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1. Toiminnan kuvaus

AVOKAS on Tornion kaupungin avointa varhaiskasvatuspalvelua 
tarjoava yksikkö, jonka toimipaikkana on Tornion Perheiden Talo. 
Toimintaa ohjaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja työntekijänä 
toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja hänen esimiehenään 
varhaiskasvatuksen päällikkö.  Suurin yhteistyökumppani arjessa on  
Tornion ev.lut seurakunta. Seurakunta tarjoaa kasteopetuksen mukaista 
kerhotoimintaa ja työntekijänä toimii seurakunnan lastenohjaaja oman 
esimiehensä valvomana. 

Varhaiskasvatuksen opettaja ja srk:n lastenohjaaja toimivat työparina 
arjessa viitenä päivänä viikossa; apuna kerhotoiminnassa on myös 
Tornion Perheiden Talo ry:n järjestötyöntekijä. Yhteisissä tapahtumissa ja 
projekteissa  työpanostaan ja osaamistaan jakavat myös muut talon 
työntekijät, kuten Tornion Perheiden Talo ry:n toiminnanjohtaja ja  
kamraattihankkeen työntekijä sekä Tornion 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja. Tornion Perheiden Talon väellä on yhteinen päämäärä,
perheiden tukeminen arjessa ja heille suunnattujen palvelujen 
kokoaminen saman katon alle. 

Toimintamuotojamme ovat 3-5- vuotiaille lapsille suunnatut 
varhaiskasvatuskerhot sekä avoimet perhekerhot, joihin aikuiset voivat 
tulla yhdessä lapsen kanssa. Meillä on myös liikuntaryhmä noin 2-
vuotiaille taaperoikäisille ja heidän vanhemmilleen. Suunnitelmissa on 
perustaa tanssillinen liikuntaryhmä taaperoiän ohittaneille isommille, 
noin 4-vuotiaille lapsille.  Muuta erilaisille kohderyhmille suunnattua 
toimintaa on mm. lasten tunnetaitokerhot 4-7- vuotiaille lapsille. 
Seurakunta ohjaa ensimmäisen lapsensa saaneiden äitien 



sylivauvaryhmää, jossa vauvojen ikä on 0-6 kk. Nämä ryhmät ovat 
suljettuja ryhmiä ja niihin vaaditaan etukäteisilmoittautuminen sekä 
sitoutuminen. Tiedotamme toiminnastamme kaupungin, seurakunnan ja 
Tornion Perheiden Talon kotisivuilla, FB:ssa, paikallisissa lehdissä sekä 
omin esittein ja mainoksin. 

2. Toimintaamme ohjaavat arvot ja toimintakulttuuri

”Tornion kaupungin toimintaperiaatteita ovat jatkuva uudistuminen, 
asiakaslähtöisyys, avoimuus ja turvallisuus.” ( Tornion kaupungin 
toimintastrategia.) 

Nämä arvot ohjaavat toimintaamme myös avoimessa 
varhaiskasvatuksessa. Tasavertaisuus ja asiakkaiden kunnioittava 
kohtaaminen ovat arvojamme. Ammatillinen, myötäelävä ja arvostava 
suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin luo edellytyksiä hyvälle 
kasvatusyhteistyölle. Perhelähtöisen toimintatapamme tavoitteena on 
perheen ja lapsen hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen. 
Suunnittelemme ja toteutamme toimintaamme perheiden tarpeiden 



näkökulmasta ja keräämme ideoita ja ehdotuksia niin lapsilta kuin 
vanhemmiltakin. Tornion Perheiden Talo on ollut aktiivinen jäsen 
Perheille Parasta- hankkeessa, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

1.1. Avoimet perhekerhot

Mistä on Perheiden talo tehty?

Lämmöstä ja välittämisestä,

Joustavuudesta ja yhteistyöstä.

Suunnitelmista  ja ratkaisuista,

perheiden osallisuudesta ja kehitysideoista,

Monialaisesta yhteistyöstä 

ja rikastuttavista kokemuksista

Näistä on meidät tehty!

