
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Tursolan päiväkodin esiopetus 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Tursola 

Opiskelijamäärä: 59 
Opettajien määrä: 5 

1.1. Toimipaikat 

Tursolan päiväkodin esiopetus sijaitsee Tursolan korttelikoululla 

Asemantie 142 36200 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Ulla Välimäki   ulla.valimaki@kangasala.fi 

050 597 5715 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Varhaiskasvatuksen vastuuopettaja Kirsti Lehmuskoski puh. 040 133 6456 

Varhaiskasvatuksen opettaja Sanna Kaunisto, Kontiot puh. 050 338 0085 

Varhaiskasvatuksen vastuuopettaja sijaistaa varhaiskasvatusyksikön johtajaa. Varhaiskasvatuksen opettaja sijaistaa 
vastuuopettajaa. 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Ulla Välimäki 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Pirkko-Liisa Kunelius-Niskanen puh. 050 413 1349 pirkko-liisa.kunelius-
niskanen@kangasala.fi 

Esiopetuksen opettajat 

Sanna Kaunisto ja Riikka Aaltonen, Kontiot 

Katri Silvennoinen ja Mikko Suomalainen, Ketut 

Anne Salminen, Sudet 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Varhaiskasvatuksen opettajat: 

Katri Silvennoinen ja Mikko Suomalainen, Ketut 



Sanna Kaunisto ja Riikka Aaltonen, Kontiot 

Anne Salminen, Sudet 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 

Erika Penttilä, Ketut 

Pirjo Heinonen, Kontiot 

Mari Lehtonen, Sudet 

1.6. Muu henkilökunta 

Ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstö 

Muu koulun henkilökunta 

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 

Esiopetusvuoden alussa suunnitellaan vuoden aikana toteutettavat retket, juhlat ja vierailut. Syyskauden 2020 
tilanteessa huomioidaan kuitenkin voimassa olevat koronaan liittyvät suositukset ja mahdolliset rajoitukset. Tänä 
lukuvuonna tapahtumat ovat pääasiassa jokaisen ryhmän omia, ja niiden tiedottamisesta vastaavat ryhmät itse. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Tursolan esiopetus on avoinna klo 6.30-17. Päivittäinen esiopetusaika on 8:30-12:30. Aamulla ja iltapäivällä tehdään 
yhteistyötä Tursolan päiväkodin kanssa. 

Oksaluokkatoimintaa on 8:30-12:30 kahtena päivänä viikossa. Oksa-toiminta alkaa tällä kaudella koronan takia 
aikaisintaan lokakuussa syysloman jälkeen. 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

Tursolan esiopetuksessa on kolme ryhmää. Kontioilla ja Ketuilla työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Susilla työskentelee opettaja ja lastenhoitaja. 

Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat esiopetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajat osallistuvat ja suunnittelevat toimintaa tiimissä. 

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


3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Kettujen toinen opettaja toimii kaupungin yhteisellä tasolla opettajamentorina.  Lisäksi Tampereen Yliopiston 
mentorikoulutuksen ovat käyneet kaikki esiopetuksessa työskentelevät opettajat. Heidän ohjattavakseen tulee 
varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita yliopistosta. 

Koulutuksiin osallistutaan mahdollisimman paljon ja niistä saatava tietotaito jaetaan yhteisesti sovitulla tavalla. 

Päiväkotiin on tänä syksynä perustettu työhyvinvointiryhmä, joka kehittää työhyvinvointiin liittyviä asioita. Päiväkodin 
työhyvinvointiryhmään valittiin yksi edustaja esiopetuksesta. 

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Esiopettajat vastaavat oman ryhmänsä sekä Oksaryhmän opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 
Esiopettaja vastaa esikoululaisten tavoitteiden mukaisesta opetuksesta. 

Lastenhoitajat osallistuvat sovitusti esiopetustoimintaan. Heillä on tärkeä rooli esiopetusta täydentävän 
varhaiskasvatusken toteuttamisessa. 

Lastenhoitajien tehtävänä on lapsen ja lapsiryhmien avustaminen ja ohjaaminen sekä opettajan työparina oleminen. 

