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Johdanto
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ohjaa Oulussa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä, Alpo.
Ryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja päivittää tarvittaessa
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma, jossa kuvataan oululainen yhteistyömalli ja käytänteet
eri tason toimijoille. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on kuvattu liitteessä 1.
Verkostomaisella työskentelyllä on pitkät perinteet oululaisessa kasvatusyhteistyössä. Esiopetus
ja alkuopetus ovat toimineet pääosin eri hallintokuntien alaisuudessa. Yhteistyö ei ole itsestäänselvyys. Molemmilla toimialoilla on ollut erilaiset kulttuurit. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
hallinnot yhdistyvät 1.1.2012.
Valtakunnalliset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Oulun kaupungin
opetussuunnitelmat velvoittavat yhteistyöhön. Osana meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoiden kanssa Oulun
kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman osio Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, jossa linjataan muun muassa tuen kolmiportainen malli, oppilashuolto, ohjaus ja turvallisuusnäkökulmat esija perusopetuksessa. Esiopetuksen oppilashuolto on osa varhaiskasvatuksen jatkumoa niveltyen
perusopetuksen oppilashuoltoon. Opetussuunnitelmat löytyvät Oulun kaupungin Akkunasta, eikä
niitä käsitellä tarkemmin tässä suunnitelmassa.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelman on päivittänyt
keväällä 2011 esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä, Alpo:
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Koivuranta Pirjo

luokanopettaja/ohjaava opettaja

Myllyojan koulu

Mäki Päivi

kehittämispäällikkö

Opetustoimen tukipalvelut

Koskela Päivi

erityisopettaja

Hintan koulu

Mustaparta Riitta

erityisluokanopettaja

Myllytullin koulu/Nuottasaaren yksikkö

Toivonen Jaana

luokanopettaja

Ritaharjun koulu

Mankinen Tarja

lastentarhanopettaja

Mäntylä-Snellman päiväkoti/Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 3

Pakanen Anitta

palvelupäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 2

Paavola Anna-Maija

lastentarhanopettaja/ohjaava opettaja

Hintan päiväkoti/Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 1

Pylväs Pirjo

kiertävä erityislastentarhanopettaja

Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 1

Haapalahti Raija

erityisopettaja

Oulun normaalikoulu 0–6 lk

Koret Pirjo

palvelupäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 1

Ojutkangas Teija

lastentarhanopettaja

Kuivasjärven päiväkoti/Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 1

Knuuti Irja

palvelupäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut/Alue 3

1. Esi- ja alkuopetuksen
kehittäminen
Esi- ja alkuopetuksen kehittämistoiminnan tavoitteena on työstää välineitä ja käytänteitä, jotka
vastaavat 2000-luvun oppimista ja toimintakulttuurien kehittämistä. Lähitulevaisuudessa otetaan
käyttöön esi- ja alkuopetuksen sekä koko perusopetuksen tueksi yhteinen sähköinen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa otetaan erityisesti huomioon tärkeät nivelvaiheet, kuten esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyminen. Oppimissuunnitelma toimii tulevaisuudessa sähköisessä
ympäristössä, mikä mahdollistaa joustavan päivittämisen ja tiedonkulun kodin ja koulun välillä.
Oulun kaupungissa kehitetään aktiivisesti esi- ja alkuopetuksen oppimisympäristöjä, yhteistoiminnallisia työtapoja ja joustavia, yksilöllisiä pedagogisia käytänteitä.
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2. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
2.1 Alueellinen verkostoyhteistyö Oulussa
Oulun kaupungissa on yhdeksän alueellista verkostoa. (ks. liite 3). Alueet ovat muodostuneet
pääasiallisesti opetustoimen oppilasalueen mukaan. Näin lapsen oppimisen polku kulkee turvallisesti alueen esiopetuksesta perusopetuksen loppuun.
Alueelliseen verkostoon kuuluvat alueen päiväkodit (myös yksityiset), alakoulut ja erityiskoulut.
Jokaisessa verkostossa valitaan kahdeksi vuodeksi esiopetuksen ja alkuopetuksen aluekoordinaattorit, jotka yhteistyössä valmistelevat, suunnittelevat ja järjestävät alueelliset verkostotapaamiset. Verkostotapaamisia järjestetään 2–3 kertaa lukuvuodessa. Verkostoissa työstetään
yhteisesti sovittuja teemoja ja kehitetään alueellista yhteistyötä.
Verkostotapaamisissa korostuu moniammatillinen yhteistyö. Verkostoissa voi olla käytössä erilaisia
yhteistyömuotoja muun muassa alueelliset vanhempainillat esi- ja alkuopetuksen asioista, yhteiset
tapahtumat ja koulutukset. Verkoston sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä lähikoulujen ja päiväkotien
kesken. Jokaisessa yksikössä on yhteysopettaja, joka vastaa oman yksikkönsä esi- ja alkuopetuksen asioista.
Kaavio 1. Alueverkostoyhteistyö

