
Hei huoltajat! 

todetaan seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat 
kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, 
että uusilla opit-tavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä 
muuhun kokemus-maailmaan ja kulttuuriseen taustaan. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, s. 12). 

Esiopetuksen oppimisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen aiemmat 
kokemukset ja hänen osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla tiedoilla 
ja taidoilla on yhteys lasten arkeen ja kokemusmaailmaan. (Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 16.)

JokaLapsi (ks. kuva) on ihmishahmon muotoinen alusta. Hahmo symboloi tei
dän lastanne sekä jokaista lasta tässä ryhmässä. Yksi 
peruspilareista on huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Rakentaessamme 
lapsenne     sekä koko ryhmämme tämän toiminta kauden 
toimintasuunnitelmaa, on tärkeä saada myös kotien ääni kuuluviin. 

Pyytäisimme teitä tuomaan JokaLapsen kautta näkyväksi asioita, jotka ovat 
teille tärkeitä lapsessanne ja lapsenne kasvatuksessa niin YKSILÖ- KUIN RYHMÄ-
TASOLLA.

Kirjoittakaa valitsemanne asiat pienelle tarralapun tai valokuvan kokoiselle 
paperilapulle. Asia voi olla esitettynä 

Toivomme viestejä nimettöminä.

Viestit kiinnitetään julistekokoiselle JokaLapsi-alustalle. 
Pidämme alustaa esillä 



Esiin tuomanne asia voi olla juuri nyt pinnalla oleva tai jokin yleisesti lastanne ja 
perhettänne koskeva asia. Asioita voi listata myös useampia. Ne voivat olla esi
merkiksi harrastuksia, lempileikkejä, kiinnostuksen kohteita, lapselle tärkeitä 
taitoja, perheelle tärkeitä arvoja, arjen asioita, ajatuksia, huolenaiheita, tunteita… 
Voitte kirjata mitä tahansa sellaista, mitä te pidätte tärkeänä oman lapsenne 
arjessa ja elämässä ja minkä tulisi mielestänne olla osa lapsenne omaa   

 sekä koko ryhmän tämän toimintakauden 

Lisätietoa:
Puramme JokaLapsialustalle tuottamanne viestit yhdessä teidän kanssanne 
rak entaen tämän toimintakauden yhteistyötä kotien ja 
v älillä.

Kiitos paljon yhteistyöstänne!
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