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Opettajien suunnitteluaika on 5h/viikko. Tämä on huomioitu työvuorolaadinnassa. Oksasuunnittelu joka toinen viikko 
luokanopettajaparin kanssa sisältyy tähän suunnitteluaikaan. Tiimipalaverit joka toinen viikko ovat osa 
suunnittelurakennetta. 

Esiopetuksen henkilöstö osallistuu päiväkodin talopalavereihin ja esiopetuksen opettajista yksi vuorollaan koulun 
viikkokokoukseen. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 

. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoite on tukea esioppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. 
Leikki ja muut lapselle ominaiset tavat oppia ovat toiminnan lähtökohtana. Lasten ajatuksia, ideoita ja mielenkiinnon 
kohteita kuullaan ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. 

Minä ja meidän yhteisömme: 

Tursolan koulun lähiyhteisöön kuuluvat kaikki kolme esiopetusryhmää, sekä oksa ryhmät joihin kuuluvat eskareiden 
lisäksi ykkösluokat. Kakkosluokkalaisten kanssa yhteistyö on vähäisempää, mutta heitä nähdään päivittäin esim. 
ulkoillessa. Vanhemmat kuuluvat luonnollisesti myös lähiyhteisöön ja heitä pyritään saamaan mukaan median 
näkökulmasta esim. blogien avulla, joihin tulevat viikottaiset kuulumiset valokuvineen. Kaikki muu tiedottaminen myös 
kuuluu lähiyhteisössä toimimisen piiriin. Katsomuskasvatus koulussa tapahtuu aamunavausten yhteydessä, 
pääsääntöisesti, joihin osallistuvat kaikki koulun oppilaat. Muuten lapsia askarruttaviin eettisiin kysymyksiin pyritään 
vastaamaan päivittäisissä kasvatustilanteissa. Koulussa on mahdollisuus myös leikin jatkumiselle pidempään, koska 
koulussa on vain eskareita ja 1-2 luokat. Kangasalaa tehdään tutuksi retkien avulla, sekä ympäristö ja luonnontiedossa 
tulevien paikallishistoriaa käsittelevien sisältöjen avulla. 

Ilmaisun monet muodot: 

Musiikki: Toiminta on monipuolista ja moniaistista. Lasten kanssa lauletaan ja soitetaan joka viikko muskarissa tai 

aamupiireillä. Salissa tutustutaan musiikkiliikuntaan. Kaikkiin eskariryhmiin on tilattu monipuolinen valikoima uusia 
soittimia.  



Kuvataide: Kuvallinen ilmaisu on joka viikkoista. Tutustumme lasten kanssa erilaisiin kuvan tekemisen tapoihin, 

välineisiin, materiaaleihin, väreihin ja muotoihin.  Mahdollisuuksien mukaan käymme taidenäyttelyssä Kangasala talossa. 

Käsityöt: Esopetusvuoden aikana toteutetaan muutama käsityö esim. kanava- tai ompelutyö ja puutyö. 

Suullinen ja kehollinen ilmaisu: Lasten kirjallisuus ja runot kuuluvat jokaiseen eskaripäivään, lapsille luetaan 

satuhetkillä ja heille on vapaasti kirjoja tarjolla, eskarikirjan tarinoita kuunnellaan valmiiksi luettuina. Draama-harjoituksia 
tehdään jumpassa ja yhteisiin juhliin liittyen. 

Kasvan ja kehityn: 

Huolehditaan siitä, että kaikilla on turvallinen olo niin fyysisesti kuin mielenkin osalta. Säänmukaisen vaatetuksen 
valinnasta, hygienia-asioista ja muutenkin terveellisestä elämäntavasta käymme keskusteluja ja niitä pohdimme lähes 
päivittäin. 

Innostetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti salissa ja ulkona hienoa lähiympäristöämme hyödyntäen. 

Kestävää elämäntapaa harjoitellaan ja pohditaan mm. ruuan avulla; eskarilaiset ottavat itse ruokansa ajatuksella, että 

hävikkiruokaa syntyisi mahdollisimman vähän. 