Avoimet perhekerhot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä 
hoitaville vanhemmille, isovanhemmille, perhepäivähoitajille, 
perhetyöntekijöille tai muille lapsesta huolehtiville aikuisille. Kerhot ovat 
avoinna asiakkaille kolmena päivänä viikossa (ma, to ja pe) ja ne ovat 
ilmaisia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Avoimissa 
perhekerhoissa lapset ovat heidän kanssaan tulevien aikuisten vastuulla.

Kerhossa lapset saavat leikkiseuraa ja harjoitusta kaveritaidoissa sekä 
vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Tarjolla on leluja, 
pelejä ja askartelutarvikkeita, joita saa käyttää vapaasti, mutta valvotusti 
lapsen oman mielenkiinnon mukaan. Työntekijät tarjoavat viikottain 
erilaisia vaihtoehtoisia kädentaitoa vahvistavia tekemisiä sekä ohjaavat 
laulu-lorutteluhetken päivittäin. Perheiden Talolla on mahdollisuus myös
ulkoiluun, päiväuniin ja omien eväiden syöntiin. Talolla on tarjolla 



kahvia, teetä, mehua, voileipää, hedelmiä ym. nimellistä korvausta 
vastaan. Kirjastoauto tarjoaa paleveluaan joka toinen viikko. 

Kerhossa aikuisilla on mahdollisuus tavata toisiaan sekä luoda 
ystävyyssuhteita ja verkostoja samassa tilanteessa olevien perheiden 
kanssa. Avoimet perhekerhot ovat erilaisten perheiden ja myös erilaisten 
kulttuurien kohtaamispaikka. Maahanmuuttajataustaiset ädit 
kokoontuvat kaksi kertaa viikossa omaan ryhmäänsä opettelemaan 
suomen kieltä, jonka jälkeen heillä on matala kynnys siirtyä 
perhekerhoon kohtaamaan kantasuomalaisia perheitä. 

Tarvittaessa työntekijät neuvovat ja opastavat perheitä myös erilaisissa 
perheiden palveluja ja tukimuotoja koskevissa asioissa ja ohjaavat heitä 
löytämään apua ja vastauksia kysymyksiin Perheiden Talon 
yhteistyökumppaneilta, joita ovat mm. varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
neuvola, perheneuvola,  sosiaalitoimi jne. 



'Aamukahvia ja asiaa'-tapahtumissa vierailee asiantuntijoita , jotka 
alustavat keskustelua eri aiheista lapsiperheiden arkeen liittyvissä 
asioissa. Asiakkaat saavat tarvittaessa keskusteluapua eri asiantuntijoilta 
ja myös perhekeskuksen omat työntekijät ovat valmiita juttelemaan ja 
auttamaan asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan.
Muuta perheille yhteistä toimintaa ovat mm. Marttojen vierailut, jolloin 
he opastavat aikuisia ja lapsia ruoanlaiton tai leivonnan pariin. Erilaiset 
retket ja pihatapahtumat sekä juhlat tarjoavat myös mukavaa tekemistä 
perheille. 

1.2. Varhaiskasvatuskerhot

Mistä on Avoin varhaiskasvatus tehty? 

Lämmöstä ja välittämisestä,

Tasa-arvosta ja avoimuudesta,

Kasvatuskumppanuudesta ja luottamuksesta,

lapsilähtöisyydestä ja yhdessä tekemisestä,

oppimisen ilosta ja luovuudesta

Näistä on meidät tehty.

Varhaiskasvatuskerhot on tarkoitettu 3-5-vuotiaille kotihoidossa oleville 
lapsille. Kerhoihin haetaan netissä olevalla päivähoitohakemuksella joko 
kaupungin tai seurakunnan verkkosivujen kautta. Kerhoihin otetaan noin
20 lasta/kerho. Aamupäivisin kokoontuvat 3-4-vuotiaat ja iltapäivällä 4-
5-vuotiaat  kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. Ohjaajina toimivat 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettaja ja srk:n lastenohjaaja. 
Seurakunta perii kerholaisista pienen maksun. Kerhotoimintaa ei ole 



koulujen loma-aikoina. Kerhopaikka ei vaikuta kodinhoidon tukeen. 

