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Pääsin perustamaan esiopetusryhmää koulun puolelle. Sen ”koulumaisuudesta” 
keskusteltiin. Tämä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajapinta juuri herätti 
mielenkiintoni. Päädyin kyläkoululle työhön sen mahdollistamien oppimisympäristöjen ja 
oppilaan yksilöllisyyden huomioimisen vuoksi. Mielestäni kyläkoulu tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan myös esioppilaan näkökulmasta. Kunnassamme 
alkoi myös aamu- ja iltapäivätoiminta, joten yhteistyö pienen koululaisen kokokoulupäivän 
rakentamiseen kiinnosti. 
Esiopetukseen kannattaa panostaa, koska se luo pohjan motivoituneelle oppijalle, jolla on 
hyvä itsetunto. Varhainen puuttuminen mahdollistuu ja lasta pystytään tukemaan ajoissa. 
Kyläkoulu tarjoaa mahdollisuuden nopeaan ja tarkkaan oppilaantuntemukseen.
Tavoitteeni on ollut tehdä lapselle esiopetusvuodesta kuningasvuosi.

 

Opetuksen lähtökohtina ovat ihmis- , tiedon- ja oppimiskäsitys.

Esikoululainen on innokas ja avoin 
oppimaan uutta. Tietoisuus itsestä ja 
omasta oppimisesta on kehkeytymässä. 
Pystyy jo toimimaan ryhmässä. Hän toimii 
ja on jatkuvasti liikkeessä. 

Hän haluaa tehdä aikuisten oikeita asioita, 
mutta leikillä on kuitenkin hänelle suurin 
merkitys.



Lapselle on tärkeintä hyväksyvä, turvallinen ja 
lämmin ilmapiiri ja vapaata leikkiä tulee vaalia.

 

Tieto on yhä dynaamisempaa ja 
medialukutaidon kehittäminen haastavampaa. 
Kyläkoululla esioppilailla on mielestäni jopa 
suuremmat mahdollisuudet kuin suurissa 
kouluissa tai päiväkodeissa päästä kehittymään
tietotekniikassa, koska heillä on käytössään 
koko koulun oppimisympäristö.
Näin jo kaksitoista vuotta sitten...

Oppiminen vaatii rohkeutta mennä kohti tuntematonta. Oppijan kyvykkyyden tunnetta tulee vaalia 
ja lapsen tulee saada yksilöllisiä kehitystehtäviä. Olen kokenut, että kyläkoululla on hyvät 
mahdollisuudet tukea näitä asioita. Lisäksi esioppilaat saavat rauhassa kotoutua opinahjoonsa ilman 
”koulumaista” suoriutumispainetta. Opettajan oma ajattelu rajoittaa eniten oppimisympäristöjen 
avoimuutta.

Kyläkoulun esiopetuksen toimintakulttuuria

Opetusryhmien rakentaminen riippuu oppilasmäärästä, ikäluokkien jakautumisesta, tukea 
tarvitsevista oppilaista ja resursseista. Esioppilaat voivat olla erillisrymässä, esi-1.-luokassa, esi-1.-
2.-ryhmässä tai muussa ryhmässä, esimerkiksi esi-5.-6.-luokassa. Ryhmittely on siis joustavaa. 
Erillisryhmä on kuitenkin lasten etu, vaikkakin se saattaa kuluttaa paljon koulun tuntiresurssia.
Yhdysluokassakin kannattaa yrittää järjestää esioppilaiden päivärytmi niin, että se on päivittäin 
toistuva, opetustuokiot ja vapaa leikki vuorottelevat, pitkä välitunti eli ulkoilu on ennen ruokailua ja
yhdessä sekä erikseen olevat oppituokiot ovat tarkkaan mietityt. Olen itse opettanut taito- ja 
taideaineita sekä kirjallisuutta yhteisillä tunneilla. Olen hakenut pedagogista tukea orffilaisuudesta 
ja reggiolaisuudesta, motosta ja aivojumpasta. Olen yrittänyt hyödyntää dokumentoinnin ja 
valokuvan mahdollisuuksia lapsen itsetunnon kehittämisessä ja hänen oppimisensa näkyväksi 
tekemisessä.



