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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

Norpan esikoulussa on kolme esikouluryhmää: Delfiinit, Korallit ja Meduusat. Ryhmissä on yhteensä 56 lasta. 
Esikouluryhmillämme ei ole omaa kotiryhmätilaa, vaan tilat on jaettu pedagogisesti erilaista toimintaa 
mahdollistaviin pisteisiin.  

"Pikkumetsän" luokkatilassa mahdollistuu hiljentyminen rauhalliseen työskentelyyn, siellä mm. luetaan 
Pikkumetsän tarinoita ja työskennellään usein pöydän ääressä. 

Salissa toteutetaan yhteisiä satu-, musiikki- ja leikkihetkiä sekä Kaverikerhoa.  

Ateljeetila on kädentöiden ja taiteellisten kokeilujen toteuttamispaikka; aamupäivisin aikuisen ohjaamana ja 
iltapäivisin lasten vapaassa käytössä. Välillä iltapäivisin tehdään myös yhteisiä taideprojekteja. 

Nuotan liikuntasali on käytössä joka ryhmälle kerran viikossa. 

Tavernan yhteydessä on luku- ja kirjastonurkkaus.  

Leikkipisteitä on jaettu eri huoneisiin. Lisäksi leikkitilanteissa hyödynnetään eteistä, käytäviä ja ruokailutilaa. 
Salissa on kotileikkinurkkaus ja tilaa jaetaan penkeillä mm. erilaisille rakenteluleikeille. Pikkumetsä on iltapäivällä 
varattu rauhallisille leikeille ja puuhille. Eri tiloissa on lasten saatavilla leikkeihin ja taiteellisiin sekä tutkiviin 
kokeiluihin soveltuvaa materiaalia.  

Käytännön toimivuutta on helpotettu niin, että jokaiselle ryhmälle on määritelty aamupäiviksi tietty tila tiettynä 
viikonpäivänä lukujärjestyksen mukaisesti.  

Myös ruokailu tapahtuu kolmessa tilassa (ruokasali, pikkumetsä ja taverna). Aikuiset ruokailevat lasten kanssa 
samassa pöydässä. Ruokailuhetkessä kiinnitetään huomiota rauhalliseen ja kiireettömään ruokailemiseen, 
haarukalla ja veitsellä syömiseen sekä kohteliaisiin pöytätapoihin. Ruokaillessa harjoittelemme itsenäisyyttä ja 
omatoimisuutta sekä vastuullisuutta. Lapset ottavat itse ruokaa ja samalla opettelevat vähitellen arvioimaan, 
minkä verran jaksavat syödä. Ruokailun jälkeeen lapset pyyhkivät oman ruokailupaikkansa. 

 

Pedagogiset painotukset 

 

Tärkeimpiä tavoitteitamme esikouluvuoden aikana on turvallisen ympäristön ja ilmapiirin luominen lapselle. Lapsi 
tulee kuulluksi ja hyväksytyksi ja hän saa onnistumisen elämyksiä. Tavoitteenamme on, että hänelle muodustuu 
positiivnen käsitys itsestä oppijana.Tuemme ja rohkaisemme lasten itsenäistymistä ja omatoimisuutta. 
Kasvattajamme kiinnittävät erityistä huomiota lapsen henkilökohtaiseen vastaanottamiseen aamuisin. Ennen 
ryhmään menoa eskarilainen panee oman nimensä eteisen seinälle oman ryhmän kohtaan. Sen jälkeen 
katsotaan keitä muita jo paikalla ja mikä on päivän ohjelma. Aikuinen ohjeistaa aamupalalle tai 
leikkitilaan.Turvallisen ilmapiirin syntymiseen vaikuttavat omalta osaltaan myös kasvattajien välinen 
vuorovaikutus, sanaton viestintä ja tapa puhua. Olemme tietoisia siitä, ja kiinnitämme huomiota omaan 
toimintaamme.  

 

Leikki ja monipuolinen tutkiminen, tekeminen yksin ja yhdessä toisten kanssa on tärkeä osa eskarimme 
toimintaa. Oppimistilanteet rakennetaan leikinomaisiksi ja lapsen kokemusmaailmaan perustuviksi.  

Leikin havainnoiminen ja rikastuttaminen on tärkeä osa arkeamme. Leikin valitsemisessa käytämme leikkitaulua, 
jotta lapsi oppii leikkimään erilaisissa leikkiryhmissä ja sitoutumaan ja keskittymään yhteen leikkiin.  

