
Hei! 
 
Tässä hieman vanhempainillassa esillä olleita asioita sekä muuta tiedotettavaa. 
 
Vanhempainillan alussa ryhmässämme vieraili Muijalan päiväkodin johtaja Maarit Makkonen 
sekä alueemme varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) Mervi Mattila-Siren. Maarit esitteli 
esiopetussuunnitelman sekä Lohjan kaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman, mitkä 
löytyvät tulostettuna eskarista. Voit myös käydä tutustumassa asiakirjoihin pedanetissä. 
 
Katselimme hieman eskarin alun valokuvia, mitä tulen kyllä jatkossa laittamaan enemmänkin 
pedanettiin. Pedanetin kalenteria seuraamalla saat selville, jos viikottaiseen 
lukujärjestykseen on tullut muutoksia. Ryhmämme pedanet sivu kannattaakin lisätä 
kuvakkeeksi kännykän/tabletin näytölle tai lisätä suokikkeihin. Wilman kautta eskarista EI 
tule tiedotteita tai viestejä, ainoastaan ESIOPS lomake (ja mahdolliset muut viralliset 
asiakirjat) talletetaan Wimaan.  
 
Te vanhemmat pohditte toiveita vuodelle ja isoksi toiveeksi tulikin kaveritaidot. Myös 
pettymyksen sietämisen harjoittelua sekä lelupäivää, retkiä ja kiertokoulua toivottiin. Näihin 
tulemme varmasti pureutumaan eskarivuoden aikana. Lelupäivästä tulemme 
keskustelemaan eskarilaisten kanssa, sillä nyt lelujen tuomista emme ole kieltäneet, 
emmekä pitäneet kyllä virallista lelupäivääkään. Jokaviikkoisen lelupäivän sijaan saatamme 
pitää eskareiden toivomia teemapäiviä, mistä sitten tiedotamme etukäteen Pedanetissä. 
Kovin moni oli estynyt pääsemään vanhempainiltaan, joten viikonlopun läksynä olikin miettiä 
toiveita yhdessä eskarilaisen kanssa. Kevään vanhempainillassa oli keskustelua 
herkkutarjoilusta. Syksyn alussa teimme eskariaikuisten kanssa päätöksen että 
synttäripäivänä voi tuoda halutessa pienen herkun (n.1-2 karkkia/keksiä lasta kohden). 
Allergioita ryhmässä ei tänä vuonna ole. 
 
Poissaoloista sen verran, että mikäli lapsi sairastuu toivomme siitä ilmoitusta eskarin 
puhelimeen mahdollisimman pian soittamalla tai tekstiviestillä. Muihin alle 3 päivän 
poissaoloihin tulee teidän pyytää lupa esiopettajalta Marilta (viesti, sähköposti tai suullinen 
lupa). Yli 3 päivän poissaolot tulee hakea erillisellä lomakkeella päiväkodin johtajalta. 
Lomakkeen saa pyytämällä eskarista. Oppivelvollisuus sitoo eskarilaisia 4 tunnin ajan 
päivässä, siksi myös poissaoloja pitää virallisesti anoa. 
 
Muutamana aamuna olemme huomanneet, että eskarilainen on vain ilmestynyt paikalle 
ilman että olemme nähneet lapsen tuojaa. On erityisen tärkeää, että lapsen tuona huikkaa 
vaikka pienestikin meille, että eskarilainen on saapunut. Joskus meillä voi olla asiaa 
vanhemmalle heti aamullakin esim. iltapäivästä tai edellisestä päivästä. Samoin iltapäivällä 
on hyvä sanoa heipat esim. kättelemällä, ”läpyllä” tai halaamalla. Heippatavoista tulemme 
juttelemaan vielä eskareiden kanssa erikseen. 


