pihaseikkailut, isän- 

ja äitienpäiväaamiainen, joulu- ja kevätjuhlat. 
Vanhempainillan ennakkotehtävänä vanhemmat ”täyttivät” eskarilaisen reppua asioilla, joita he haluaisivat 

esiopetuksessa huomioitavan. Vastauksia käytiin läpi vanhempainillassa, jota varten vastaukset oli ryhmitelty 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi vastauksiin on palattu syksyn LEOPS-keskusteluissa. Esille nousivat 
esimerkiksi itsestä huolehtiminen, kuten omatoiminen pukeutuminen, wc:ssä käynti ruokailu ja omista tavaroista 
huolehtiminen. Tärkeinä nähtiin myös ryhmässä toimiminen kuten oman vuoron odottaminen, toimintaan 
keskittyminen ja sääntöjen noudattaminen, kaveritaidot ja oman mielipiteen kertominen ryhmässä. 
Harjoittelemme kuluvalla toimintakaudella myös pettymysten käsittelyä, tunnetaitoja ja rohkeutta puolustaa 
itseään. Lisäksi tutustumme eskareiden kanssa kirjaimiin, numeroihin ja kellonaikoihin. 
Toiminnasta vanhemmat saavat tietoa ryhmän ilmoitustaululta, jossa on mm. kummankin ryhmän oma viikko-

ohjelma esitettynä kuvien avulla. Sähköpostitse lähetetään tietoa ryhmien toiminnasta. Sen lisäksi laitetaan 
sähköpostia retkistä ja suunnitelman muutoksista.  
Vanhemmat voivat yhdessä lapsensa kanssa tutustua lapsen töihin ja edistymiseen/kehittymiseen kasvun 

kansion ja vihkojen avulla.  
Vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan esiopetukseen kotiin annettavilla pienillä tehtäviää. Vanhempien 

tehtävänä on yleensä kirjata lapsen ajatuksia tai auttaa lasta kuvaamaan jotain sovittua asiaa. Huoltajat voivat 
osallistua päiväkodin vanhempaintoimikunnan (Inkkarit) järjestämiin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun.    
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Yhteisöllisyyden voimaa pidetään merkityksellisenä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Lasten, 

vanhempien ja kasvattajien kesken ylläpidetään avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa kaikki tulevat 
kuulluiksi ja nähdyiksi, hyväksytyiksi omana itsenään. Kiusaamiseen puututaan heti. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Kielten ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan lapsiryhmän lauluissa, oppimisympäristön kuvissa ja 

kirjoituksissa, saduissa ja retkikohteissa. Aikuiset käyttävät rikasta ja monipuolista suomen kieltä. Laulut, lorut ja 
riimit tukevat hyvän suomen kielen oppimista. Eri kielitaustaisten lasten kohdalla huomioidaan ohjeiden ja puheen 
selkeys. 
Toimintaa ja puhetta tuetaan kuvien avulla. Käytössä on kuvitettu viikkojärjestys. Teemme yhteistyötä alueen 

varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) opettajan kanssa.  
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Jokaiselle lapselle on laadittu yhdessä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops). Siinä 
huomioidaan lapsen yksilöllinen tuen tarve ja millaisin opetusjärjestelyin sitä voidaan tukea.  
Pienryhmätyöskentely antaa mahdollisuuden yksilöllisempään ohjaukseen. Toiminnassa lapsia avustaa ja tukee 
ryhmän varhaiskasvatuksen lastenhoitaja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Ryhmissä on selkeä ja 
strukturoitu päiväjärjesty. Yhteistyössä alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden hoitavien 
tahojen kanssa on sovittu tukitoimista ja muista pedagogisista ratkaista. 
Tarvittaessa voimme käyttää esiopetuksen kuraattorin ja psykologin palveluita. 
 
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) 
 
Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettajat sekä S2-opettaja  
 
Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettajat sekä kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja  
 

Keskustelun  
päivämäärä 
 
 
19.8.2019 
 
16.10.2019 
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Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
 
Pakila-Paloheinän yhdessä oppimisen suunnitelma 
Torpparinmäki yhdessä oppimisen suunnitelma 

Suunnitelman  
päivämäärä 
15.8.2019 
10.9.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Lähialueen esiopetusryhmät, neuvola, leikkipuistot, Pakilan srk, kirjastoauto sekä kirjastot, Lasten 

liikennekaupunki, museot, Musiikkitalo, Malmitalo sekä hoito- ja kuntoutustahot (puheterapeutit, Lasten ja nuorten 
psykiatrinen pkl), esiopetuksen kuraattori sekä esiopetuksen psykologi.      
 

 


