
Tervetuloa Kuusikoille!



Kuusikot-ryhmän yhteystiedot ja työntekijät
Käyntiosoite: 

Nilsiäntie 935 

71840 Kuuslahti

Puhelinnumero:

044 740 1693

Varhaiskasvatuksen opettajat:

Raija Stepanoff ja Heidi Saastamoinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:

Tiina Solehmainen ja Mirja Taskinen

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja:

Seija Väätäinen



Kuusikoiden 
päivärytmi

6.30 Päiväkoti avautuu

8.00 – 8.20 Aamupala

8.30 – 9.00 Pajatoiminta

9.00 Aamupiiri

9.30 – 11.15 Toiminta (ulkoilu, kädentaidot, musiikki, liikunta ym.) 

11.30 Lounas

12.00 Päivälepo

14.00 – 14.20 Välipala

14.20 Leikkiä sisällä/ulkona

17.00 Päiväkoti sulkeutuu



Esiopetusaika:

8.30 – 12.30

• Eskarilainen harjoittelee itse kertomaan päivästään. Tähän myös 
lapsen hakijan on hyvä kannustaa lasta.

• Esikoulu-kirjana on Huiske.

• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) laaditaan jokaiselle 
eskarilaiselle yhdessä huoltajien kanssa syyslomaan mennessä.

• Uimakoulut ovat marraskuussa (aikataulu tarkentuu myöhemmin).

Ma 2.11.2020 Oppimisen tukiryhmä (OTR)
• OTR:ssä käsitellään esikoululaisen asioita, mikäli hänellä on oppimiseen 

liittyvää tuen tarvetta. Halutessaan myös huoltajat voivat osallistua 
OTR-tapaamiseen.

• Ryhmän jäseniä Kuuslahden esikoulun osalta ovat Raija Stepanoff 
(varhaiskasvatuksen opettaja), Sirpa Mäenpää (päiväkodin johtaja), 
Seija Väätäinen (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) sekä Elisa 
Karvonen (psykologi).

Esikoulu 2020 – 2021



Huomioitavaa Kuusikoiden vanhemmille 
Lasten tuonti- ja hakutilanteet ovat meille kaikille tärkeitä kohtaamisia, joten ilmoitathan 

ryhmän työntekijälle, kun tuot/haet lastasi!



Huomioitavaa Kuusikoiden vanhemmille 

• Vanhemmat huolehtivat 
lasten käsienpesusta 
päiväkotiin tullessa!



Huomioitavaa Kuusikoiden vanhemmille 

Jokainen voi tuoda omat ksylitolipastillit.

Vaatetus:
• Sisä- ja ulkovaatteet erikseen
• Riittävästi vaihtovaatteita
• Säänmukainen vaatetus 

(sadevaatteet, hattu, käsineet jne.)

• Vaatteiden nimikointi



Käytössä olevat sovellukset huoltajille kodin ja 
varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon

Varhaiskasvatusaikojen (ja esiopetusaikojen) ilmoittamiseen.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien (vasu) 
tallentamiseen ja tiedotteiden julkaisuun.



Tärkeitä päivämääriä
• Lasten syntymäpäivät vietämme ”kuukausi-synttäreinä” jokaisen kuukauden 

viimeisenä perjantaina (paitsi joulukuussa)

• Syyslukukauden päivämäärät ovat 28.8., 25.9., 30.10., 27.11 & 18.12.2020
• Juhlimme synttärit ilman tarjoiluja 

• Neuvolapalaveri ma 28.9.2020 
• Halutessaan myös huoltajat voivat osallistua

• Valokuvaus ke 30.9.2020

• Perheilta ti 8.9.2020 klo 17.30 – 19
• Ulkotapahtuma!





Elämänpolkua reunustaa
monta kultapuuta.

Naurun käpyjä niistä saa,
ei iloon tarvita muuta.

AURINKOISIA SYYSPÄIVIÄ TOIVOTELLEN
Kuusikot-ryhmän aikuiset
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