Kaikille lapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. 
Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsen vasun laatimisesta ja sen  
toteutuksesta toimien yhteistyössä lastenohjaajan, vanhempien ja lapsen 
kanssa. Vasukeskustelut käydään 1-2 kertaa toimintavuoden aikana.  
Vanhempainiltoja järjestetään myös 1-2-kertaa vuodessa. Kerholaisten 
vanhempia tiedotetaan myös avoimen perhekerhon tilaisuuksista, joihin 
heillä on mahdollisuus osallistua oman mielenkiintonsa mukaan. 

Toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsilähtöistä 
varhaiskasvatusta, jossa totetutetaan sekä  seudullista 
varhaiskasvatusuunnitelmaa että srk:n antamaa kasteopetusta tukevaa 
toimintaa. Huoltajia tiedotetaan yksikkömme tarjoamasta srk:n 



kasteopetuksesta ja heillä on mahdollisuus valita osallistuuko heidän 
lapsensa hartaushetkiin tai ruokarukoukseen vai järjestetäänkö tilalle 
jotain muuta korvaavaa toimintaa tuokion ajaksi.  

Mistä on seurakunnan lapsityö tehty?

Lämmöstä ja välittämisestä,

 ilossa ja surussa myötelämisestä,

lämpimästä sylistä, hyväksyvästä hymystä,

hengellisistä lauluista ja rukouksista. 

Luottamuksesta, toivosta ja arjen iloista,

Näistä on meidät tehty.



4. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

”Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta  varhaiskasvatuksen 
toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille” (Seudullinen 
varhaiskasvatussuunnitelma 2017). 

Teemme tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa ja 
hän vierailee ryhmissä säännöllisesti, osallistuu vanhempainiltaan sekä 
vasu-keskusteluihin tarvittaessa. Käytämme hänen asiantuntijuuttaan 
miettiessämme lapsen tuen tarpeita. Yhteistyössä huoltajien kanssa 
voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin säännölliseen 
varhaiskasvatukseen saadakseen riittävän ja tarvitsemansa tuen. 

5. Pedagogisen toiminnan viitekehys

”Varhaiskasvatuksen tehtävänä on  suojella ja edistää lasten oikeutta 
hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja 
arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla 
kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään 
sekä yhteisönsä jäsenenä” (Lapsuuden itseisarvo/ Seudullinen 
varhaiskasvatussuunnitelma 2017).

Tälle pohjalle rakennamme Perheiden Talon oppimisympäristöä, jossa 
lapsella on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä vuorovaikutuksessa 
toisten lasten ja aikuisten kanssa ja jossa lapsi on itse aktiivinen toimija. 
Lapsen luontaiselle uteliaisuudelle ja innostuneisuudelle annetaan tilaa 
turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä.  



5.1. Leikin rikas maailma

Leikki on avoimen varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Leikki tuottaa 
lapselle iloa ja mielihyvää ja se on lasten oppimiselle merkityksellistä.  
Perheiden Talolla pyrimme tarjoamaan lapsille turvallisen toiminnallisen 
ja sosiaalisen leikkiympäristön. Lapsen leikkiä havainnoimalla, saamme 
tärkeää tietoa lapsesta itsestään, hänen tavastaan tutkia ympäröivää 
maailmaa ja hänen tavastaan suhtautua esineisiin, toisiin ihmisiin ja 
erilaisiin ilmiöihin. Näistä havainnoista henkilökunta voi keskustella 
yhdessä vanhempien kanssa ja leikki voi toimia myös työkaluna 
ohjatessamme vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. 