Tutkin ja toimin ympäristössä: 

Esiopetuksessa harjoiteltavat asiat liitetään lasten omaan kokemusmaailmaan ja toimintaympäristöön. Lasta ohjataan ja 
kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Matemaattisia taitoja harjoitellaan arjen eri tilanteissa 
ympäristöä havainnoimalla sekä siinä aktiivisesti toimien mm. aamupiirissä "akvaariokaloja" laskien tai pistetyyppisessä 
työskentelyssä puuhastellen.  Eskarissa lapsi saa kokemuksia myös erilaisista tekniikan välineistä mm. tabletilla pelaten 
tai kameraa käyttäen.  Lähiharju tarjoaa meille loistavat mahdollisuudet luonnon tutkimiselle, jonne retkeilemme 
säännöllisesti. Myös muu lähiympäristö kuten soramonttu ja Tursolan asuinalue tarjoavat meille turvallisen ympäristön 
liikkua ja tutkia. 

Kielen rikas maailma: 

Tursolan esiopetuksessa pyritään monin eri tavoin herättämään lasten kiinnostus lukemista, kirjoittamista sekä puhuttua 
kieltä kohtaan. Kieli on lapselle sekä oppisen väline, että kohde. Tutustumme monipuolisin toiminnallisin keinoin 
kirjaimiin, esimerkiksi muovailemalla, taikahiekan avulla, kirjoittamalla ja Ipad:n ohjelmien kautta. 

Esiopetusryhmät käyvät säännöllisesti kirjastoautolla ja jokainen eskarilainen pääsee jossain vaiheessa toimintakautta 
vierailulle autolle. Kirjastoatutolta saa valita mieleistä lukemista pieniin odotteluhetkiin sekä ”korvalevolle”. Luemme 
paljon lasten ehdottamia kirjoja, mutta aikuiset valitsevat lisäksi monipuolisesti kuultavaa. Erilaiset laulut, lorut, sadutus ja 
tarinat kuuluvat arkeen, joka itse esitettyinä tai kuunneltuina. Yhteisillä hetkillä harjoitellaan kertomaan omista 
kokemuksista esim. viikonlopusta. Jokainen saa myös vuorollaan olla ”tähtieskari” eli kertoa itsestään tarkemmin 
kavereille pienen haastattelun avulla sekä tuoda kotoa muutaman itselleen tärkeän asian näytille. 

Pyrimme kauden aikana vierailemaan mm. teatterissa ja erilaisissa esityksissä. Lasten kanssa pyritään tutustumaan 
kieleen ja kirjoittamiseen tietotekniikkaa käyttäen esim. Molla ABC, Kummaa -digimateriaali yms. Tursolassa on lapsia, 
joilla suomi on toisena kielenä. Aikuinen antaa omalla puhellaan selkeän mallin sekä kannustaa ja rohkaisee lapsia. 
Pyrimme tuomaan esille, että lapsen äidinkieli on niin ikään tärkeä ja voimme yhdessä opetella lauluja tai leikkejä esim. 
englanniksi. 

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 

Tavoitteena on, että joustavan toiminnan luokat eli Oksaluokat työskentelevät yhdessä 6 tuntia viikossa. Oksatiimin 
opettajat suunnittelevat yhdessä toimintaa vähintään tunnin viikossa. 

Tursolan esiopetus tekee Oksa-luokkayhteistyötä Tursolan koulun ensimmäisten luokkien kanssa. 

Tursolan koulussa on tänä vuonna kaksi 1. luokkaa. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä siten, että 1T-luokan 
esiopetusryhmäpari on Sudet sekä Kettujen ryhmästä puolet ja 1U-luokan pari on Kontiot ja toinen puolikas Ketuista. 

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. 

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 lokakuussa syysloman jälkeen. 

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 

Esioppilaalla on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen esiopetusajan. 
Toiminta on monipuolista ja se tukee lapsen hyvinvointia. 

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

. 

