
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Suoraman esiopetus 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Suorama 

Opiskelijamäärä: 48 
Opettajien määrä: 6 

1.1. Toimipaikat 

Suoraman esiopetus 
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Ulla Välimäki 

p. +358 50 5975715 

ulla.valimaki@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Johtotiimi: 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Ulla Välimäki 

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Pora, paivi.pora@kangasala.fi +358 50 5983249 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirpa Siponen, sirpa.siponen@kangasala.fi +358 50 5975714 

Sijaistaminen ja vastuunjako hallinnollisissa työtehtävissä ja vastuissa: 

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Pora sijaistaa Ulla Välimäkeä 

Varhaiskasvatuksen opettaja Anu Eräpalo sijaistaa Päivi Poraa 

Varhaiskasvatuksen opettaja Anu Eräpalo, anu.erapalo@kangasala.fi +350 50 5533392 Timantit 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Ulla Välimäki 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirpa Siponen 

Aurinkoisten (aurinkoiset@kangasala.fi, p. +358 50 3642538) ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat Päivi Kauranen ja 
Päivi Pora 

Pyrstötähtien (pyrstotahdet@kangasala.fi, p. +358 50 5533393) ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat Anu Hiltunen ja 
Hanna Kankaanpää 

http://#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed


Timanttien (timantit@kangasala.fi, p. +358 50 5533392) ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat Anne Alhainen ja Anu 
Eräpalo 

  

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Aurinkoiset: 

Varhaiskasvatuksen opettajat Päivi Kauranen ja Päivi Pora 

Varhaiskasvatuksen hoitaja Anu Komu 

Varhaiskasvatuksen avustaja Lauri Soiha 

Pyrstötähdet: 

Varhaiskasvatuksen opettajat Anu Hiltunen ja Hanna Kankaanpää 

Varhaiskasvatuksen hoitaja Cecilia Katto 

Varhaiskasvatuksen avustaja Marjo Salo 

Timantit: 

Varhaiskasvatuksen opettajat Anne Alhainen ja Anu Eräpalo 

Varhaiskasvatuksen hoitaja Miina Mantere 

Koko Suoraman esiopetuksen käytössä: 

Varhaiskasvatuksen kiertävät lastenhoitajat Hanna Laine ja Merja Aarniovuori  

1.6. Muu henkilökunta 

Suoraman koulun ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstö huolehtii myös esiopetuksen aterioista ja siisteydestä. 

2. Työ- ja toiminta-ajat 

 
  

2.1. Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

  

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

Vierailut: Emme suunnittele tälle vuodelle vierailuja korona-tilanteen vuoksi. 

Retket: Kukin esiopetusryhmä retkeilee viikoittain tutustuen ja hyödyntäen lähiympäristöä. Retkillä on pedagoginen 

tavoite. Kevätretkikohde valitaan myöhemmin korona-tilanne huomioiden ryhmittäin. 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetuksen-tyo-ja-toiminta-ajat-lukuvuonna-2018-2019/


Teemapäivät: Osallistumme koulun teemapäiviin Oksa-toiminnan puitteissa. Omia teemapäiviä suunnittelemme 

ryhmittäin lasten ideoihin ja toiveisiin perustuen sekä ottaen huomioon myös kalenterivuoden juhlat ja vuodenajat. 

Juhlat: Joulu ja kevätlukukausien päätteeksi luodaan juhlat koronatilanne huomioiden. Arjen keskellä huomioimme 

lasten merkkipäiviä ja kalenterivuoteen liittyviä juhlia ja liputuspäiviä. 

Työjärjestyksestä poikkeavat työajat: 

Esiopetus päättyy perjantaina 4.6.2021 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Suoraman esiopetus on auki arkisin maanantaista perjantaihin klo 6:30 - 17. 

 Esiopetusaika on klo 8:30 - 12:30. 

 Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on klo 6:30 - 8:30 ja klo 12:30 - 17. 

Viskari-yhteistyö: Teemme viskari-yhteistyötä  Suoraman ja Harjunsalon päiväkotien kanssa. Myös Pikkolan 

päiväkodista ns. Pellavien tiloihin siirtyneen ryhmän kanssa olemme alustavasti sopineet viskari-yhteistyöstä. Yhteistyötä 
suunnitellaan yhdessä ryhmien opettajien kanssa. Viskariyhteistyöparit: Aurinkoiset ja Suoraman päiväkodin ns. 
Kukkotalo, Timantit ja Suoraman päiväkodin Pajupilli-talo, Pyrstötähdet ja Harjunsalon viskarit. 