Korostamme esikoulussamme tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Harjoittelemme näitä taitoja viikottain 
kaverikerhossa erilaisten harjoitusten avulla. Kaverikerhossa käytämme sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja 
tukevaa Askeleittain-opetusohjelmaa. Näillä tuokioilla opettelemme mm. kuuntelemisen taitoa, tunteiden 
tunnistamista itsessä ja toisissa, tunteidensäätelyä ja voimakkaiden tunteiden kohdatessa rauhoittumiskeinoja. 
Näitä taitoja päästään sitten toteuttamaan päivittäisissä arjen tilanteissa. Niissä hetkissä on tärkeää, että aikuinen 
sanoittaa lapsen tunteita ja olotilaa ja ohjaa tilanteen kehittymistä tarvittaessa.  

Oppimistuokioilla harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja ja toisen kunnioitusta. Yhteiset säännöt ("korvat 
kuuntelevat, silmät katsovat, ollaan hiljaa, pyydetään puheenvuoro viittaamalla") auttavat keskittymään omaan 
työhön ja antamaan työrauhan toisille. Pikkumetsän oppimistuokioilla tehdään pöytätyöskentelynä 
esiopetustehtäviä. 

Oppimistilanteita on jokainen päivän hetki. Vaikka tuemme lapsen omatoimisuutta, on aikuisen lähellä olo on 
tarpeellista, jotta lapsi saa tukea siinä missä sitä tarvitsee. Jokaisen lapsen on tärkeätä saada aikaa ja tilaa 
harjoitella omia, tärkeitä tavoitteitaan esim. kengännauhojen solmiminen tai ruoan ottamista sopivasti. 

 

Retkeilemme säännöllisesti lähiympäristöön. Retkikohteita ovat mm. lähimetsät ja -puistot sekä kotiovi-kävelyt, 
joiden aikana tutustutaan Oulunkylään ja liikennesääntöihin. Retkeilyä tehdään sekä oman ryhmän kesken että 
isommalla eskariporukalla. Tapaamme alueen muita päiväkoti- ja eskarilapsia retkillä tai alueen tapahtumissa. 
Teemme retkiä myös muualle Helsinkiin lasten toiveiden ja mielenkiinnon perusteella. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Ajattelemme, että laaja-alainen osaaminen tarkoittaa arjen loogista ajattelua ja taitoa soveltaa muualla opittuja 
asioita eri asiayhteyksiin. Tuemme laaja-alaisen osaamisen kehittymistä päivittäisissä arjen tilanteissa. 
Pysähdymme asioiden ja ilmiöiden ääreen pitkin päivää. Keskustelemme asioista monipuolisesti ja etsimme 
erilaisia ratkaisumalleja. Emme anna lapsille valmiita vastauksia, vaan pyydämme heitä miettimään asioiden syy-
seuraus suhteita ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ensin itse. Esitämme lapsille tarvittavia kysymyksiä ja sitä 
kautta tuemme heidän ajattelunsa kehittymistä. Tuemme monilukutaidon kehittymistä. Teemme havaintoja 
ympäristön kuvallisista ja sanallisista viesteistä, esim. mitä kaikkea tietoa voidaan löytää läheiseltä bussipysäkiltä 
tai lehtiartikkelista. 
 
Toimintaa suunnitellaan lasten kiinnostuksenkohteista käsin. Lasten kanssa keskustellaan päivittäin tulevien 

päivien ohjelmasta ja ideoidaan yhdessä toiminnan sisältöjä. Jokaista lasta rohkaistaan ilmaisemaan 
toivomuksensa ja tuomaan rohkeasti esille myös erilaisia näkemyksiä. Yhdessä lasten kanssa sovitaan myös 
millä aikataululla heiltä nousseita ideoita toteutetaan.  
 
Vuorovaikutustaidot ovat osa laaja-alaista osaamista ja vaikuttavat osaltaan yhteenkuuluvuuden tunteen 

syntymiseen. Kasvattajat luovat esikoulun arjessa tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita jakamalla lapsia 
erikokoisiin ja erilaisiin ryhmiin sekä vaihtelemme työtapoja yksin työskentelystä parin kanssa, pienessä 
ryhmässä ja isossa ryhmässä tapahtuviin toimintoihin. Tämä kaikki edistää uusien ystävyyssuhteiden 
muodostumista. 
 
Laaja-alaisen osaamisen taitojen myötä lapsi kasvaa yksilönä ja pääsee osalliseksi yhteisöstä. Noin kolmen 

viikon välein järjestetään kaikkien eskariryhmien yhteinen lastenkokous, jossa käsitellään lasten asioita. 
Keskustellaan kaveruuteen ja yhteisiin leikkeihin liittyvistä asioista ja sovitaan yhteisiä sääntöjä, tulevia 
tapahtumia, retkiä ja muita lasten esille tuomia asioita. Lastenkokoukset ovat oiva esimerkki demokraattisen 
yhteisön periaatteiden opetustilanteesta. Lapsi oppii miten pääsee vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.  
 
