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  ESIOPETUKSEN ARVIOINTI lv. 2021–2022  

 

1. Esiopetuksen järjestäminen  

 

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetusryhmä (Pollet) toimi fyysisesti päiväkodin ylätalon 

yläkerrassa. Sisällä järjestettävien pienryhmätuokioiden järjestämiseen hyödynnettiin 

joustavasti alakerran ”taidehuonetta”, ponien ryhmätilaa, alatalon ruokatilaa sekä 

liikuntatiloja Perttulan koululla sekä Pertunkaaressa.  

 

Ryhmässä työskenteli: 

Varhaiskasvatuksen opettajana toimi Aino Mäkitalo 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajina Mirka Kaunisto-Vuorentausta ja Sari Ojala 

Varhaisen tuen ohjaajana Heidi Suonpää.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimi Eevi Jokinen (3/22 asti) 

Erityistä tukea tarjosi erityisopettaja Eerika Leppälahti-Kallio 

Koulupsykologina toimi Katariina Ensomaa                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ryhmän koko oli yhdeksäntoista (19) esikoululaista  

(tammikuussa tuli uusi lapsi ja toinen lapsi lähti 18.2, joten hetken aikaa lukumäärä oli 20.) 

 

Esikoulun toiminta-aika päivittäin klo: 9.00 - 13.00. 

 

2. Tavoitteet ja toiminta 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma 

(ESIOPS) korostaa laajoja 

oppimiskokonaisuuksia. 

Seudullinen opetussuunnitelma on 

laadittu yhteistyössä Forssan, 

Humppilan, Jokioisten ja Tammelan 

kanssa. Opetuksen arvoperustana on 

lapsuuden itseisarvo- lapsuus on 

elämänvaiheena tärkeä, jokainen lapsi 

on ainutlaatuinen, ja arvokas 

sellaisena kuin hän on ja hänellä on 

oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi, 

huomioon otetuksi ja ymmärretyksi 

yksilönä ja yhteisön jäsenenä.  
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3. Toiminnan suunnittelu 
 
Opettajasta ja lastenhoitajista koostuva tiimi kokoontui kolmen viikon välein 
suunnittelupalaveriin ja koordinoi tulevien viikkojen aikatauluja ja teemoja. Myös arkea 
liikuttavat työtehtävät kuten iltapäivän lukuhetki ja takseille vieminen pyrittiin sisällyttämään 
työjärjestyksiin. Näihin saattoi tulla muutoksia joiden mukana elettiin. 
 
Esiopetuksen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttivat myös eskarilaisten ja 
ryhmän havainnointi, haastattelut sekä oppimisen ja toiminnan arviointi. Lasten kielellisten 
-ja matemaattisten taitojen kartoitus (Veo:n toteuttamana), Useamman kerran viikossa 
meillä kävi toiminta ja puheterapian henkilöstöä tapaamassa lapsia joko esiopetus tai 
hoitoaikana, jolloin ryhmän piti olla paikalla. 
 
Erityisopettaja Erika Leppälahti-Kallio kävi meillä n. kaksi kertaa viikossa tapaamassa 
erityisen tuen päätöksellä olevia lapsia pitäen heille (2) kaksi tuntia opetusta. 
 

4. Pienryhmätoiminta 
 
Tiimi toteutti suunniteltua pienryhmätyöskentelyä lasten kanssa viikoittain. Keskeinen 
tavoite oli edistää yhdessä lapsen kasvu, -kehitys ja oppimisedellytyksiä, luoda myönteistä 
minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Tavoitteena oli työskennellä pienemmissä n. (6) 
hengen ryhmissä eri aihepiirien parissa ja näin olen mahdollistaa rauhallisempi 
oppimisympäristö oppimiselle ja vuorovaikutukselle aikuisten ja lasten välillä. Toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon lasten mielenkiinnon kohteet 
mahdollisuuksien mukaan.  
 

5. Yhteistyö vanhempien kanssa 

 

Vanhempien kanssa kommunikoinnin tueksi otettiin syksyllä 2021 käyttöön Wilma - 

järjestelmä, joka on käytössä myös koulussa. Wilman toimi pääasiallisena 

viestintäkanavana Eskariopettajan ja vanhempien välillä. 

 

Syksyn vanhempainillassa käytiin läpi sekä esiopetuksen toimintaa ja tavoitteita. 