Lähiyhteistyö

Koulu

Päiväkoti

Koulu

Päiväkoti
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Päiväkoti

Päiväkoti

Koulu

Päiväkoti

2.2 Alueellisen yhteistyön tavoitteet
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lähtökohtana on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja kasvamista tasapainoiseksi, onnelliseksi ja osallistuvaksi ihmiseksi. Verkostoyhteistyön tavoitteita ovat:
1. Pedagogisen jatkuvuuden turvaaminen:
- yhteistyö opetussuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä
- tiedonsiirron turvaaminen ja siirtyminen nivelvaiheessa
• opettajien väliset tiedonsiirtokeskustelut keväällä
• palautekeskustelut syksyllä
- yhteistoimintasuunnitelman tekeminen alueittain
2. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen:
- alueelliset yhteistyöverkostot ja oppilashuoltotyö
- ammatillinen ja sosiaalinen tuki
- yhteinen ymmärrys tavoitteista ja toiminnasta
- saumattoman tiedonkulun turvaaminen
3. Ammatillinen kehittyminen:
- yhteiset täydennyskoulutukset
- vuorovaikutteisuus koulutuksessa ja yhteistyössä
- vertaistuki

2.3 Alueellisen yhteistyön toteutus
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö perustuu yhteistoimintasuunnitelmaan. Suunnitelma työstetään
ohjaavien opettajien ja aluekoordinaattoreiden yhteistyönä syksyisin. Alueellisen yhteistyön
toteutumisesta vastaavat esi- ja alkuopetuksen koordinaattorit.
Aluekoordinaattorin tehtäviin kuuluu:
- oman alueen esi- ja alkuopetuksen verkostotapaamisten suunnittelu, valmistelu ja
järjestäminen
- yhteistoimintasuunnitelman tekeminen, toteuttaminen ja arviointi
- koordinaattoritapaamisiin osallistuminen ja tiedon välittäminen yhteysopettajille ja oman
alueen esi- ja alkuopettajille
- mahdollisten palaute- ja arviointitietojen kokoaminen esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä
- alueen esiopetusryhmien sijoittumisesta tiedottaminen
- yhteysopettajatietojen päivittäminen
- tiedottaminen alueella
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Lisäksi jokaisessa esiopetusta antavassa päiväkodissa ja alakoulussa valitaan
syksyllä esi- ja alkuopetuksen yhteysopettaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu:
- oman yksikön tiedottaminen ajankohtaisista esi- ja alkuopetuksen asioista
- esi- ja alkuopetuksen lähiyhteistyön suunnittelu ja koordinointi
- verkostotapaamisista tiedottaminen
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3. Yhteistyö kotien kanssa
Yhteistyö kotien kanssa perustuu tasa-arvoon, vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja luottamukseen. Kasvatus- ja opetustehtävää toteutetaan kotien kanssa yhteisesti hyväksyttyjen arvojen
pohjalta. Yhteistyömuotoja esitellään ”Esikoululaisesta koululaiseksi” liitteessä 1.
Esiopetuksen alkaessa esiopetusryhmän opettaja laatii yhteistyössä vanhempien/huoltajan kanssa
lapsen oppimissuunnitelman. Lapsen kasvua ja kehitystä arvioidaan säännöllisissä keskusteluissa, joihin osallistuvat opettaja, vanhemmat/huoltajat ja lapsi. Arviointi pohjautuu esiopetuksen
yleisiin tavoitteisiin sekä lapsen esiopetuksen suunnitelmassa asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Esiopetusvuoden päättyessä vanhemmat/huoltaja ja opettaja antavat lapsesta dokumentoitua tietoa, joka tukee koulun aloittamista. Oppimissuunnitelma siirtyy lapsen mukana perusopetukseen.
Sähköisen oppimissuunnitelman valmistuttua lapsen oppimisen ja kasvun kannalta tärkeä tieto
päivitetään kaksi kertaa lukuvuodessa käytävissä arviointi- ja kehityskeskustelussa. Erityisen tuen
piiriin kuuluvalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