Oksa-luokkatoiminta: Oksa-luokat kokoontuvat viikoittain 2-3 aamupäivän tunteina siten, että kuusi oppituntia/viikko 

toteutuu. Korona-tilanne otetaan ajassa ja kokoontumisrajoituksissa huomioon ja suositaan pienryhmiä ja ulko-opetusta. 
Koronan vuoksi Oksa-luokat aloittavat yhteistyön aikaisintaan lokakuussa syysloman jälkeen viikolla 43. 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

  

  

3.1. Tiimit 

Suoraman esiopetuksessa toimii kolme esiopetusryhmää. Aurinkoisilla ja Pyrstötähdillä työskentelee kaksi 
varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen avustaja. Timanttien ryhmässä 
työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Opettajat vastaavat esiopetuksen pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Varhaiskasvatuksen hoitaja 
suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä tiimin kanssa. Varhaiskasvatuksen avustaja tukee ryhmän toimintaan 
osallistuvia lapsia. 

3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Esiopetuksen työntekijät osallistuvat koulutuksiin oman osaamisensa kehittämisestä nousevien tarpeiden mukaan. 
Koulutuksesta saadut opit jaetaan työyhteisön yhteisissä illoissa tai muulla tavalla. Ryhmien hyviksi havaittuja käytäntöjä 
jaetaan palavereissa. Yksikön koulutussuunnitelma tehdään syyskauden aikana. 

Suoraman esiopetukseen perustetaan työhyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointiin 
liittyviä asioita yksikössä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on myös yksi koko kaupungin strategiasta nostettu 
kehittämistavoite. 

Yksi opettajistamme toimii kaupungin varhaiskasvatuksen vertaismentorina. 

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 



Kansainvälisyys-, kestävä kehitys-  ja kulttuuri: Anu Eräpalo ja Päivi Kauranen 

Liikunta: Hanna Kankaanpää, Anne Alhainen ja Anu Komu 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Anne Alhainen 

TVT: Anu Hiltunen 

Turvallisuus: Päivi Pora 

Päikky: Miina Mantere (ja Päivi Pora) 

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Suunnittelu perustuu valtakunnallisiin ja Kangasalan kaupungin esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä lasten 
kehitysvaiheisiin ja tuen tarpeisiin. Opettajien suunnitteluaika on vähintään viisi tuntia viikossa. Tiimien viikottaiset 
palaverit ja tiimi-illat ovat osa rakennetta ja tukevat opettajien suunnittelua. Tiimit tekevät oman toimintasuunnitelman. 
Suunnittelussa huomioidaan myös lasten palaute ja ideat. 

Koko yhteisön toimintaa kehitetään pedagogisissa illoissa, pedagogisen tiimin palavereissa ja kasvattajakahviloissa. 

Oksa-luokan suunnittelu toteutetaan esiopetuksen- ja 1.luokkien opettajien kanssa yhteistyönä käyttäen Kangasalan 
esiopetuksen ja 1.luokkien opetussuunnitelmia vuosirungon pohjana. Kukin Oksa-luokkapari tekee omat tuntikohtaiset 
suunnitelmansa. Oppisisältöjä toteutetaan monialaisesti. 

Huoltajien osallisuus suunnittelussa mahdollistetaan keskustelevan ilmapiirin luomisena, pedagogisen toiminnan 
näkyväksi tekemisenä ja mm. palautelaatikon keinoin. Keskeisessä roolissa ovat myös esiopetussuunnitelmakeskustelut 
sekä tuen palaverit, joissa huoltajien asiantuntijuus lapsestaan huomioidaan vahvasti. 

Varhaiskasvatuksen opettajien SAK (suunnittelu, arviointi ja kehittäminen) -aikaa on viisi tuntia viikossa. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 

. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Minä ja meidän yhteisömme: 

Esiopetuksen tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä 
toimimista. Oppimisalueeseen kuuluvat eettinen ajattelu, erilaiset katsomukset, lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus sekä mediakasvatus. 

Eettisen ajattelun taitoja tuetaan pohtimalla, esim. ystävyyttä, oikeaa ja väärää, oikeudenmukaisuutta ja erilaisia tunteita. 
Kaikissa ryhmissä on käytössä Askeleittain-tunnekasvatusmateriaali. Lisäksi hyödynnämmeeettisessä kasvatuksessa 
arjen tilanteita, lastenkirjoja ja muita tunnekasvatusmateriaaleja. 