Suomen kulttuuriperinteeseen tutustutaan eskarissamme vietettävien eri juhlien myötä. Suomi100-teeman 

mukaisesti tutustumme lähiympäristöön, Helsinkiin, Suomeen ja sen luontoon ja taiteisiin (Ateneum, Kalevala, 
perinneleikit, kansanmusiikki). Toteutamme alueellisen taideprojektin yhdessä alueen muiden päiväkotien ja 
kirjaston kanssa. Projekti huipentuu juhlanäyttelyyn ja itsenäisyysjuhliin kirjastossa. Myös eskarissa vietämme 
itsenäisyysjuhlat. Lisäksi tutustumme eri kulttuureihin ja kansallisuuksiin hyödyntäen muun muassa lasten 
perhetaustaa ja perheiden mahdollisia lomamatkoja. Lomalta palaavat lapset voivat tutustuttaa muita toisen 
maan kulttuuriin pienen lomamuiston jakamisen muodossa. 
 
Tutustumme sähköiseen mediaan ja käytämme Oivalluksia Eskarista -hankkeen kautta saatuja monipuolisia 

harjoitteita lasten kanssa. Opettelemme lasten kanssa käyttämään muun muassa tablettia ja kameraa. 
Kirjastohenkilökunta tutustuttaa meitä lisäksi "Aparaattisaari"-ohjelmaan, jossa tutustutaan mediakasvatuksen eri 
puoliin. 
 
Lasten osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen otetaan huomioon myös oppimisympäristön 

suunnittelussa. Lapset pääsevät vaikuttamaan oppimisympäristön suunnitteluun niin, että salin leikkitilaa ja 
pikkumetsän leikkitilaa muokataan kaverikerhossa esille tulleiden lasten toivomusten mukaan. Lisäksi LEOPS-
keskustelussa lapsi kertoo toiveitaan ja vahvuuksiaan, joiden myötä tehdään yhteiset sopimukset, joita arvioidaan 
yhdessä lapsen kanssa. Lapsia haastatellaan säännöllisesti läpi eskarivuoden ja nostetaan näissä 
haastatteluissa esille tulleita näkökulmia ja toiveita ryhmän ja koko eskarinkin käsittelyyn. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Esikoulussamme toteutetaan monenlaisia pidempiaikaisia projekteja, joiden tarkoituksena on laaja-alaisen 
osaamisen kartuttaminen. Jokainen esiopetusryhmä miettii mikä on heidän ryhmän lapsilleen sopivin teema ja 
toteutustapa. Projekteissa hyödynnetään muun muassa mediaa, lähiympäristön liikuntapaikkoja ja eri 
yhteistyötahoja.  
Projektityöskentelyt käynnistyvät lasten ideoiden ja ihmettelyn tuotoksena. Aikuinen havainnoi lasten leikkiä ja 

niissä esiintyviä teemoja. Sitä kautta löydetään projekteissa käsiteltävät teemat. Aikuiset kuitenkin johdattelevat 
projektien etenemistä ja rikastuttavat aihealuetta, että päästään haluttuihin tavoitteisiin. 
Projekti ja teematyöskentelyidemme tavoitteena on sosiaalisten taitojen, yhteystyö ja vuorovaikutustaitojen 

kehittyminen. Siksi hyödynnämme erilaisia työtapoja ja eri kokoisissa ryhmissä toimimisesta itsenäiseen 
työskentelyyn. Projektien kesto vaihtelee lasten kiinnostuksen mukaan. Joitakin aikuisten suunnitelmia projekteja 
on jo lyöty luukkoon; Kierrätyskeskuksen "Rojupöhö"-näytelmä ja siihen liittyvä kierrätys- ja luonnosuojelu-projekti 
ja Suomi100-projektiin liittyvä koko eskarin yhteinen tupsuryijy Suomalaisesta metsästä. 
 
Toimintakauden aikana toteutamme monipuolista liikuntaa; ulkoilua ja lasten toivomia liikuntaleikkejä päivittäin, 

kävelyretkiä liittyen meneillään oleviin projekteihin, tutustumme yleisurheiluun, leikimme perinneleikkejä  ja 
pihaleikkejä, liikumme vaihtelevassa maastossa mm. metsäretket, luistelua ja sään salliessa hiihtämistä. 
 