11

4. Oppilashuolto ja tukea tarvitsevat
lapset
4.1 Varhainen tunnistaminen
Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista muun
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Sillä edistetään
välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan
kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Esiopetuksen oppilashuolto kuuluu
kaikille esiopetuksessa työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Esiopetuksen
oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea.
Lapselle tehdään neuvolassa kattava kehityksen kartoitus 4-vuotiaana. Vuosittain tehdään 3–6vuotiaille leikki-ikäisten neurologinen tarkastus eli LENE. Jos lapsen kehityksessä ilmenee poikkeavuuksia tai kehitysviivästymää, hänet ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon esimerkiksi
Lasten tutkimus- ja kuntoutustiimiin eli LTK-tiimiin, perheneuvolaan tai Oulun yliopistolliseen
sairaalaan.
Jos lapsella on erityisen tuen tarvetta, käynnistetään pedagoginen/lääkinnällinen kuntoutus
(toiminta-, fysio- tai puheterapia ja/tai psykologinen kuntoutus) mahdollisimman ripeästi. Mitä
aiemmin lapsen kuntoutus aloitetaan, sitä paremmat tulokset saavutetaan. Varhain aloitettu
kuntoutus vähentää myös muiden ongelmien syntymistä tai syvenemistä, esimerkiksi lapsen
sosiaalisten suhteiden vaikeutumista, itsetunto-ongelmia, syrjäytymistä tai kognitiivisen oppimisen
rajoittumista. Tarvittaessa lapselle tehdään esiopetuksessa oppimissuunnitelma, josta ilmenevät
lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet.