Leikkiessä lapsi voi ottaa erilaisia rooleja ja käsitellä vaikeitakin 
kokemuksia. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä yhdessä 
tutun aikuisen kanssa. Aikuiselta edellytetään herkkyyttä havaita lasten 
leikkialoitteita ja  vastata niihin sopivalla tavalla. Osallistuessaan lapsen 
leikkiin, aikuinen voi tukea leikin kehittymistä, lasten tunne-ja 
kaveritaitoja sekä lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta.  



5.2. Laaja-alainen oppiminen ja positiivinen pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat 
oppimisen eri alueet: 'kielen rikas maailma', 'ilmaisun monet muodot', 
'minä ja meidän yhteisömme', 'tutkin ja toimin ympäristössäni' sekä 
'kasvan, liikun ja kehityn'. Lapset oppivat siis leikkien, liikkuen, tutkien, 
erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten vuorovaikutuksessa toisten 
lasten ja aikuisten kanssa sekä taiteillen. Oppiminen on kokonaisvaltaista 
ja sitä tapahtuu lapsen havainnoidessa ympäristöään ja jäljitellessään 
toisia. Pyrimme kartoittamaan erilaisten lapsiasiakkaitten mielenkiinnon 
kohteita ja tarjoamaan heidän tarpeitaan vastaavaa ja kehitystään 
tukevaa tekemistä ja leikkimateriaalia. 



Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa 
toiminnastaan sekä itsestään oppijana. Pyrimme Perheiden Talolla 
huomioimaan niin pienet kuin suuretkin asiakkaat myönteisellä ja 
kannustavalla tavalla sanoittaen ääneen onnistumisia ja pyrkimällä 
löytämään haastavistakin tilanteista kasvun mahdollisuuksia ja 
elinikäisen oppimisen iloa. Luottamuksen rakentaminen, tasa-arvoinen 
vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä niin
varhaiskasvatuskerhoissa kuin avoimessa perhekerhossakin. 

6.Yhteistyö ja verkostoituminen

Tornion Perheiden Talo kokoaa perheiden palveluita saman katon alle 
toimien samalla kohtaamispaikkana lapsiperheille. Toimintamme on 
ilmaista ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa monin eri 



toimintamuodoin. Perheet ovat myös itse aktiivisia toimijoita Perheiden 
Talon toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Osa äideistä toimii 
vapaaehtoistyössä ja vertaistukena toisille äideille. 

Tornion Perheiden Talo on perustettu vuonna 2014. Tornion Perheiden 
Talo ry:n, Tornion kaupungin ja Tornion seurakunnan lisäksi toimintaa 
ovat olleet perustamassa ja rahoittamassa alusta asti Tornion 4H-yhdistys
sekä MLL:n Tornion yhdistys. Sen lisäksi, että toimijat tekevät tiivistä 
yhteistyötä lapsiperheiden hyväksi, he toimivat myös fyysisesti saman 
katon alla. Iltaisin ja viikonloppuisin Perheiden Talolla kokoontuvat eri 
järjestöjen, vapaaehtoisten ja tukihenkilöiden vetämät vertaistukiryhmät, 
kuten Imetystuki ry, Monikkoperheet, Elo-perheet (erityislasten omaiset), 
Merlan olkkari (yhden vanhemman perheet) sekä lasten leirit. 

Neuvola pitää perhevalmennuksia Perheiden Talolla ja MLL:n tarjoamat 
musiikkileikkikoulut kokoontuvat samassa talossa. Ammattillisesti ohjattu
vertaisryhmä koulukiusatuille lapsille ja heidän vanhemmilleen eli 



Kamraattihanke, on saanut kolmivuotisen rahoituksen ja on aloitettu 
vuonna 2018. 

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut varhaiskasvatuksen ja 
srk:n yksiköt ja työntekijät, lasten- ja perheneuvola, lapsiperheiden 
sosiaalityö, nuorisotyö, maahanmuuttajapalvelut, oppilaitokset, 
kansalaisopisto, lapsiperheiden kotihoito, perhetyö, liikuntatoimi, kirjasto,
museot, yhdistykset ja vapaaehtoiset toimijat kuten koirakaverit, 
nikkarivaarit jne.