Kasvatuskatsomuksessa hyödynnämme ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnäolevat uskonnot ja katsomukset. Näihin 
tutustutaan vuodenkiertoon liittyvien juhlien ja tapahtumien kautta. Teemme yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin 
perheen katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Lapset voivat osallistua Kangasalan seurakunnan järjestämään 
Pikku kirkko -hetkeen tai henkilökunnan pitämään Pikku pohtijat -tuokioon. 

Lähiyhteisön menneisyyttä tarkastelemme tutustumalla esim. lapsen henkilöhistoriaan, keitä kuuluu perheeseeni, miten 
olen saanut nimeni. Menneeseen aikaan tutustumme myös leikkien, laulujen ja kirjojen avulla. Myös opetus- ja 
kasvatushenkilöstö jakaa omia lapsuusmuistojaan. Tulevaisuutta suunnittelemme esim. kuuntelemalla ja toteuttamalla 
lasten toiveita esiopetuksessa. 



Mediakasvatuksessa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti esim. padejä apuna 
käyttäen tai toimittamalla lehteä. Lasten elämään liittyvää media sisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan lasten 
kanssa. Lasta opetetaan vastuulliseen median käyttöön. 

Kielen rikas maailma: 

Kielen rikas maailma on läsnä esiopetuksessa joka päivä kaikissa tilanteissa. Luemme Suoraman esiopetuksessa 
erilaisia satuja eri aikakausilta, eri maista ja aihepiireistä. Kuvakirjoja luemme esim. dokumenttikameran kautta. 
Tutustumme kirjaimiin, kuuntelemme alkuäänteitä, vertailemme sanojen pituuksia ja pohdimme niiden merkityksiä. 
Riimittelemme. loruttelemme ja sadutamme. Harjoittelemme tunnistamaan oman nimen ja tavuttamaan sen ja muitakin 
sanoja. Harjoittelemme keskustelutaitoja, omista asioista kertomista ja myös toisten kuuntelemista. Kuuntelemme myös 
vieraita kieliä esim. laulujen ja sanontojen muodossa varsinkin, jos ryhmään kuuluu lapsia ja perheitä muista 
kulttuureista. 

  

Ilmaisun monet muodot: 

Lapsia kannustetaan käyttämään ja kokeilemaan ilmaisun eri muotoja. Musiikki on tärkeä osa opetusta. Musiikkia 
käytetään päivän aikana monissa eri tilanteissa. Musiikin avulla opetellaan esimerkiksi erilaisia käsitteitä, viikonpäiviä, 
värejä jne. Lapset saavat myös itse tehdä musiikkia yksin ja yhdessä muiden kanssa. 

Vuoden aikana tehdään erilaisia käsitöitä kokeillen monipuolisesti eri materiaaleja. Käsityöt liittyvät ryhmässä kulloinkin 
käsiteltäviin teemoihin. Kuvallista ajattelua ja kuvailmaisua tuetaan tekemällä erilaisia kuvia esimerkiksi maalaamalla ja 
erilaisia kyniä käyttäen. Myös mediaa käytetään apuna.  Lapset saavat myös esitellä omia teoksiaan. Esimerkiksi 
dokumenttikameran avulla tutkimme yhdessä erilaisia kuvia ja teoksia. Näin lapset saavat kokemuksia erilaisista 
visuaalisista viesteistä ja kuvien tulkitsemisesta. 

Lasten suullinen ja kehollinen ilmaisu kehittyy erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla. Käytämme opetuksessa paljon 
loruja ja monipuolista vaihtuvaa kirjallisuutta. Lapsille annetaan tilaa ilmaista itseään myös spontaanisti ohjattujen 
tilanteiden lisäksi. 

  

Kasvan ja kehityn: 

Suoraman esiopetuksessa otetaan laaja-alaisesti huomioon lasten kasvaminen ja kehittyminen. Toimimme nivelvaiheena 
varhaiskasvatuksen ja koulun välillä. Lapset tulevat syksyllä uuteen vertaisryhmään, opinpolkunsa alkuun. Kiinnitämme 
paljon huomiota ryhmäytymiseen ja kaveritaitoihin, esim. autamme lapsia löytämään ystäviä ja ohjaamme yhteisiin 
leikkeihin. 

Harjoittelemme esiopetusvuoden aikana itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden taitoja. Rohkaisemme lapsia 
esim. kehumalla ja auttamalla vaikeiden tilanteiden yli tai yrittämään uudelleen. Erehtyminen ja epäonnistuminen ovat 
osa elämää. 