  

6.1. Ruokakasvatus 

Esiopetusryhmät ruokailevat koulun ruokalassa päivittäin. Lapsia ohjataan hyviin ruokailutapoihin, rohkaistaan uusien 
makujen maailmaan ja kestävän kehityksen näkökulmasta arvioimaan oikeankokoinen ruoka-annos.  

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Esiopetuksessa toimitaan Kangasalan kaupungin koulukuljetusperiaattet -toimintaohjeiden mukaan. Tällä 
toimintakaudella esiopetuksessa on kolme lasta, jotka kulkevat esiopetusmatkan kuljetuksella. 

7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 



Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy säännöllisesti ryhmissä. Hän havainnoi, työskentelee rinnakkaisopettajana ja 
ohjaa yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä. Käynnin jälkeen hän osallistuu sovitusti tiimin palaveriin. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun sekä tehostetun tuen 
suunnitelmapalavereihin. 

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

Oppilashuoltoryhmä toimii osana esiopetuksen pedagogista tiimiä. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Tursolan päiväkodin ja Tursolan korttelikoulun oppilashuoltosuunnitelma 

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

. 

      

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Toimintaa suunnitellaan huoltajien kanssa vanhempainillassa ja esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelussa. 

Päivittäiset kohtaamiset ovat merkittävä yhteistyön ja vanhempien osallisuuden kanava. Huoltajat voivat halutessaan olla 
mukana koulun vanhempainyhdistyksessä. 

Esiopetusvuoden aikana järjestetään juhlia ja muita tapahtumia perheille. 

8.2. Lasten osallisuus 

Lasten ajatuksia ja ideoita kuunnellaan, heidän mielipiteitään ja kiinnostuksen kohteitaan arvostetaan aidosti. Ajatusten 
ja mielipiteiden ilmaisemista harjoitellaan yhdessä. Päivittäinen vuorovaikutus ja esimerkiksi lapsipalaverit ovat välineitä 
lasten kuulemisessa. Lapsiryhmää havainnoidaan jatkuvasti ja sitä kautta nousevat asiat hyödynnetään suunnittelussa ja 
arvioinnissa. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Tursolan päiväkodin esiopetusryhmät (3) toimivat samassa rakennuksessa Tursolan korttelikoulun kanssa, joten 
yhteistyö koulun ja esiopetusryhmien välisenä on päivittäistä ja jatkuvaa.  Esiopetuksen opettajat kokoontuvat yhteiseen 
suunnitteluun muutaman kerran lukuvuoden aikana. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tarvittaessa, lasten yksilöllisten 
tarpeiden mukaan, yhteistyötä on myös moniammatillisten tahojen kanssa (TAYS, Kangasalan lasten- ja perheneuvolat, 
varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori sekä muu terveydenhuollon henkilöstö). 

Ateria-, siivous- ja kiinteistöhuolto tarjoavat palveluita korttelikoululla ja päiväkodilla. Vika- ja työtilaukset tehdään 
Haahtelan kautta. 

9. Tiedottaminen 

Tiedottaminen huoltajille: 

http://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/10/Tursolan-esiopetuksen-ja-korttelikoulun-oppilashuoltosuunnitelma-2020-2021.pdf


 Wilma 

 Varhaiskasvatusyksikön johtajan infokirjeet 

 Ryhmäsähköpostit 

 Tekstiviestit 

 Ilmoitustaulut 

 Blogit 

 Instagram 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa esiopetuksen henkilöstöä talon palavereissa varhaiskasvatuksen johtoryhmän 
asioista. Varhaiskasvatuksen johtaja, aluejohtajat varhaiskasvatuksen suunnittelija tiedottavat tarpeen mukaan suoraan 
henkilöstöä sähköpostilla. 

Yhteistyötahojen tiedottamisesta vastaa yksikön johtaja ja ryhmän asioissa varhaiskasvatuksen opettaja. 

Koulun henkilöstön sisäisen tiedottamisen välineinä toimii Wilma (mm. opettajakokousten muistiot) ja 
henkilökuntahuoneen ilmoitustaulu. 

10. Toimintakulttuuri 

. 