Perheiden Talo esittelee mielellään toimintaa muilta paikkakunnilta 
tuleville vierailijoille ja tutustujille. Samoin itse etsimme tietoa ja 
kokemusta muista vastaavista yksiköistä eri puolilla Suomea ja teemme 
tutustumiskäyntejä ja luomme verkostoja muihin avointa 
varhaiskasvatusta ja perhepalveluja tarjoaviin yksiköihin. Läheisin 
yhteistyökumppanimme toimii valtakunnan rajan toisella puolella eli 
olemme tehneet yhteistyötä Haaparannan Familjecentralin kanssa 
järjestäen vuorotellen Ruskatreffejä ja muita tapahtumia, joihin 
kutsumme lapsiperheitä valtakunnan rajojen molemmin puolin.  

7. Arviointi

Asiakkaamme kertovat usein rohkeasti omia toiveitaan ja ideoitaan 
liittyen toimintaamme ja lapsiystävällisen toimintaympäristön 
kehittämiseen. Kirjaamme nämä toiveet ylös ja pohdimme niitä talon 
yhteisissä palavereissa. Teemme vuosittain kirjallisia kyselyjä 
asiakastyytyväisyydestä ja näin palautetta voi antaa myös nimettömänä. 
Meillä on suunnitelmissa ottaa käyttöön  MLL:n ideoima 'Huomaa minut'-



havainnointikaavake hieman muokattuna, jotta saisimme palautetta 
kerättyä myös lapsiasiakkailta heidän osallisuutensa tukemiseksi. 

Perheille Parasta- hankkeessa moniammatillinen tiimi kokoontui 
säännöllisesti pohtimaan ja arvioimaan lapsiperheille suunnattujen 
palevelujen riittävyyttä, palvelevuutta ja saatavuutta. 

Perheiden Talon oma henkilökunta kokoontuu viikottain palavereihin 
ideoimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Näissä palavereissa 
käsitellään myös asiakkailta tulleet palautteet sekä sovitaan uusista 
toimintamuodoista, joita halutaan lähteä kokeilemaan. Moniammatillinen
työyhteisö on voimavaramme ja opimme toisiltamme kokoajan uusia 
työtapoja ja jaamme omaa osaamistamme ja tietoamme talon sisällä. 

Tornion varhaiskasvatuspalvelut kouluttaa henkilöstöä toiminnan 
arviointiin ja dokumentointiin säännöllisesti. Oman toiminnan arvionti 
on päivittäistä ja viikottaista. Pidämme tilastoja avoimien perhekerhojen 



sekä taaperojumpan kävijämääristä. Erilaiset tapahtumat ja varsinkin 
taaperojumppa houkuttavat runsaita asiakasmääriä. 

Koulutukset ja vierailut toisiin avoimen varhaiskasvatuksen yksiköihin eri
paikkakunnilla antavat uutta näkökulmaa ja herättävät pohtimaan, 
kuinka omaa toimintaa ja toimintaympäristöä voisi parantaa. Olemme 
saaneet paljon ideoita esimerkiksi Haaparannan Familjecentralin 
toimintatavoista. Siellä käytetään lasten kanssa paljon  kierrätys- ja 
luonnonmateriaalia askarteluissa. Siellä ei ole valmiita malleja, vaan 
lapset saavat itse ideoida ja toteuttaa omia taiteilujaan. Samoin muovilelut
on poistettu lähes kokonaan käytöstä ja niiden tilalle on otettu käyttöön 
puisia leluja ja posliiniasitoita ja ihan oikeita tavaroita.
Näitä samoja ajatuksia olemme aloittaneet työstämään myös oman 
toimintaympäristömme kehittämisessä kestävän kehityksen ja 
lapsilähtöisen toiminnan näkökulmasta. 