Koulurakennus tulee tutuksi, kuten myös lähiympäristö, missä kuljemme havainnoiden, oppien ja iloiten. Tutustumme 
liikennesääntöihin koulurakennuksen lähiympäristössä. 

Esiopetuksessa keskitytään miettimään terveellisiä elämäntapoja kasvun ja kehittymisen tukena. Keskustelemme unen 
merkityksestä, harjoittelemme maistelemaan kaikenlaisia ruokia ja hyviä pöytätapoja, ja korostamme liikunnan 
merkitystä. Lähestymme kokonaisuutta leikinomaisesti ja sensitiivisesti. Oppiminen on toiminnallista ja liikunta on osa 
jokaista esiopetuspäivää. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni: 

Matemaattisia taitoja kehitämme toiminnallisen matematiikan keinoin ja olemme luoneet itse monistepaketin tukemaan 
matemaattisen taitojen kehittymistä. Ilman valmista esiopetusmateriaalia pystymme helpommin tukemaan lasten tutkivaa 
tapaa oppimiselle ja tukemaan kiinnostuksen kohteista heräävää tutkivaa oppimista. Arjen toiminnoissa huomioimme 
matematiikan oppimisen ja tuemme lasten omia oivalluksia ympäristöstä. 

Esiopetuksen toimintaympäristö on luotu tukemaan lasten kiinnostuksista nousevaa oppimista. Tämän vuoden 
oppimisympäristön kehityshankkeessa yhdeksi ideaksi on noussut pysyvän liikennepuiston maalaaminen esiopetuksen 



pihaan. Luontevana osana oppimisympäristöämme toimii myös läheiset harjumaastot. Hyödynnämme opetuksessa 
luontoa ja tutkimme luonnonilmiöitä yhdessä lasten kanssa retkillämme. Esiopetuksessa kierrätämme paperia ja 
kartonkia sekä kiinnitämme lasten kanssa huomiota ympäristöä suojeleviin kestävän kehityksen asioihin. 

TVT suunnitelmasta olemme nostaneet kehitettäväksi aikaisempina vuosina lasten luovan iPadin käytön. Sitä 
tukeaksemme olemme ottaneet jokaiseen ryhmään iPadin helposti saataville ja harjoittelemme yhdessä lasten kanssa 
sen käyttöä osana arkea ja lasten kanssa tehtävää pedagogista dokumentointia. 

  

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Lapsen oppiminen ja kehittyminen rakentuu lapsen omien kokemusten kautta aiemmin opitulle. Otamme huomioon 
lapsen aktiivisena osallistujana ja oppijana. Kaikki esiopetuksen sisällöt ja menetelmät ovat käytössämme luovasti 
lapsiryhmää kuunnellen ja osallistaen. Sisältöalueet ovat monikerroksisia ja nivoutuvat toisiinsa, esim. liikunnassa 
muistelemme matemaattisia, kielellisiä tai tunnekasvatuksen sisältöjä. Leikkitaitojen opettelu kuuluu esiopetuspäivään ja 
leikillä on erilaisia pedagogisia merkityksiä, esim. jo opitun työstäminen leikin kautta, vuorovaikutustaitojen harjoittaminen 
ja vastuullisuuteen opetteleminen. 

Monilukutaito on osa mediakasvatusta ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Haastamme lasta ikätasoisesti miettimään, mikä 
on totta ja mikä tarua eri median lähteissä. Keskustelu ja pohtiminen ja rohkaiseminen oman mielipiteen ilmaisemiseen 
ovat meillä arjen työvälineitä ja tapa tarkastella maailmaa ja arvioida omaa oppimista. 

  

4.3. Oksa-toiminta 

Suoraman esiopetus tekee Oksa-luokkayhteistyötä Suoraman koulun ensimmäisten luokkien kanssa. Myös Harjunsalon 
esiopetusryhmä on mukana.   

Kullakin ryhmällä oma luokkaparinsa seuraavasti: 

Aurinkoiset - 1B, Pyrstötähdet - 1A, Timantit 1C sekä Harjunsalon Puolukat - 1D. 

Oksa-luokan suunnittelu toteutetaan esi-ja 1.luokkien opettajien kanssa yhteistyönä käyttäen Kangasalan esiopetuksen 
ja 1.luokkien opetussuunnitelmia vuosirungon pohjana. Kukin Oksa-luokkapari tekee omat tuntikohtaiset 
suunnitelmansa. Oppisisältöjä toteutetaan monialaisesti. 