Vanhemmat pääsivät myös antamaan ääntään esiin erilaisia teemoja käsittelevien 

kysymysten avulla joihin he äänestivät laittamalla post-it lappuja sopivaan kohtaan 

arvioivaa janaa. Vanhemmat pääsivät myös itse arvioimaan oman lapsen taitoja 

värittämällä ns. linna-arviointilomaketta. Toiminnallisuus rentoutti tunnelmaa ja herätti 

kysymyksiä. 

 

Vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja järjestettiin vähintään kaksi lukuvuoden aikana, 

tarvittaessa useamminkin. Kaikki keskustelut järjestettiin paikan päällä ja kevään 

keskusteluissa läsnä oli myös lapsi itse. Käyttöön otettiin kokeellisesti KESY-

keskustelumateriaali, jossa lapsi pääsi kuvien avulla tekemään omaa arviointiaan.  

 

Jouluna ja pääsiäisenä lasten vanhemmille järjestettiin teeman mukainen ulkoilupolku 

päiväkodin pihapiiriin, jonne pääsi osallistumaan koronarajoitukset huomioituna. 
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6. Yhteenveto 

 

Lukuvuodesta 2021-2022 selvittiin. Vuosi oli raskas, äänekäs ja täynnä haastavia 

tilanteita. Henkilökuntaa oli riittävästi ja yhteistyö sujui hyvin ryhmien välillä. Tukea oli 

hyvin saatavilla ja tarvittaessa tiesi kenelle soittaa, jos tilanne meni hankalaksi. 

Henkilökunta pääsi vuoden aikana osallistumaan kunnan järjestämään 

ensiapukoulutukseen. Henkilökunnan koulutuspäivässä luennoi Eija Sandberg. 

Lääkehoitosuunnitelman mukainen koulutus asetettiin vaatimukseksi henkilökunnalle 

suorittaa omatoimisesti. Asia aiheutti kuormitusta ja epätietoisuutta mm. kouluttautumisen 

tarpeellisuudesta ja omalla ajalla tehtävän työn korvauksista.  

 

Wilman käytössä oli kömpelyyttä. Yksittäiset huoltajat eivät lukeneet posteja kuin harvoin. 

Osalle viestintä oli helppoa. Lastehoitajien näkökulmasta Wilman tiedot eivät heille 

auenneet niin hyvin. Opettaja tulosti kirjoittamiaan viestejä heille näkyville, että kaikki 

tiesivät mitä viestejä perheille oli mennyt.  

 

Eskariryhmän toiminnan lisäksi yhteistyö muun päiväkodin kanssa ei ollut niin sujuvaa. 

Lukukaudelta puuttui yhteinen suunnitelma/vuosikello, jonka mukaan kulkea.  

Koronan vaikutukset olivat selvästi läsnä vielä syyslukukaudella. Keväällä arki alkoi 

normalisoitumaan.  

 

Henkilökunnan koulutukset 

• Ensiapukurssi, Ypäjä. 

• Henkilökunnan koulutuspäivä, Caissaniemi Tammela 

 

Opiskelija/ tet  

• kolme yläkoululaista tetissä 

 

Vuoden aikana toteutettuja vierailuja tms.: 

• Kirjastovierailu  

• Rautarinne (majan rakentelua, pulkkailua) 

• Hammashoitajan ja opiskelijoiden vierailu ja valistustuokio 

• Seurakunnan laulu- ja leikkihetket 

• Seurakunnan muskari 

• Seurakunnan jouluevankeliumi kirkolla 

• Seurakunnan pääsiäismunan etsintä kirkolla 

• Vanhempainilta Heporannan päiväkodilla 

• Elonkierron tiedepäiville osallistuminen 

• Kekri-juhla (perinnetapahtuma päiväkodilla) 

• Yhteinen jouluateria koko eskariporukan voimin  

• Halloween aamiainen  

• Halloween aiheinen jumppa Perttulan koululla 
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• Lasten oikeuksien päivä päiväkodilla ja eskarit leipoivat kakun 

• Herra Runebergin vierailu ryhmässä 

• Kalevalan päivänä Pohjan akan vierailu ryhmässä 

• Kevätretki Ypäjänkylän myllylle ja tutustumaan Närväsen lehmätilaan 

• Unelmien liikuntapäivä Pertunkaaressa järj. Ypäjän kunta  

• Yhteinen liikuntatunti 9.lk kanssa. Lopuksi sählyturnaus Pertunkaaressa 

• Koko päiväkodin vappurieha 


