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Englantirikastus päiväkoteihin Kalajoella 

Tiivistelmä 
Hankkeen tehtävänä oli laajentaa englannin kielen käyttöä päiväkodin arjessa esiopetuksen lisäksi myös 3-5 -vuotiaiden toi-

minnassa. Hankkeen avulla on vahvistettu kaupungin varhaiskasvatustoiminnan laatua ensisijaisesti lasten kielellisten ja moni-

kulttuuristen taitojen kehittymisen tukijana. Hankkeessa on hyödynnetty varhaisen kielenomaksumisen herkkyyskauden oppi-

mispotentiaalia tuomalla kieli lapsen arkeen, leikkiin ja muihin kielellisiin vuorovaikutustilanteisiin, tietojen ja taitojen oppimi-

seen. Vieraan kielen käyttö on luonnollisella tavalla lisääntynyt, kun päiväkodin toimintaan on osallistunut englantia työkie-

lenä käyttävä henkilö. Henkilöstöä on innostettu käyttämään englannin kieltä arjen touhuissa lasten kanssa ja rohkaistu käy-

mään keskusteluja maahanmuuttaja perheiden kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu eri kielten harjoittelu osana 

monikulttuurisuutta. 

Kohderyhmä: Mäntylän, Puolukan ja Satumajakan päiväkodeissa yhteensä 115 lasta 

Aikataulu: 01.08.2018 – 31.07.2019 

Tavoitteet  
Lasten innostus ja kiinnostus vierasta kieltä kohtaan vahvistuu luonnonmukaisen kielen oppimisen avulla. Lasten taidot ja roh-

keus varhaisessa vieraan kielen omaksumisessa ja käyttämisessä paranevat. Kielirikasteisen toiminnan laajentaminen varhais-

kasvatukseen 3-5 vuotiaille lapsille niin, että jatkossa englannin kieltä käytetään päiväkodeissa kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelmaan kirjattuna suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaupungin varhaiskasva-

tustoiminnan laatua ensisijaisesti lasten kielellisten ja monikulttuuristen taitojen kehittymisen tukijana. 
Toimenpiteet   
Olennaisena osana hankkeen toteutusta oli palkata päiväkotien käyttöön natiivisti tai erinomaisesti englantia työkielenä käyt-

tävä henkilö lisäresurssiksi arjen toimintoihin. Hankkeen alkaessa sopivan henkilön löytäminen apuopettajaksi oli haasteita. 

Henkilön rekrytoinnissa on tehty yhteistyötä lukion kanssa. Lukiolle haettiin vuosittain apuopettajia lähinnä Edinburghin yli-

opiston kautta. Lukioon tulevien apuopettajien työpanoksesta oli varattu 20% päiväkotien käyttöön. Toimintakaudella 2017-

2018 apuopettaja työskenteli päiväkodeissa. Hän on pitänyt lapsiryhmille erilaisia toimintahetkiä englannin kielellä. Toiminnot 

on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Syksyllä 2018, alle 25 % 

toiminnasta järjestettiin Englannin kielellä Mäntylän, Puolukan ja Satumajakan päiväkodeissa yhteensä 115 lapselle. Päiväko-

deille on ollut käytössä oppimateriaalipaketti Let's english – englantia varhaiskasvatukseen, joka on ollut vuosisuunnitelman 

tukena. Aihepiirit käsittelevät esim. vuodenkierron mukaisesti eri aihepiirejä. 

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannus Erittely Myönnetty(€) Käytetty 
Henkilöstökustannukset Palkat, sivukulut 6699 €   6699 € 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuvasanakortit 81 €  81 € 

Laitehankinnat 0 €  0 € 

Palvelut 0 €   

Vuokrat 0 €   

Matkakustannukset Kielikylpytoiminnan hanketilaisuus Tampereella,  matka-ja majoituskulut 2henk. Tutus-
tumiskäynti Ouluun kielikylpypäiväkotiin, matkakulut 

 404 € 

Muut kustannukset Tapahtuman tarjoilut 133 €  133 € 

Kustannukset yhteensä 7317 € 22500 7317 € 

   

Rahoitus   

OPH, 80 % 18000 5853,60 

Kalajoen kaupunki 4500 1463,40 

YHTEENSÄ 22500 7317 
 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Palveluvastaava, Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi 

Vastuuhenkilö: palvelualuevastaava, varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapala 

Dynasty: 56/12.00.02/2015, Kielirikasteisen opetuksen vakiinnuttaminen esiopetuksesta perusopetukseen: Englantirikastus 

päiväkoteihin Kalajoella 
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