8. Linkkejä

https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/avoin-
varhaiskasvatus/

https://www.tornionperheidentalo.fi/

https://tornio.mll.fi/

https://tornio.4h.fi/

http://www.tornio.seurakunta.net/?sid=239

http://www.tornio.seurakunta.net/?sid=239
https://tornio.4h.fi/
https://tornio.mll.fi/
https://www.tornionperheidentalo.fi/
https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/avoin-varhaiskasvatus/
https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/avoin-varhaiskasvatus/


TERVETULOA  PERHEIDEN TALON LASTEN KERHOON!

Lapsesi on sijoitettu ryhmään, joka kokoontuu tiistaisin ja keskiviikkoisin

-aamupäivällä klo 9.00-11.50 ___________  (3-4-vuotiaat)

-iltapäivällä klo 13.00-15.50   ___________  (4-5-vuotiaat)

Perheiden Talon Lastenkerho on Tornion kaupungin ja Tornion ev.lut. 
seurakunnan yhteistyössä tarjoamaa varhaiskasvatusta, joka tukee lapsen 
kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Vertaisryhmässä lapsellasi on 
mahdollisuus harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja leikkien ja yhdessä toimien 
ikätovereidensa kanssa. Kerho on myös osa seurakunnan antamaa kasteopetusta
pienten hartaushetkien muodossa. Ruokarukous kuuluu myös ohjelmaan. 
Ilmoitathan mikäli et halua lapsesi osallistuvan hartauksiin.  Kerhossa lauletaan,
pelataan, askarrellaan, ulkoillaan, luetaan kirjoja, rakennellaan sekä tutkitaan ja
pohditaan asioita yhdessä lasten mielenkiinnon mukaan. 

Kerhossa syödään pieni välipala. Evääksi voi ottaa esimerkiksi voileivän, 
hedelmän tai jogurtin sekä juomaksi maitoa tai mehua. (Karkit, keksit, 
vanukkaat, sipsit ym. jätetään kotiherkuiksi). Kerhon herkuttelupäivistä 
tiedotetaan erikseen. 

Kerhoreppuun voi sujauttaa vaihtovaatteet vahinkojen varalle sekä sisätossut- tai
kengät. Ulkoilua varten tulee lapsella olla sään mukainen vaatetus. Muistakaa 
laittaa reppuun, vaatteisiin ja eväisiin lapsen nimi! Reppuun kannattaa 
kurkistaa, joka kerhokerran jälkeen, koska sieltä löytyvät kerhon tiedotelaput, 
likaantuneet vaatteet, syömättä jääneet eväät ja usein myös lapsen askartelutyöt.

Toivomme, että ohjaatte lapsenne käsienpesulle heti kerhoon tullessanne. 
Suosittelemme käsien pesua myös kotona kerhopäivän jälkeen. Jos lapsenne on 
kipeä tai perheessänne esiintyy herkästi tarttuvaa tautia niin lapsenne on syytä 
jäädä kotiin, jotta vältymme turhilta tartunnoilta. Jos lapsesi pitää vapaapäivän 
kerhosta syystä tai toisesta, niin ilmoita siitä meille puhelimitse. Jos lapsesi jää 
kerhosta pois kokonaan, niin ilmoitathan meille hyvissä ajoin, jotta voimme 
tarjota paikkaa seuraavalle. 

Seurakunta perii kerhomaksu 30euroa/ lukukausi/lapsi ja sisaruksilta puolet 
maksusta. Lasku lähetetään sähköpostitse sekä syys- että kevätkaudella. 
Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä 
vanhempien kanssa kerhokauden alussa. Pidämme kaikkien perheiden kanssa 
keskustelutuokion syksyllä ja keväällä, mutta juttutuokioita voidaan pitää aina 
tarpeen vaatiessa ja jos vanhemmilla herää tarve jutella ja kysellä asioista. Ole 
siis rohkeasti yhteydessä meihin, aina kun siltä tuntuu. 

Yhteistyöterveisin:   Mervi Huttunen         Sari Oja
   040 574 2478         040 579 8822
   Varhaiskasvatuksen opettaja       Lastenohjaaja
   Tornion kaupunki         Tornion ev.lut.srk