4.2 Toimintaperiaatteet
Erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskennellään moniammatillisesti ja perhekeskeisesti. Avoimesta tiedonkulusta on huolehdittava, jotta kaikkien yhteistyötahojen tavoitteet ovat
yhdensuuntaiset.
Kun erityistä tukea tarvitseva lapsi siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen, siirto tapahtuu yhteistyössä lapsen huoltajien, esiopetuksesta ja perusopetuksesta vastaavan henkilöstön sekä tarvittaessa muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen
käydään siirtokeskustelut esiopetusvuoden kuluessa hyvissä ajoin. Tieto siirtyy kouluun oppimissuunnitelman muodossa.
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Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusta jatketaan tarvittaessa myös perusopetuksen puolella.
Vastuu lapsen kuntoutuksen seurannasta siirtyy lapsen opettajalle ja koulun oppilashuoltoryhmälle.
Tehostettua tukea annetaan lapselle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukea, ja se perustuu pedagogiseen arvioon. Tällöin lapselle laaditaan aina
oppimissuunnitelma yhdessä lapsen vanhempien kanssa.
Erityistä tukea saavat ne lapset, joiden edellytykset oppimiselle ovat heikentyneet vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Tästä tehdään aina
kirjallinen päätös, joka perustuu pedagogiseen selvityksen ja lapsen vanhempien kuulemiseen.
Erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan HOJKS.
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5. Monikulttuuriset lapset
alkuopetuksessa
Alkuopetusikäisten monikulttuuristen lasten perusopetus pyritään tulevaisuudessa järjestämään
alueen lähikoulussa. Ennen varsinaista perusopetusta lähikoulussa lapsella on mahdollisuus saada
opetusta valmistavan opetuksen ryhmässä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman
hyvän suomen kielen taidon sekä opiskeluvalmiudet valmistavan opetuksen aikana.
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6. Koulutukset ja tiedottaminen
Esi- ja alkuopettajille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä suunnittelee koulutukset. Koulutuksissa käsitellään esi- ja alkuopetuksen ajankohtaisia
aiheita ja verkostoyhteistyön kehittämistä. Koulutukset löytyvät opetustoimen sähköisestä koulutuskalenterista. Esi- ja alkuopetuksen koulutukset löytyvät oman otsikon alta ”Yhtenäinen oppimisen
polku”. Ohjaavat opettajat tiedottavat koulutuksista ja ajankohtaisista asioista sähköpostitse.
Sähköpostilistaa päivittävät ohjaavat opettajat. Ohjaavien opettajien yhteystiedot löytyvät
Akkunasta Oppiksen ja päivähoidon sivuilta. Sivuilta löytyy myös esi- ja alkuopetuksen yhteistyön
ideakirjanen, jossa on vinkkejä arkipäivän yhteistyöhön.
Aluekoordinaattoreille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja informaatiotilaisuuksia. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja kehitetään verkoston toimintaa. Koordinaattorien tehtävänä on tiedottaa esi- ja alkuopetuksen asioista eteenpäin omassa verkostossaan. Esi- ja alkuopetuksen ohjaavat opettajat tiedottavat kokouksista sähköpostitse.
Alueellisissa verkostotapaamisissa suunnitellaan ja toteutetaan myös verkostokoulutusta.
Kouluttaja voi löytyä oman verkoston työntekijöistä, kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tai
opetustoimen henkilöistä tai esimerkiksi yliopistolta. Koulutuksen tarpeet lähtevät verkoston sisältä. Alueellisissa koulutuksissa yhteistyötä tekevien koulujen ja päiväkotien henkilökunta osallistuu
yhteisiin koulutuksiin.
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Liitteet
LIITE 1. Moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksen
alueverkostoissa ”Esikoululaisesta koululaiseksi”
Eskarista
koululaiseksi
elokuusyyskuu

Kaikki koulutulokkaat

Alueella toteutunut yhteistyö ja
päivämäärä.

• Esiopetus alkaa
- tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet ja tutkimus
jatkuvat/aloitetaan
• Oppilashuoltotyö alkaa
• Esiopetuksen lapsikohtaiset suunnitelmat laaditaan, pohjana varhaiskasvatuksen suunnitelmat
• Edellisen vuoden eskarit, uusien 1-luokkalaisten palautekeskustelut
käynnistyvät

Yhteistyö esiopetuksen, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa alkaa
lokakuumarraskuu

• Opettajien keskinäistä yhteistyötä /verkostoyhteistyötä
• Eskareiden tutustuminen kouluun tavallisen koulutyön merkeissä alkaa
• Esiopetuksen vanhempainillat (mukana päiväkodin johtaja, lastentarhaopettaja, Kelto, koulun erityisopettaja)
- oppimisvalmiudet
- koulunaloittamiseen liittyvät vaihtoehdot
- kelto/erityisopettaja mukana
• KELTO/erityisopettaja alueverkostotyö, alueelliset neuvottelut käyntiin

Yhteistyötä esiopetuksen, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa alueellisesti eri muodoissaan
tammikuuhelmikuu

• Koulun aloitukseen liittyvät vanhempainillat (mukana rehtori/luokanopettaja/erityisopettaja)
- tietoa kouluista ja koulunkäynnin aloittamisesta
- tietoa vaihtoehdoista
• Tarvittavat tutkimukset aloitettava viimeistään nyt
• Kouluun ilmoittautuminen
• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä koulukohtaisesti kevään aikana tiivistetymmin.