Aikuisia riittää
retkillä ohjaamaan
pienimpiä ja
yhdessä on kiva
lukea.

Spektrin ja oman puun tarkkailua tutkimusryhmissä:

Olen ottanut aina myös kakkosluokkalaiset mukaan
ympäristötiedon opiskeluun. Oppilaat työskentelevät tutkimusryhmissä. Kakkosluokkalaiset 
toimivat tekstien lukijoina ja tutkimusraporttien kirjoittajina.

Tutkimusryhmissä lähiopintoretkillä
Yhdysluokan opettajan on erityisesti huolehdittava alkuopetuksen aikana, että välineaineet 
ovat oppilaiden hallussa.  Siksi niiden opetukseen on myös varattava siihen tarvittava aika. 



Projektit omassa luokassa, esimerkiksi luokkasynttärit:

 

Yhteistyö muiden luokkien kanssa; koulukummitoiminta, opintoretket



Yhteistyö ohjaajien kanssa:
Varsinkin esi- ja alkuopetusryhmässä työparin kanssa työskentely on äärimmäisen tärkeää. Pienessä 
koulussa on otettava huomioon heidän työnkuvansa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan 
vastuuohjaajina sekä toimintaan liittyvät hallinnolliset kuviot. Ne ovat erilaisia eri kunnissa. Itse 
jäin kaipaamaan yhteistä palaveriaikaa ohjaajani kanssa. Ohjaajan olisi tärkeää saada etukäteen 
tietoa, mitä luokassa tullaan tekemään ja opettaja tarvitsee ohjaajan keräämiä havaintoja oppilaista 
varsinkin yhdysryhmässä, jossa ohjaaja on esioppilaiden kanssa vapaan leikin aikoina.
Pienessä koulussa on ehkä järkevää yhdistää tilat ja välineet oppilaiden toiminnan hyödyksi. 
Silloinkin tarvitaan yhteistä suunnitteluaikaa.

Yhteistyö erityisopettajan ja oppilashuollon kanssa olisi hyvä järjestää niin, että lapsen tuki toimii, 
vaikka hän opiskelee kyläkoulussa. Esiopetuksessa tapahtuu nopea oppilaantuntemuksen 
syventäminen, jossa voi olla apuna kartoittavia tehtäviä ja systemaattinen  havaintojen kirjaaminen. 
Tuen saaminen ajoissa olisi ensiarvoisen tärkeää.

Vanhempien suhtautuminen esiopetukseen kyläkoulussa on ollut kokemukseni mukaan myönteistä. 
Lapsi on saanut kutsukirjeen tutustumispäivään keväällä ja myös vanhemmat kutsuin jo keväällä 
koulun vanhempainiltaan. Heti koulun alettua pidin vanhempainvartin ja pyysin kertomaan omasta 
lapsestaan. Wilman lisäksi toimitin koteihin viikko-ohjelman erikseen esioppilaille, koska heillä ei 
ole varsinaista lukujärjestystä. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää esiopetuksenkin 
osalta, jotta voidaan monipuolistaa oppimisympäristöjä. Se vaatii uskallusta koulun ulkopuoliseen 
opetukseen ja joskus vähän vanhempainyhdistyksen rahaakin.

Opetustoimen arvostus, luottamus ja avoin keskustelu koulun kanssa on tietysti välttämätöntä myös 
kyläkoulun esiopetukselle.

Omaa toimintaa tulee arvioida. Tärkeintä on kuunnella lapsia toimintansa kehittämisestä. Lapsen 
näkökulma voi olla yllättäväkin. Erään ryhmän mielestä taksi ja sen kuski on ollut hienointa 
eskarissa. Ilpo-kuskilla oli niin hieno auto ja ilmeisesti myös hyvät vuorovaikutustaidot!

Luottakaamme pienen ihmisen oppia ja 
voimaantua!