Liikennekaupungissa käydään 3-4 kertaa  toimintakauden aikana. Käyntien tavoitteena on oppia kävellen 

liikkumaan liikenteessä ja turvallinen tienylitys. Turvallista liikennekäyttäytymistä harjoitellaan päivittäin 
eskarivuoden aikana. 
 
Yhteistyö koulun kanssa: 
Jokaisella ryhmällä on koulussa kummiluokka, jonka kanssa mietitään ja toteutetaan yhteisiä tapaamisia. 

Syyskaudella on kaikkien alueen eskarilaisilla ja ekaluokkalaisilla yhteinen hattujuhla, joka järjestetään koulun 
tiloissa. Kevätpuolella eskarilaiset ovat perinteisesti vierailleet muutaman kerran koululla oppitunnilla ja 
mahdollisesti on järjestetty vielä yhteinen metsäretki tai liikuntatapahtuma.  
 
Muita yhteistyötahoja: 
Kirjasto on läheinen yhteistyötaho, josta lainataan säännöllisesti läpi vuoden lapsia kiinnostavia kirjoja, joiden 

avulla erilaisia projekteja voidaan syventää.  Leikkipuisto Mäkitorpassa leikitään säännöllisesti läpi vuoden ja 
keväällä pääsemme leikkipuiston henkilökunnan ja alueen muiden eskareiden kanssa viettämään liikunnallista 
aamupäivää. Kierrätyskeskuksesta varataan ympäristökoulutustunteja. Kemianlaitokselta on saatu varattua 
kemianluokka Gadolin koulutusta, jossa eskarilaiset ovat pääseet tutustumaan arkipäiväiseen kemiaan. 
Kemianlaitos tuottaa myös jatkuvasti lapsille suunnattua materiaalia, jota netin kautta pääsee tutkimaan ja 
helppoa toteuttaa eskarin arjessa, jos lapsia kiinnostaa. Eskarimateriaali-Pikkumetsään liittyy läpi vuoden 
läpäisytehtäviä. Lukemisen ja laskemisen valmiuksia pääsevät kaikki harjoittelmaan. 
 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Jokainen ryhmä vuorollaan käyttää talon mediavälineitä dokumentointiin. Aikuiset ja lapset kuvaavat eskarin 
toimintaa. Lapsilla on mahdollisuus valita kuvauskohteita kiinnostuksensa mukaan ja tallentaa otoksiaan omaan 
kasvun kansioon. Toiminnan dokumentoinnissa hyödynnetään mm.valokuvia, lasten piirustuksia, käsitöitä ja 
esikoulutehtäviä. Lasten työt kerätään mappiin ja kansioon, jotka ovat vapaasti lasten saatavilla. Vuoden aikana 
lapsi voi näitä tutkiskellessaan havainnoida omaa edistymistään. 

 

Toiminnan arviointiin liittyy keskustelu. Lasten kanssa keskustellaan kaikista projektin osista (suunnittelu, 
aloittaminen, varsinainen tekeminen ja päättäminen). Lopuksi katsotaan yhdessä tehty tuotos ja arvioidaan 
projektin vaiheita ja onnistumista. Aina ei voi onnistua ja aina ei tarvitse olla täydellistä lopputulosta.  

 

Lastenkokoukset ovat myös osa toiminnan arviointia. Lasten kokouksissa käsitellään lasten ja aikuisten esille 
tuomia asioita. Päätökset dokumentoidaan pöytäkirjoihin, jotka lähetetään myös koteihin sähköpostitse. Tämän 
tarkoituksena on ohjata perheitä keskustelemaan lastenkokousten asioista myös kotona. Lasten kokousten 
päätöksiin palataan myöhemmissä kokouksissa ja arvioidaan niiden onnistumista lasten omien kokemusten sekä 
aikuisten toteuttaman havainnoin pohjalta. 
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Huoltajien osallisuus  

 

Huoltajien osallisuus esiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen koetaan tärkeäksi. Henkilökunnan toiveena on 
avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Vanhemmat otetaan huomioon esiopetuspolun varrella jo 
"Tervetuloa eskariin" tapahtumasta lähtien.Vanhempainillassa huoltajilla on mahdollista esittää toiveita ja 
ajatuksia eskarivuodelle.  

 

Aloituskeskustelu pidetään vanhempien ja kasvattajan kesken. Syksyllä ja keväällä LEOPS-keskusteluissa 
tavataan lapsen, vanhemman ja lastentarhanopettajan kesken. Keskustelussa asetetaan yhdessä tavoitteet 
lapsen eskarivuodelle. Keväällä arvioidaan lapsen vuotta ja suunnataan yhdessä katsetta koulutien 
aloittamiseen.Tuonti- ja hakutilanteissa sekä viikkotiedotteiden avulla kerrotaan vanhemmille lapsen ja ryhmän 
edistymisestä. Samalla vanhemmalla on mahdollisuus arvioida yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista. 