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Toimintakulttuuri kehittyy esiopetusyksikössä vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta 
koskevat säädökset,  paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot, oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. 
Siihen vaikuttavat myös johtamisrakenteet ja käytännöt, henkilöstön ammattitaito, käytettävissä olevat tilat, välineet ja 
materiaalit. 

Toimintakulttuuri koetaan esiopetusryhmän vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä ja pedagogisissa käytännöissä ja se 
vaikuttaa suoraan lasten kokemaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri edistää oppimista ja hyvinvointia. 

Toimintakulttuuria kehitetään niin, että se tukee esiopetuksen tavoitteiden toteutumista. Osa toimintakulttuuriin 
vaikuttavista tekijöistä on kirjoitettuja ja osa kirjoittamattomia. Tiedostamme, että aikuisten tapa toimia ja olla 
vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille. 

Toimintakulttuuria kehitetään esimerkiksi kokeilemalla monipuolisia työskentelytapoja ja uusia ratkaisuja 
oppimisympäristöjen muokkaamisessa. 

Itsearviointi ja kehittäminen kuuluvat esiopetusryhmien arkeen ja niissä hyödynnetään lasten ja huoltajien ideoita ja 
toiveita. 

Toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa jokainen voi toimia, kehittyä ja oppia 

yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Lapsen esiopetusvuoden tavoitteet laaditaan vanhempien kanssa keskustellen. 
Pedagogisten ratkaisujen ja mahdollisten tukitoimien avulla turvataan hyvä kasvun ja oppimisen tuki. Esimerkkinä 
pedagogisista ratkaisuista on pienryhmätoiminta ja eriyttäminen. 

Esiopetusryhmissä käytetään kuvia toiminnanohjauksen tukena ja tarpeen mukaan muutenkin. 

Suunnittelussa ja toiminnassa otetaan huomioon lapsen tapa oppia leikin ja mielikuvituksen kautta. Leikki 
lisää oppimisen ja oivaltamisen iloa ja se edistää lapsen kielellistä kehitystä ja valmiuksia oppia uutta. 

Lapsen osallisuuden tukeminen on aikuisen vastuulla. Sensitiivinen henkilöstö ja tuttu ja turvallinen vertaisryhmä 

mahdollistavat lapsen äänen kuulemisen. Esiopetusryhmissä harjoitellaan päätöksentekoa ja oman mielipiteen ilmaisua. 
Lapsia kuullaan ja he saavat osallistua omien asioiden hoitamiseen, yhteiseen asioiden suunnitteluun ja toteutukseen 
(esimerkkinä lapsipalaverit). 

Hyvinvointi ja turvallinen arki.  Lapset omaksuvat ryhmän toimintatavat myönteisen ilmapiirin, aikuisten keskinäisen 

vuorovaikutuksen ja mallin kautta. Lasten kanssa sovitaan yhteiset säännöt ja vastuullista, toisia kunnioittavaa toimintaa 



harjoitellaan esiopetusvuoden aikana. Esiopetusryhmien käytössä on Mini-Verso -vertaissovittelu, jonka avulla on saatu 
hyviä tuloksia kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 
Suunnitelman tavoitteena on lapsen mahdollisuus toimia, kehittää kykyjään ja tehdä valintoja sukupuolesta, 
syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista häneen liittyvistä syistä riippumatta. 

Esiopetusryhmissä otetaan huomioon perheiden moninaisuus. Lapsia opetetaan ymmärtämään ja kunnioittamaan niin 
omia kuin toisten lasten kulttuurisia taustoja. Tavoitteena on, että kaikki oppivat toimimaan erilaisissa ryhmissä kaikkien 
kanssa. 

