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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

 

Päiväkoti Maarianmaassa toimii kaksi esiopetusryhmää:  

Kilpukat (14 lasta, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja kahtena päivänä viikossa erityislastentarhanopettaja) 

Tuohiset (21 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja kolmena päivänä viikossa 
erityislastentarhanopettaja) 

Toiminta-aika: 8.30–12.30. Esiopetuspäivä koostuu ulkoilusta ja esiopetustoiminnasta, joka sisältää lapsille 
ominaisia tapoja toimia (tutkiminen, taiteileminen, liikkuminen ja leikkiminen) sekä ruokailusta. 

 

Toiminta-ajat sisällä ja ulkona ovat porrastetusti muutamana päivänä viikossa. Käytössämme on ryhmätila ja 
jaettavat leikkitilat. Käytämme päiväkodin ja koulun yhteistä liikuntasalia viikottain. Lisäksi käytössämme on muita 
koulun tiloja esimerkiksi musiikkiluokka ja kirjasto. Päiväkotimme toiminta painottuu luontoon ja ympäristöön. 
Ryhmillä on metsäretkipäivä pääosin kerran viikossa ja lisäksi tutustumme lähiympäristöön sekä muihin 
retkikohteisiin pääkaupunkiseudulla. Retkikohteitamme ovat esimerkiksi kirjasto, museot, Lammassaari ja 
Korkeasaari. Liikunta on osana päivittäistä toimintaamme esimerkiksi erilaiset yhteiset liikuntaleikit ulkoilussa 
päiväkodin pihalla, koulun pihalla tai lähipuiston nurmikkokentällä. Liikuntavälineitä sisältävä laukku on lasten 
käytössä sisällä, käytävätilojen hyödyntäminen mahalautailuun ja jalkapallon pelaamiseen sekä retkien 
tekeminen kävellen. Talvisin huomioimme talviliikuntalajit säävarauksella kuten luistelun, hiihtämisen ja 
pulkkamäen. Kerran viikossa liikumme päiväkodin ja koulun yhteisessä liikuntasalissa. Kilpukoilla on tiistaisin ja 
Tuohisilla perjantaisin liikuntasali käytössä. Kannustamme lapsia tutkivaan oppimiseen ja luovuuteen erilaisten 
taiteellisen ilmaisun keinoin. Näemme myös leikin ensiarvoisen tärkeänä osana lapsen kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Toiminnassamme näkyy vahvasti tutkiva ote ja toiminnalliset työtavat. Tarjoamme lapsille 
mahdollisuuksia oma-aloitteiseen tutkimiseen ja kokeilemiseen. Koemme lasten kanssa oppimisen ja 
oivaltamisen iloa ja vahvistamme heidän positiivista käsitystä itsestään oppijana ja toimijana.  

 

Esiopetuksen toimintamme perustuu lasten mielenkiinnonkohteisiin ja ideoihin sekä esiopetuksen yhteisiin 
tavoitteisiin. Näistä muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja 
ideoimiseen. Toiminnallisuus, eheyttäminen, lapsilähtöisyys ja projektityöskentely ovat toimintamme lähtökohtia. 
Kohtaamme lapsen yksilöllisesti lasta kuunnellen. Mahdollistamme lapselle kiireettömän arjen päiväkodissa 
esimerkiksi ennakoimalla siirtymätilanteita, pienryhmätoiminnalla ja lasten tarpeita huomioimalla toiminnassa. 
 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 
Olemme luonto- ja ympäristöpainotteinen päiväkoti. Käymme vähintään kerran viikossa metsäretkellä ja metsä 
on osa oppimisympäristöämme. Harjoittelemme kierrättämistä ja hyödynnämme kierrätysmateriaalia esimerkiksi 
askarteluissa. Päiväkodin yhteydessä on koulu, ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen kanssa muutaman kerran 
lukukaudessa. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö muodostuu esimerkiksi yhteisistä liikunta- ja 
ulkoilukerroista, lauluhetkistä tai aapiseen tutustumisesta. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö helpottaa 
lapsen siirtymistä esiopetuksesta kouluun, sillä lapsi on päässyt esiopetusvuoden aikana tutustumaan 
kouluympäristöön esimerkiksi koululuokkaan ja koulun pihaan sekä tutustumaan koulun oppilaisiin.  
 