Oksa-luokat kokoontuvat viikoittain 2-3 aamupäivän tunteina siten, että kuusi oppituntia/viikko toteutuu. Korona-tilanne 
otetaan ajassa ja kokoontumisrajoituksissa huomioon ja suositaan pienryhmiä ja ulko-opetusta. Koronan vuoksi Oksa-
luokat aloittavat yhteistyön aikaisintaan lokakuun alussa. 

Tavoitteena on luoda toimivia käytänteitä joustavaan esi- ja alkuopetukseen koulurakennuksessamme sekä 
mahdollistaa lapsille joustava koulun aloitus käyttäen varhaiskasvatuksen ja koulun vahvuuksia ja erilaisia 
oppimisympäristöjä ja henkilöstön erilaisia ammatillisia vahvuuksia. Esioppilaille kynnys kouluun madaltuu ja 
ensimmäisten luokkien oppilaille mahdollistuu leikinomaisempi oppiminen. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen 
esiopetusajan. Täydentävä varhaiskasvatus ja esiopetus luovat eheän päivän esioppilaalle. Esiopetuksen jälkeen 
iltapäivällä lapsella on mahdollisuus pieneen lepohetkeen satua kuunnellen tai virkistävään ulkoiluhetkeen ruokailun 
jälkeen. Lapsella on myös mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin ja muuhun toimintaan. Aamu- ja välipala syödään koulun 
ruokalassa. 

6. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita tukeva muu toiminta (ESIOPS 
luku 3.3) 



. 

6.1. Ruokakasvatus 

Kangasalan kaupungissa on yhdessä sovittu, että käytämme SAPERE-menetelmää ravitsemus- ja ruokakasvatuksen 
tukena. SAPERE-menetelmä on kehitetty, koska on näkynyt viitteitä siitä, että tulevien sukupolvien eliniänodote on 
matalampi, kuin vanhempiensa. Tämä johtuu ravitsemukseen liittyvien sairauksien esim. sydän-ja verisuonisairauksien 
lisääntyvästä määrästä. Sapere on latinaa ja tarkoittaa: maistua, tuntea makua, tietää ja ymmärtää. Tätä menetelmää 
käyttämällä lasta ohjataan ruokamaailmaan kaikkia aisteja käyttämällä. Lapsille halutaan luoda myönteinen ja 
luonnollinen suhde ruokaan ja syömiseen. Lasta tuetaan ja rohkaistaan tutustumaan erilaisiin ruokiin kaikin aistein. 
Lasten kanssa myös perehdytään ruuan alkuperään. Kun lapsi pääsee tutustumaan makujen maailmaan kaikilla 
aisteillaan ilman pakkoa ja niin, että hänen oma kokemuksensa on hyväksytty, hänen on turvallista olla utelias ja rohkea 
ja näin laajentaa omia ruokatottumuksiaan. 

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Pelkässä esiopetuksessa klo 8:30-12:30 olevat lapset voivat kulkea huoltajien kirjallisella luvalla yksin esiopetukseen ja 
kotiin. Tieto yksinkulusta tulee olla selkeästi kirjattu ja henkilöstön tiedossa. Lapset, joilla on myös esiopetusta 
täydentävä varhaiskasvatuspaikka, eivät voi kulkea yksin ilman huoltajaa tai huoltajan velvoittamaa varahakijaa. 
Varahakijasta tulee olla tieto esiopetuksen henkilöstöllä. 

Koulukyytiä tarvitsevia lapsia meillä ei tänä vuonna ole. 

7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy säännöllisesti ryhmissä; pääsääntöisesyi joka toinen viikko. Hän havainnoi, 
työskentelee rinnakkaisopettajana ja ohjaa yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä. Käynnin jälkeen hän osallistuu tiimin 
palaveriin vähintään kerran kuukaudessa. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun sekä tehostetun ja erityisen tuen 
suunnitelmapalavereihin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana kehittämistoiminnassa, jäsenenä 
pedagogisessa ryhmässä ja mukana pedagogisten iltojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Kangasalan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman ohjeiden mukaan annetaan, seurataan ja arvioidaan 
kolmiportaista tukea. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Suoraman esiopetuksen ja koulun oppilashuoltosuunnitelma 

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

  

  

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Uusille esiopetuksen huoltajille järjestetään esiopetus-info joko etänä, esim. tutustumisviedeo ja tiedotelehtinen tai 
koronatilanteen salliessa esiopetuksen tiloissa. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/10/Suoraman-koulun-ja-esiopetuksen-oppilashuoltosuunnitelma-2020-2021.pdf


Huoltajien osallisuus suunnittelussa mahdollistetaan keskustelevan ilmapiirin luomisena, pedagogisen toiminnan 
näkyväksi tekemisenä ja mm. palautelaatikon keinoin. Keskeisessä roolissa ovat myös esiopetussuunnitelmakeskustelut 
sekä tuen palaverit, joissa huoltajien asiantuntijuus lapsestaan huomioidaan vahvasti. 