10.3. Kestävä kehitys 

Lapsia opetetaan esiopetusvuoden aikana ottamaan myös vastuuta omasta ja toisten tulevaisuudesta. Päämääränä on 
taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet elämään niin nykyiselle kuin tuleville sukupolville. 
Lapset saavat olla mukana suunnittelemassa hankintoja ja suunnittelussa korostuu vastuullisuus ja kestävä kulutus. 
Esiopetusryhmien yhteisiä materiaaleja opetellaan käyttämään järkevästi ja säästävästi. Ruokailussa opetellaan 
ottamaan sopivia annoskokoja ruokahävikin minimoimiseksi. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Lasten kiinnostuksen kohteet otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon ja heiltä tuleviin kysymyksiin pyritään aina 
vastaamaan. Erilaisista kulttuureista ja tavoista keskustellaan ja tarvittaessa haetaan tietoa yhdessä. Oman 
paikkakunnan historiaan ja kulttuuriin tutustutaan virtuaalisesti tai tekemällä retkiä paikanpäälle. 

Tursolan esiopetusryhmät ovat tehneet perinteisesti kevätretken Tampereelle, jonka aikana on käyty syömässä 
ravintolassa. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Esiopetusvuoden toimintaa suunnitellaan lasten liikuntasuositusten mukaisesti ja hyödyntämällä Kangasalan 
varhaiskasvatuksen omaa liikuntasuunnitelmaa. 

Päivittäinen ulkoilu ja liikkuminen lähialueilla ja metsässä ovat arkiliikunnan kulmakiviä. Toiminta suunnitellaan niin, että 
ohjatut liikuntahetket ja omaehtoinen liikunta sisällä ja ulkona vuorottelevat eri vuodenaikojen mukaan. Tursolan 
korttelikoulun salivuorot ovat myös esiopetusluokkien käytössä ja niistä sovitaan koululla. Päiväkodin liikuntavastaavat 
ovat koonneet monipuolisen liikuntakansion kaikkien ryhmien käyttöön ja tarkoituksena on perustaa liikuntavastaavien 
tiimi vielä syksyn aikana. 

10.6. Kansainvälisyys 

Esioppilaat kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Sosiaalisten ja 
vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitys korostuu. Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, 
kieliin ja kulttuureihin. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida 
omia arvoja ja asenteita. Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 
katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. 

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 yhteinen arviointi jäi tekemättä. Asiakaskyselyn vastauksia hyödynnettiin koko päiväkodin 
arvioinnin tekemisessä. 

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 yhteinen osallisuus. Huoltajille on annettu mahdollisuus vaikuttaa esiopetuksen toimintaan ja 
kyselty kehittämisajatuksia, mutta vastaukset ovat jääneet vähäisiksi. Perheet ovat pääosin olleet tyytyväisiä toimintaan. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Koko varhaiskasvatuksen yhteinen tavoite: 

Oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan näkökulmasta sisällä ja ulkona 

Leikkiympäristön monipuolistaminen 

 Hannelandia -koulutus henkilöstölle 

 Vaihtuvien leikkiympäristöjen suunnitteleminen ja toteuttaminen yhdessä lasten ja huoltajien kanssa 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Musiikkikasvatuksen vahvistaminen päiväkodissa ja esiopetuksessa 

 Uusien soittimien hankinta 

 Ideoiden ja osaamisen jakaminen ryhmien kesken 

 Päiväkodin yhteisten musiikkihetkien toteuttaminen 

Esiopetuksessa suunnitellusti tai spontaanisti toteutettu musiikkikasvatus tuottaa lapselle iloa sekä mielihyvän ja 
turvallisuuden tunteita. Tällaisessa ympäristössä lapsen musikaalisuus ja musiikillinen ilmaisu pääsevät kehittymään ja 
edesauttavat myös muiden kehityksen osa-alueiden vahvistumista. Kangasalan kaupungin esiopetuksen 
opetussuunnitelman mukaan esiopetuksen tavoite on tarjota lapsille oppimista edistävä ja kehittävä sekä turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristö pitää sisällään niin tilat, käytänteet, välineet kuin muutkin tarvikkeet. 
Musiikkikasvatuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että lapsilla on esiopetuksessa mahdollisuus kokea ja tuottaa 
musiikkia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Soittimia ja muita musiikissa käytettäviä välineitä tulee myös olla 
käytettävissä. 

Katsomuskasvatus 

 Aiheen käsittely pedagogisessa illassa 

 Yhteinen keskustelu ja päiväkodin yhteisten näkemysten kokoaminen 

 