 

Vanhemmat ovat perustaneet vanhempaintoimikunnan. Yhteydenpidon on ottanut vastuulleen vapaaehtoinen 
vanhempi. Vanhempaintoimikunta mahdollistaa lapsille mm.mahdolliset maksulliset vierailukohteet. 

 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön kotien, henkilöstön ja lasta hoitavien 
muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on edistää sekä ryhmän että yksittäisen lapsen hyvinvointia. Onnistunut 
oppilashuoltotyö edellyttää yhdessä laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia ennaltaehkäisevää työtä sekä 
ongelmatilanteiden hoitamista. Henkilöstö kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan lasten hyvinvoinnista ja 
niihin liittyvistä näkökulmista. 
 
Kiusaamiseen liittyvistä asioita keskustellaan lasten kanssa säännöllisesti viikoittain omissa ryhmissä sekä 

yhdessä lastenkokouksissa. Yhdessä sovitaan, että kukaan ei kiusaa. Samalla mietitään miten toimitaan, jos 
kuitenkin tulee kiusatuksi tai näkee sellaista. Lapsille painotetaan, että on tärkeä kertoa aikuiselle jos tällaista 
tapahtuu. Tilanteeseen puututaan välittömästi ja otetaan kaikki osapuolet keskusteluun. Jokaiselle tarjotaan 
mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä tapahtuneesta. On tärkeää, ettei ketään lasta leimata tai tehdä 
ennakko-oletuksia tilanteen kulusta. Asia sovitellaan yhdessä. Tapahtuneesta informoidaan perheitä. Jos 
kiusaaminen jatkuu asian käsittelystä huolimatta, otetaan asia käsittelyyn uudelleen yhteistyössä perheiden 
kanssa. 
 Aikuisen läsnäolo, tilanteiden ennakointi ja tilanteen yhteinen arviointi lapsen kanssa on tärkeää. Myös 

onnistumisten huomaaminen on keskeistä kiusaamisen ehkäisemistyötä. Eskarissa kannustetaan tutustumaan 
uusiin leikkikavereihin ja yli ryhmärajojen tapahtuviin leikkeihin. Lisäksi eskarissa harjoitellaan ystävällisen 
kosketuksen kautta kaverin huomioimista positiivisella tavalla. Uskomme siihen, että ystävällisen kosketuksen 
oppimisen kautta myös kiusaaminen vähenee. 
 

 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Esiopetuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä identiteetin ja itsetunnon 
kehittymistä. Suomen kielen taidon kehittymistä edistetään kielitaidon eri osa-alueilla, lasten tarpeista ja 
edellytyksistä lähtien, ohjatusti ja esiopetuksen arjessa. Erillistä suomi toisena kielenä opetusta ei järjestetä 
eskarissa vaan lapsen suomen kielen vahvistamista tuetaan keskustelemalla ja lukemalla suomen kielellä 
mahdollisimman paljon. Sanavarastoa kartutetaan myös varta vasten suomen kielen opettelun materiaaliksi 
tilattuja pelejä pelaamalla sekä kuvia nimeämällä. Aikuinen käyttää selkeää puhetta, joka sisältää oikeat 
lauserakenteet. Vältetään niin sanottuja lyhenettyjä lauseita. 

Valmistavaa esiopetusta vasta maahan tulleille lapsille järjestetään tarvittaessa.Valmistavassa esiopetuksessa 
noudatetaan soveltuvin osin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita ja painotetaan 
lasten suomen kielen opetusta. 
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

 

Kiinnitämme huomiota lasten erilaisiin lähtökohtiin ja  tarpeisiin ja huolehdimme siitä, että lapsi saa 
tarvitsemansa tuen kaikissa työskentelytilanteissa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma LEOPS, jossa kiinnitetään 
huomiota lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Tehostettu tuki on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää. Aikuisen 
jatkuva läsnäolo on tärkeää. Kiinnitämme erityistä huomiota vuorovaikutustaitoihin ja lapsen oman 
toiminnanohjauksen tukemiseen. Tuemme lapsen itsetunnon vahvistumista ja positiivisen minäkuvan syntymistä. 
 
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. 

 

 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

2017 
Muut yhteistyötahot  

kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola, mahdolliset muut erityistyötekijät, koulun oppilashuolto 

 