Esiopetuksen kohokohtia juhlistetaan yhdessä vanhempien kanssa koronatilanne huomioiden, esim. joulu- ja kevätjuhla. 

Keväisin varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä vanhemmat saavat äänensä kuuluviin. Kannustamme huoltajia 
vastaamaan kyselyyn. 

8.2. Lasten osallisuus 

Rohkaisemme lapsia omien ajatusten ja ideoiden esille tuomiseen. Suunnittelemme yhdessä lasten kanssa mm. 
pidempiä projekteja. Lapset ovat osallisia arjen tilanteissa, esim. ruokailuissa, pukeutumistilanteissa, leikinvalinnoissa, 
päiväjärjestyksen laatimisessa, kavereiden kanssa ja riitojen ratkaisemisessa. Lapsi opettelee kantamaan vastuuta 
ikätasoisesti aikuisen ohjauksessa. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Oksa-yhteistyön lisäksi teemme nivelyhteistyötä Suoraman ja Harjunsalon päiväkotien viskari-ryhmien kanssa. Päiväkoti 
Pellavien tiloissa olevat viskarit kuuluvat myös tähän yhteistyöhön. Suunnittelemme toimintaa yhteistyössä. 

Lapsen tuen tarpeissa teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perheneuvolan ja terveydenhoitajan kanssa. 

Suoraman koulun koulukuraattori on myös esiopetuksen käytössä. 

Kirjastoauto Konstaa käytämme joka toinen viikko omalla vuorollamme. Teemme yhteistyötä myös Kangasalan 
seurakunnan kanssa Pikkukirkko-toiminnan puitteissa. 

9. Tiedottaminen 

Ulkoinen tiedottaminen: 

Ensisijainen tiedottamisen kanava huoltajille on Wilma-järjestelmä. Tärkeää on myös päivittäiset keskustelut tulo- ja 
hakutilanteissa. Muita tiedottamisen kanavia ovat tekstiviestit, ilmoitustaulut ja Instagram. 

Päikky-järjestelmän kautta huoltajat ilmoittavat lasten hoitoajat ja poissaolot. 

Yhteistyötahojen tiedottamisesta vastaa yksikön johtaja ja ryhmän asioissa varhaiskasvatuksen opettaja. 

Sisäinen tiedottaminen: 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa henkilöstöä talon palavereissa tai sähköpostitse varhaiskasvatuksen ja koko 
kaupungin yhteisistä asioista. 

Varhaiskasvatuksen johtaja, aluejohtajat ja varhaiskasvatuksen suunnittelija tiedottavat myös tarpeen mukaan suoraan 
henkilöstöä sähköpostilla. 

10. Toimintakulttuuri 

  

      

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 



Tarkastelemme, ihmettelemme ja tutkimme eri asiakokonaisuuksia lapsen arkeen liittyen.  Kuuntelemme lasten 
mielipiteitä ja otamme huomioon heidän kiinnostuksen kohteitaan ja nivomme esiopetuksen tavoitteita ja sisältöjä niihin 
isommiksi aihekokonaisuuksiksi ja projekteiksi. 

Ilmapiiri esiopetuksessa  on keskustelevaa ja osallistavaa. Oppimisessa hyödynnämme lapselle ominaisia tapoja toimia. 
Lapset ovat mukana heitä koskevassa päätöksenteossa, mm. aamulla saavat päättää, missä järjestyksessä päivän 
toiminnot tehdään. Leikki on tärkeässä roolissa esiopetuksessa. Leikille on aikaa joka päivä ja leikin kautta opetellaan 
uusia asioita. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Suoraman esiopetuksessa on käytössä sosiaalisten- ja tunnetaitojen oppimisen materiaali.  Materiaalin avulla on helppo 
tukea sekä sosiaalistentaitojen että tunnetaitojen kehittymistä. Oppimisympäristöt ovat muokattavissa lasten ja leikkien 
tarpeiden mukaan. Tällöin myös lapset pääsevät itse osallistumaan oppimisympäristön muokkaamiseen tasavertaisesti. 
Lasten leikkejä tuetaan leikkiryhmillä, joilla monipuolistetaan kaverisuhteiden muodostumista myös yli sukupuolirajojen. 
Katsomuskasvatuksessa on järjestetty kerran kuukaudessa perheiden valinnan mukaan joko seurakunnan pitämä Pikku 
Kirkko tai saman sisältöinen Suoraman esiopetuksen oma Pikku Pohtijat- tuokio. Katsomuskasvatusta on kehitetty viime 
vuosina, jolloin talolle on luotu kansio Katsomuskasvatuksen tuokioita varten ja kehitetty sen sisältöä.  