maaliskuuhuhtikuu

• Esiopetusryhmien tutustumiset kouluun
• Oppilashuollolliset siirtokeskustelut 1.4. mennessä
• Sopivan opetusryhmän selvittäminen (hakemukset 31.3. mennessä)
• Tuen tarpeen selvittäminen
• Arviointikeskutelut esiopetuksessa esiopetuksen suunnitelman pohjalta
• Siirtokeskustelut kaikista lapsista, tiedonsiirtolomake/oppimissuunnitelma luovutetaan koululle

toukokuu
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• Käytännön yhteistyötä esioppilaiden ja alkuoppilaiden välillä
• Kouluun/omaan luokkaan tutustuminen (oppilaat ja vanhemmat)

LIITE 2. Esiopetuksesta kouluun -nivelen prosessikuvaus

Tammi-helmikuu
Ilmoittaa lapsen
kouluun ja hakee
ap/ip-paikkaa

Huoltaja
Lapsi

Aloittaa
esiopetuksen

Syys-marraskuu
Järjestää esiopetuksen
vanhempainillan

Lastentarhanopettaja/
luokanopettaja

Laatii esiopetukssen oppimissuunnitelman

Kiertävä erityislastentarhanopettaja/
erityisopettaja

Elo-syyskuu
Loka-marraskuu
Kartoittaa lapsen
Vie asian oppilasoppimishuoltoon ja
Lisääntynyt tuen tarve
vaikeuksia
sovitaan lapsen
tarpeen mukaiset
tukitoimet
Huom!
Huoltajien
kanssa sovitaan
prosessin
aloituksesta ja
lopetuksesta

Päiväkodinjohtaja/rehtori

Terveydenhoitaja

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Nuorisotoimi

Toteuttaa
sovittua
tukiprosessia

Tammi-helmikuu
Järjestää vanhempainillan koulun
aloituksesta

Aloittaa
koulun

Järjestää lapsen
oppimissuunnitelman arviointija palautekeskustelun

Maalis-huhtikuu
Sijoittaa lapsen
kouluun

Huhtikuu
Käy esioppilaan
tiedonsiirtokeskustelun. Oppilashuollolliset siirtokeskustelut
1.4. mennessä

Syyslukukausi
Käy palautekekustelun lapsesta
lastentarhanopettajan kanssa

Toukokuu
Järjestää kouluun
tutustumisen ja
info-tilaisuuden

Tekee 6-vuotistarkastuksen
Sijoittaa lapsen
aamu- ja/tai
iltapäiväryhmään
huoltajan
hakemuksen
perusteella
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LIITE 3. Esi- ja alkuopetuksen alueverkostot
(Tilanne elokuussa 2011)
Pateniemen alue

Karjasillan alue

Koulut:

Päiväkodit:

Koulut:

Päiväkodit:

Herukan koulu
Rajakylän koulu/Kuivasojan koulu

Palokan päiväkoti
Riekonmarjan päiväkoti
Herukan päiväkoti
Pateniemen päiväkoti
Metsämarjan päiväkoti
Rajakylän päiväkoti

Lintulammen koulu
Teuvo Pakkalan koulu
Kaukovainion koulu

Mäntylä-Snellman päiväkoti
Allinpuiston päiväkoti
Kaukovainion päiväkoti
Merikotkan päiväkoti

Yksityiset:
Artturin päiväkoti
Päiväkoti Jatsi
Päiväkoti Kaarnalaiva

Yksityiset:
Montessorileikkikoulu Pyramidi

Kaijonharju–Koskelan alue

Keskustan alue

Koulut:

Päiväkodit:

Koulut:

Päiväkodit:

Pöllönkankaan koulu
Kuivasjärven koulu
Normaalikoulun perusaste
Ritaharjun koulu
Koskelan koulu
Terva-Toppilan koulu

Pöllönkankaan päiväkoti
Kuivasjärven päiväkoti
Ahvenojan päiväkoti
Kuivasrannan päiväkoti
Linnanmaan päiväkoti
Kaijonharjun päiväkoti
Sampolan päiväkoti
Tuulikellon päiväkoti
Teknologiakylän päiväkoti
Syynimaan päiväkoti
Ritaharjun päiväkoti
Meri-Toppilan päiväkoti
Koskelan päiväkoti
Taskilan päiväkoti
Simpsin päiväkoti