Lapsilähtöisyys ohjaa toimintaamme. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
Lapsia havainnoimalla ja kuuntelemalla aikuiset tarttuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin. Lasten 
mielenkiinnonkohteista ja yhteisistä esiopetuksen tavoitteista muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Lapset saavat 
osallistua toiminnan suunnitteluun esimerkiksi itse ehdottamalla toimintaa tai äänestämällä annetuista 
vaihtoehdoista. Keskustelemme paljon lasten kanssa, ja sen kautta lapset saavat äänensä kuuluviin ja saavat 
kokemuksen siitä, että he voivat vaikuttaa ryhmän toimintaan. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Esiopetus muodostuu erilaisista oppimiskokonaisuuksista, teemoista ja projekteista. Teemat ja projektit 
käynnistyvät lasten mielenkiinnon kohteista ja niitä lähdemme käsittelemään monin eri tavoin. Projektien sisällöt 
määräytyvät lasten kiinnostuksen mukaan. Lasten kanssa keskustelemalla ja heitä havainnoimalla saamme 
selville lasten mielenkiinnon kohteet. Lapsilta nouseviin teemoihin syvennymme oppimiskokonaisuuksissa ja 
projekteissa. Oppimiskokonaisuuksissa ja projekteissa käytämme monipuolisia toimintatapoja ja huolehdimme, 
että esiopetuksen yhteiset tavoitteet toteutuvat niiden kautta.  
 

Otamme oppimiskokonaisuuksissa huomioon myös vuodenkierron ja juhlat. Käsittelemme niitä esimerkiksi 
musiikissa, taiteissa, liikunnassa, metsäretkillä ja leikeissä. Otamme vuoden mittaan huomioon lasten 
mielenkiinnon kohteet valitessamme uusia oppimiskokonaisuuksia, projekteja ja teemoja. 
 
Kilpukat: 
 
Syksyn teemoina ovat ympäristö, lähiluonto, metsä ja kestävä kehitys. Teemme viikoittain metsäretkiä ja 
liikumme lähiympäristössä. Teema toteutuu myös toiminnassa sisätiloissa. 
 
Tämän lisäksi teemana on kaverisuhteiden tukeminen ja vuorovaikutustaidot. Opetamme lapsille hyviä tapoja ja 
harjoittelemme ristiriitatilanteiden ratkaisua. Kiinnitämme huomiota lasten itsetunnon vahvistamiseen 
vahvuuksien kautta.  Materiaalina käytämme Huomaa hyvä! vahvuus variksen bongausopas- tehtäväkirjaa ja 
Tunnemuksu ja Mututoukka- tunnetaito-ohjelmaa. 
 
Oppimisympäristö ryhmässä on luova, oppimiseen kannustava, esteettinen ja turvallinen. Ympäristössä näkyy 
lasten tekemä ja tuottama materiaali, kuten maalaukset, piirustukset ja valokuvat. Oppiminen on 
kokonaisvaltaista ja lapsi oppii kaikkialla koko ajan. Lapset oppivat ja kehittävät taitojaan vuorovaikutuksessa 
toisten lasten, opettajien, kasvattajien ja muun henkilöstön kanssa monipuolisessa oppimisympäristössä. 
Annamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden oppia omaan tahtiinsa ja takaamme riittävän ajan ja 
työskentelyrauhan silloin kun tehdään keskittymistä vaativia tehtäviä. 
 
Liikuntaa pyrimme lisäämään arkeen liikkumalla pihalla sekä metsässä ja tarjoamalla lapsille mahdollisuuden 
liikunnallisin leikkeihin ryhmätiloissa ja salissa. Varhaislapsuuden liikunnassa on kyse päivittäisestä fyysisestä 
aktiivisuudesta, motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen oppimisesta. 
 
Turvataitoja lapsille- materiaalia ja tehtäviä käytämme turvataitokasvatuksessa. Olemme keskustelleet lasten 
kanssa omien puolien pitämisestä ja rohkaisseet lasten taitoja pitää huolta rajoistaan (kehollinen, fyysinen ja 
psyykkinen koskemattomuus). Olemme pohtineet vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita myös kaveritaitokorttien 
avulla. Pohdimme myös millaisia ominaisuuksia hyvällä ystävällä on ja miten on viisasta toimia, jos yhteisissä 
peleissä ja leikeissä tulee erimielisyyksiä tai jää leikistä ulkopuolelle. 
 