Perheiden erilaisia katsomuksia, tapoja ja perinteitä huomioidaan vuosittain, tuoden niitä esiin perheiden kanssa yhdessä 
sovituilla tavoilla.        

Suoraman esiopetuksessa on käytössä vertaissovittelu. Joka vuosi perehdytämme uudet esioppilaat vertaissovittelun 
tapoihin. Kiusaamista ei sallita missään muodossa ja lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä tuetaan. 

Huoltajille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toiminnan kehittämiseen ja arvioimiseen esimerkiksi 
keskusteluissa ja vanhempainilloissa. 

Kaupungin oppimisympäristön kehittämishankkeen kautta kehitämme esiopetuksen oppimisympäristöä tukemaan 
paremmin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luomme oppimisympäristöjä, jotka kehittävät lasten luovuutta ja tukevat 
leikkien monipuolisia sisältöjä. 

Pikku Pohtijoiden toimintaa kehitetään edelleen. Erilaisia katsomuksia huomioidaan kuukausittaisten tuokioiden lisäksi 
enemmän myös arjessa. 

10.3. Kestävä kehitys 

Lajittelemme paperiroskat, opetamme lajittelua esim. pelien kautta. Ohjaamme lapsia ajattelemaan kestävää kehitystä, 
esim. leluja voi korjata, tavaroita lainata. Huolehditaan ympäristöstä ja yhteisistä tavaroista. Ruokalassa ohjataan lasta 
ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä ja mahdolliset ruoan tähteet laitetaan biojätteisiin. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Pidämme lähes päivittäin musiikkihetkiä, joissa opettelemme kuuntelemaan, tuottamaan ja nauttimaan erilaista 
musiikkia. Taiteessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin. Teemme vuoden aikana vähintään yhden pitkäkestoisen käsityön, 
tutustumme sirkukseen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, mm. lainaamme sirkusvälineistön. 
Teemme vuoden aikana pienempiä teatteriesityksiä. Poimimme mediasta lapsia kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita ja 
keskustelemme niistä. Sisältöalueet ja keinot ovat monialaisia ja limittyvät useimmiten lomittain. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Suoraman esiopetuksessa liikutaan päivittäin monipuolisesti. Sisällä liikuntaa järjestetään yksilölliset ja ryhmän tarpeet 
huomioiden omissa luokissa, koulun liikuntasalissa (30 min./vk), yhteisen käytäväjumpan muodossa (rytmiharjoituksia ja 
keskiviivan ylittämistä) ja yksikön liikuntakärryä hyödyntäen. Toiminta katkaistaan säännöllisillä ”liikuntavälipaloilla” ja 
kehon hahmottamisen harjoituksilla. Ulkona lapsia ohjataan omaehtoiseen liikuntaan. Lukukautena 2020-2021 
kehitämme omaan pihaan liikennepuistoteemaista oppimisympäristöä. Ohjattua liikuntaa ja toiminnallista oppimista 
toteutetaan omien tilojen lisäksi koulun piha-alueella (kentät, areena) ja metsässä, pakkas- ja lumitilanteen salliessa 
talvella myös hiihtäen ja luistellen. Korona-pandemian salliessa jokainen esioppilas viedään keväällä neljä kertaa 
Kangasalan uimahalli Kuohuun. 



10.6. Kansainvälisyys 

Lasten kanssa pohditaan liputuspäiviä ja keskustellaan kiinnostuksen mukaan aiheesta, esim. aiheeseen liittyvä video tai 
kirja syventävät keskustelua. Kansainvälisyys ja erilaisuus suomalaisessa kulttuurissa näkyy mm. saamelaisuuden, 
ruotsalaisuuden ja Kalevalan päivien huomioimisessa. Myös ryhmän lasten kansainväliset taustat ja kokemukset 
kansainvälisyydestä ohjaavat opetusta ja toimintaamme. 