Myllytullin koulu
Nuottasaaren koulu
Oulu International School
Leinonpuisto-Heinätori
Kajaanintulli-Sairaalarinne
Kastelli
Tervaväylän koulu

Pikku-Iikan päiväkoti
Ainolan päiväkoti
Kastellin päiväkoti
Värtön päiväkoti
Välkkylän päiväkoti
Tenavalinna
Pikku-Aino

Yksityiset:
Oulun Montessoripäiväkoti
Päiväkoti Pallero
Svenska Barnträdgården
Päiväkoti Saksanpähkinä
Päiväkoti Taikatahti
Englanninkielinen leikkikoulu
Päiväkoti Starbright

Yksityiset:
Taikavekara
Montessorikoulu Pyramidi

Laanilan alue
Koulut:

Päiväkodit:

Hintan koulu
Myllyojan koulu/Sanginsuun koulu
Oulujoen koulu

Myllyojan päiväkoti
Haapalehdon päiväkoti
Hiukkavaaran päiväkoti
Hintan päiväkoti
Saarelan päiväkoti

Kaakkurin alue
Koulut:

Päiväkodit:

Oulunlahden koulu/Sarasuon koulu
Kaakkurin koulu
Metsokankaan koulu

Sarasuon päiväkoti
Oulunlahden päiväkoti
Kaakonpojan päiväkoti
Kuukkelin päiväkoti
Metsokankaan päiväkoti

Yksityiset:
Vekaralinnan päiväkoti
Pikkulinnan päiväkoti
Metsälinna
Pikkuvekara

Yksityiset:
Päiväkoti Tasku
Päiväkoti Kanttarelli
Päiväkoti Huvikumpu

Tuiran alue
Koulut:

Päiväkodit:

Tuiran koulu
Paulaharjun koulu

Kisakentän päiväkoti
Merikosken päiväkoti
Kangaspuiston päiväkoti
Kalliolan päiväkoti
Puolivälinkankaan päiväkoti
Pyykösjärven päiväkoti

Yksityiset:
Villen tarha

Korvensuora-Ylikiimingin alue
Koulut:

Päiväkodit:

Hönttämäen koulu
Korvensuoran koulu/Talvikankaan koulu
Harjurinteen koulu
Vesalan koulu

Talvikankaan päiväkoti
Huonesuon päiväkoti
Hönttämäen päiväkoti
Korvensuoran päiväkoti
Päiväkoti Mustikka
Pikku Vesainen
Vesalan päiväkoti

Yksityiset:
Päiväkoti Mettijäinen
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Maikkulan alue
Koulut:

Päiväkodit:

Knuutilankankaan koulu/Lämsänjärven koulu
Maikkulan koulu/Patamäen koulu
Madekosken koulu/Heikkilänkankaan koulu
Pikkaralan koulu

Mäntyrinteen päiväkoti
Iinatin päiväkoti
Kangaskontion päiväkoti
Maikkulan päiväkoti
Knuutilankankaan päiväkoti
Heikkilänkankaan päiväkoti
Lämsänjärven päiväkoti

Yksityiset:
Päiväkoti Lilliputti
Emilian esikoulu

LIITE 4. Esi- ja alkuopetuksen ohjaavien opettajien tehtävät:
• alueellisten verkostojen koordinointi
• aluekoordinaattoritapaamisten järjestäminen kaksi kertaa lukukaudessa
• esi- ja alkuopetuksen koulutusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä esi- ja alkuopetuksen
ohjausryhmän kanssa
• esi- ja alkuopetuksen Intra-materiaalin tuottaminen ja päivittäminen
• alkupolkusähköpostilistan päivittäminen
• ajankohtaisista asioista tiedottaminen
• hallinnon ja kentän linkkinä toimiminen
• esi- ja alkuopetuksen ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen
• esi- ja alkuopetuksen ohjausryhmän määrittämien muiden tehtävien hoitaminen
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OPETUSTOIMI