Tuohiset-ryhmän syksyn teemoina ja projekteina ovat kaverisuhteiden tukeminen kuten vuorovaikutustaidot, 
ristiriitatilanteiden harjoittelu ja hyvät tavat sekä positiivinen pedagogiikka kuten lapsen itsetunnon vahvistaminen 
ja vahvuuksien esille tuominen. Edellä mainittuja teemojen harjoittelun apuna on esimerkiksi seuraavat 
materiaalit.  
 
Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas: lapsille opetetaan huomaamaan heidän vahvuutensa ja 
opetetaan, miten niitä voidaan hyödyntää. Kiinnitetään huomiota lasten hyviin tekoihin esimerkiksi ryhmässämme 
olevan hyvän mielen purkin avulla, johon lapsi tai koko ryhmä saa helmen silloin, kun hän on saanut teoillaan 
hyvän mielen jollekin lapselle tai aikuiselle.  Ryhmässä jokainen lapsi pääsee oman apulaisviikon jälkeen parin 
kanssa kehutuoliin, jossa jokainen lapsi saa kertoa apulaisille jonkin hyvän asian, minkä on huomannut 
kuluneiden viikkojen aikana kyseisistä lapsista. 
 
Häijyherneitä ja lempeyslientä - Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn: lapset pääsevät kehittämään taitojaan 
ristiriitojen ratkojina. Erilaisten luovien ja toiminnallisten menetelmien kautta harjoitellaan muun muassa 
pettymysten sietämistä ja empatiataitoja eläintarinoiden kautta. Ryhmässämme olemme harjoitelleet erilaisia 
ristiriitatilanteita pohtimalla esimerkiksi miltä tuntuu ja mitä kannattaa tehdä tilanteissa, jossa toinen tönäisee 
tahallaan tai tahattomasti toista lasta, sekä miten tahallisen teon ja tahattoman teon voi erottaa toisistaan. Lisäksi 
olemme ryhmässämme pohtineet erilaisten kuvien kautta mitä erilaisissa tilanteissa tapahtuu ja mitä ajatuksia ne 
herättävät. Olemme myös keskustelleet kuvista ja pohtineet, miten selvittää erilaisia ristiriitatilanteita, kuten jos 
toinen nimittelee suuttuessaan, jos leikissä tulee riitaa tai jos kaverit eivät ota leikkiin mukaan. 

Turvataitoja lapsille: Turvataitokasvatuksen avulla vahvistetaan lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää̈ 
huolta rajoistaan erilaisissa tilanteissa. Turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen 
laaja-alaista vahvistamista. Sillä pyritään edistämään lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä̈ hyviä̈ kaverisuhteita. Ryhmässä olemme keskustelleet esimerkiksi oman kehon 
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koskemattomuudesta ja oman kehon määräämisoikeudesta. Olemme lasten kanssa keskustelleet siitä, miten voi 
ilmaista omaa tykkäämistä toista kohtaan ja millä eri tavoin sen voi kaverille ilmaista sekä miten ilmaista kaverille 
omaa tahtoaan.  

 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Pedagoginen dokumentointi on esiopetuksessa suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen tärkeä 
työmenetelmä. Se toimii prosessina, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta tuovat 
ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi antaa mahdollisuuden lasten ja huoltajien 
osallistumiseen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Pedagoginen dokumentointi antaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, 
oppimisesta ja tarpeista. Yksittäisten dokumenttien esimerkiksi valokuvien tai piirrosten kautta voidaan yhdessä 
lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen 
kohteet ja tarpeet tulevat näkyväksi pedagogisen dokumentoinnin avulla.  

Jokaisella lapsella on oma eskarikansio, johon laitetaan esiopetusvuoden aikana tehtyjä piirrustuksia, askarteluja, 
eskaritehtäviä, kotitehtäviä sekä kuvia ja kertomuksia toiminnasta. Esiopetusvuoden päätteeksi lapset saavat 
eskarikansion kotiin muistoksi esiopetusvuodesta. Jokaisella lapsella on myös oma eskarivihko, jonka saa kotiin 
esiopetusvuoden päätteeksi. 

 

Dokumentoimme toimintaa myös ottamalla kuvia toiminnastamme ryhmän tableteilla. Viikkokirjeet ovat myös osa 
dokumentointia. Ryhmillä on omat Instagram-tilit, joiden kautta lapset voivat kotona yhdessä vanhempien kanssa 
keskustella eskaripäivästä. Kuvia toiminnasta lisätään viikoittain. Tänä vuonna teemme lasten kanssa 
eskarilehteä, johon jokainen ryhmä tuottaa sisältöä kerran kuukaudessa. 