11. Kehittäminen ja arviointi 

. 

11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Edellisen toimintavuoden arviointia tehtiin pääasiassa henkilöstön kesken. Koronan mukanaan tuoma etäaika mullisti 
toimintaa niin, että laajempi arviointi jäi tekemättä. 

Kehittämistavoitteena ollut tieto- ja viestintäteknologia lisääntyi arjessa ja lasten käytössä. Edelleen TVT:hen kiinnitetään 
huomiota ja sen käyttöä mahdollistetaan oppimisen tukena. Lapset ovat aina innokkaita, kun heille annetaan 
mahdollisuus. Tvt:n käytön lisääminen jatkuu tälläkin kaudella. 

Toisena tavoitteena oli perheiden kohtaamisen kehittäminen. Tämä kauden alussa ennen esiopetuksen alkua jokainen 
ryhmä järjesti tutustumishetken perheille niin, että lapset pääsivät käymään esiopetuksen tiloissa ja huoltajille oli pieni 
infohetki pihassa. Näin perheet saivat kohdata työntekijät ja kysyä kysymyksiä. Tämä oli tärkeä tapaaminen, koska 
toukokuun esiopetuksen tutustumistilaisuus jäi koronan takia kokonaan pitämättä. Esiopetuksen alkukartoitukset 
aloitetaan tänä syksynä aiemmin, jotta myös oppimissuunnitelmakeskustelut huoltajien kanssa voidaan aloittaa aiemmin. 
Näin yhteistyö huoltajien kanssa saadaan aikaisemmin ja paremmin käyntiin. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan näkökulmasta sisällä ja ulkona 

Leikkiympäristöjen monipuolistaminen sisällä ja ulkona 

* Hannelandian koulutus henkilöstölle 

* lasten ja huoltajien osallisuus esim. leikkiympäristöjen rakentamisessa 

Digitaalisen oppimisympäristön vahvistaminen 

* henkilöstön osaamisen vahvistaminen 

* uudet tiedottamisen kanavat käyttöön 

* tvt- suunnitelman mukaiset hankinnat 

* ryhmien toiminnan suunnittelussa huomioidaan tvt joka viikko. Miten se näkyy ja jokainen lapsi pääsee osalliseksi. 
Miten lasten toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan. 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Pedagoginen dokumentointi: 

Sisällöllisesti esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat hallussa, nyt keskitymme opettelemaan Wilma-järjestelmän käyttöä 
pedagogisen dokumentoinnin välineenä. 



TVT valjastetaan laajemmin pedagogiseen dokumentointiin. Osa dokumentoinnista on hetken kestävää, osa 
tallennettavaa, esim. tulostaen tai esitettäväksi vanhemmille. 

Itse koottu esiopetusmateriaali arkistoidaan lasten laatikkoon/kansioon esiopetusvuoden ajaksi, lapsi saa viedä 
materiaalin vuoden päätteeksi kotiin. Myös lasten taidetta ja muuta kädentöitä tallennetaan lapselle. 

  

Pedagoginen oppimisympäristö: 

Joka vuosi tulee uudet esioppilaat. Ryhmät ja lapset ovat tarpeiltaan erilaiset. Tämän perusteella muokkaamme fyysistä 
ja sosiaalista oppimisympäristöä tänäkin vuonna. 

Osallistumme kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämään oppimisympäristökoulutukseen ja poimimme ja kehitämme 
meille soveltuvat uudet ideat. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteiseen oppimisympäristön kehittämiseen liittyvään tavoitteeseen liittyen on 
Suoraman esiopetuksen pihaan suunnitteilla "liikennepuisto". Ajatuksen kehittelyssä ovat olleet mukana myös lapset ja 
heidän kiinnostuksensa liikenteessä liikkumiseen ja liikennesääntöjen opetteluun. Tarkoituksena on maalata pihaan 
kaksisuuntainen tie, josta löytyy mm. liikenneympyröitä, suojateitä ja risteyksiä. Projekti on vasta alkumetreillä, mutta 
suunnitelma on tarkoitus työstää alkusyksyn aikana valmiiksi. 

  

Katsomuskasvatus: 

Aiheen käsittely yhteisesti henkilöstön kesken ja ajatusten kokoaminen keskustelun pohjalta. Sovitaan yhteiset 
näkemykset, joilla katsomuskasvatusta meidän yksikössä toteutaan. 

 