 

Lapsen itsearvioinnin tarkoituksena on, että lapsi hahmottaa itsensä toimijaksi. Lisäksi lapsi oppii ymmärtämään, 
että hän voi itse vaikuttaa omaan toimintaansa muuttaen ja kehittäen sitä. Itsearvioinnin kautta lapsi oppii 
tarkkailemaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintatapojaan. Lapset arvioivat myös toimintaamme, ja sitä 
pyritään kehittämään heidän ehdotusten pohjalta.  

 

Arvioimme toimintaamme jatkuvasti havainnoimalla ja arvioimalla omaa ja tiimin toimintaa. Keskustelemme 
tiimissä lapsille ja ryhmälle sopivista toimintatavoista. Vanhemmilta kysymme palautetta toiminnastamme 
säännöllisin väliajoin. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

 

Olemme vanhempainillassa 6.9.2018 kysyneet vanhempien ajatuksia ja mielipiteitä hyvästä esiopetuksesta ja 
kartoittaneet vanhempien toiveita esiopetusvuodelle. Lisäksi vanhempainillassa olemme kertoneet esiopetuksen 
toiminnasta ja Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelmasta. Toimintaa suunnitellessa pyrimme huomioimaan 
vanhempien toiveet ja ajatukset. Vanhempien kanssa vaihdamme päivittäin avoimesti kuulumisia lapsen päivän 
kulusta. Viikoittain vanhemmille lähetetään sähköpostitse viikkokirje, jossa kerrotaan kuluneen viikon 
tapahtumista ja kerrotaan alustavaa tietoa tulevan viikon tapahtumista. Huoltajat saavat osallistua toimintaamme 
esimerkiksi erilaisissa juhlissa (äitien- ja isänpäivätapahtumat, joulu- ja kevätjuhlat jne.), joihin myös vanhemmat 
ovat tervetulleita. Esiopetusryhmillä on omat Instagram-tilit, joiden kautta vanhemmat pääsevät seuraamaan 
toimintaamme kuvien ja lyhyen toiminnan kuvauksen kautta. 

 

Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

 
Lapsella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön. Siihen kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa ja helpottaa keskittymistä. Tärkeää on, että lapsi 
kokee itsensä osaksi ryhmää ja saa ja uskaltaa olla oma itsensä. Esiopetusvuoden alussa kiinnitämme paljon 
huomioita ryhmäytymiseen, ja luomme ryhmään yhteishenkeä erilaisten leikkien ja yhteisen tekemisen kautta. 
Lasten kanssa keskustellaan suvaitsevuudesta, erilaisuudesta, hyvistä käytöstavoista sekä toisten 
huomioimisesta. Puutumme lasten ristiriitatilanteisiin ja harjoittelemme lasten kanssa ristiriitatilanteiden 
selvittämistä neuvottelemalla. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen kehitystä tuetaan esiopetuksessa monin eri tavoin. 
Ryhmätiloissamme on esimerkiksi esillä paljon kuvia ja sanoja, jotka tukevat kielen oppimista. Käytämme 
toiminnassamme paljon pari- ja pienryhmätyöskentelyä, jolloin myös suomea toisena kielenään puhuvan lapsen 
on helpompi osallistua toimintaan ja saada tukea suomen kielen oppimiseen. Suomen kielen oppimista tuetaan 
nimeämällä asioita ja sanoittamalla arjen eri tilanteita. Aikuinen on läsnä lasten leikeissä, jotta riippumatta 
suomen kielen tasosta kaikki lapset pääsevät osalliseksi leikkiä. 

 

Lasten kulttuuri-identiteettin kehittymistä tuetaan keskustelemalla perheiden kulttuureista, kielistä ja perinteistä.   

Kulttuuritietämys lisää eri kulttuurien ymmärtämistä ja arvostamista. Muun muassa kirjallisuus ja musiikki ovat 
tärkeässä roolissa kulttuurikasvatuksessa.  

 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

 

Päiväkodissamme annetaan tänä vuonna valmistavaa esiopetusta. Valmistavan esiopetuksen tavoitteena on 
vahvistaa lapsen suomen kielen taitoa, jotta lapsen olisi helpompi siirtyä kouluun. Valmistavaa esiopetusta 
annetaan tavallisen esiopetuksen lisäksi neljänä päivänä viikossa tunti päivässä. Valmistavassa esiopetuksessa 
harjoitellaan suomen kieltä erilaisten pelien, tehtävien ja leikkien avulla. Valmistava esiopetuksen materiaaleina 
on esimerkiksi Roihusten arjessa –harjoitusmateriaali. Materiaali pohjautuu Roihusten perheen arjen tilanteita 
kuvaavien arkikuvien ympärille (päiväkoti, päiväkodin piha, olohuone, keittiö, makuuhuone ja kylpyhuone). 
Materiaalin kautta harjoitellaan arkikuvien kautta nimeämään asioita, substantiiveja (esim. äiti, isä, tuoli, banaani, 
minä), verbejä (esim. jonottaa, istua, lukea) ja adjektiiveja (esim. iloinen, pieni, märkä). Materiaalin kautta 
harjoitellaan ydinsanoja (esim. olla, katsoa, näyttää, ottaa) ja lauseiden muodostamista. Muita materiaaleja ovat 
muun muassa Avainsanoja –opettajan opas ja Avainsanoja –tehtävävihko A, Siinan taikaradio ja Pienestä 
laulusta iso ilo –laulukirjat. Lisäksi muita materiaaleja on Ekapeli Maahanmuuttaja -peli, mikä on erityisesti 
maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimisympäristö.  Käytämme 
puheen tukena PCS-kuvia eli yksinkertaisia kuvia ja kuvia Papunet-kuvatyökalusta. 

 

Valmistavassa esiopetuksessa lapsella on oma vihko. Vihko toimii valmistavan esiopetuksen toiminnan runkona, 
johon kerätään materiaalia opeteltavista asioista. Vihkon avulla kotona ja päiväkodissa voidaan seurata lapsen 
suomen kielen kehittymistä ja palata muistelemaan opittuja asioita. Syksyn aikana harjoittelemme nimeämään 
esimerkiksi päivän kulkua (aamupala, toiminta kuten kynätehtävät, liikunta, taiteet, lounas, rentoutuminen, leikki, 
välipala, ulos meneneminen, leikkien siivoaminen ja kotiin meneminen), perheen jäseniä, värejä, kehon osia, 
vaatteita, vuoden aikoihin liittyvää sanastoa (syksy, talvi, kevät, kesä) kuvien ja laulujen sanojen kautta sekä 
päiväkoti-, keittiö-, olohuone-, makuuhuone- ja kylpyhuoneympäristöön liittyvää sanastoa. Lisäksi harjoittelemme 
ydinsanoja (esim. tykätä, tarvita, vaihtaa, auttaa, näyttää) ja lauseen muodostamista. 
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

   

Esiopetuksen alussa käydään jokaisen lapsen vanhempien kanssa leops-keskustelu (lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma), jossa sovitaan kullekin lapselle yksilölliset tavoitteet esiopetusvuodelle. Lapsi on osan 
aikaa mukana leops-keskustelussa, ja näin lapsi saa tuoda keskusteluun myös oman näkökulmansa. Lapsen 
tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi toimintaa eriyttämällä ja pienryhmätoiminnan avulla. Yksilölliset tehostetun 
ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. Kiertävä erityislastentarhanopettajan (kelto) 
sekä erityislastentarhanopettaja (elto) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme tehostettua ja erityistä tukea 
tarvitsevien lasten kanssa toimiessa. Heiltä saamme tarvittaessa konsultaatioapua.   

 
Kilpukoiden ryhmässä toimii erityislastentarhanopettaja kahtena päivänä viikossa ja Tuohisten ryhmässä 
kolmena päivänä viikossa. Hän on yhteensä neljän lapsen tukena yhteisessä toiminnassa ja suunnittelee lasten 
tuen tarpeiden mukaan heille sekä yksilöllistä toimintaa että pienryhmätoimintaa, esimerkiksi 
vuorovaikutusleikkikerho. Elto pitää ja kirjaa erityisen tuen lasten leops-keskustelut sekä tekee keväällä 
pedagogiset arviot ja selvitykset koulua varten. 
 

Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 

- yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
- moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja 
tai muu asiantuntija 
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Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  
päivämäärä 

5.11.2018 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

      
Muut yhteistyötahot  

 

Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa kirjasto, seurakunta, neuvola, Suomi toisena kielenä –
lastentarhanopettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja, koulu, koulupsykologi, esiopetuksen kuraattori ja muut 
asiantuntijat. 

 
 

 


