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Lomakkeen täyttäjä      
Etunimi 

Sukunimi 

Sähköposti 

Puhelin 

 

Toimipaikka, johon ryhmä kuuluu 
päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta (rastitse) 

Toimipaikan nimi 

Katuosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Sähköposti 

www-sivu, fb tms. 

Toimipaikan johtajan/vastaavan nimi, puhelin ja sähköposti mikäli eri henkilö kuin lomakkeen täyttäjä 

Toimipaikan lasten lukumäärä 

Lapsiryhmien nimet 

 

Ryhmä, joka hakee Luonnossa kotonaan –tunnusta 
Ryhmän nimi 

Katuosoite, jos eri kuin toimipaikan 

Postinumero, jos eri kuin toimipaikan 

Postitoimipaikka, jos eri kuin toimipaikan 

Puhelin, jos eri kuin toimipaikan 

Sähköposti, jos eri kuin toimipaikan 

Ryhmän Luonnossa kotonaan -yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti mikäli eri kuin lomakkeen täyttäjä 

Lasten lukumäärä ryhmässä 
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Luonnossa kotonaan peruskurssin suorittaneiden henkilöiden nimet 

Miten toimipaikan johto on sitoutunut ryhmänne Luonnossa kotonaan –kriteerien mukaiseen toimintaan ja sen 
jatkuvuuteen? (esim. henkilökunnan koulutus ja sijaistus, tilat, ruokailut, välinehankinnat) 

Millaista toiminnallista yhteistyötä teillä on muun toimipaikan kanssa 

Ryhmän Luonnossa kotonaan nimiehdotus 

 

Opintokäynti 
Luonnossa kotonaan toimipaikka/ryhmä, jonne olemme tehneet opintokäynnin 

Opintokäynnin ajankohta 

Opintokäynnille osallistuneet henkilöt 

Keskeisimmät havainnot ja ideat oman toiminnan kehittämiseksi 

 

Luonnossa kotonaan –laadulliset kriteerit 
toiminta-aika 

Kuinka kauan olette toimineet Luonnossa kotonaan –laadullisten kriteerien suuntaisesti? 

toiminnan sisältö 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat toimintaanne (asteikolla 1-5). Kerro esimerkki kunkin väittämän 
toteutumisesta arjessanne.  

1. Luonnossa kotonaan ydinajatus "Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri 
vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä 
tekeminen" kuvaa toimintaamme  

2. Vietämme kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä kuin säällä.  
 
3. Sisä- ja ulkotoiminnan välillä on tasapainoinen suhde.  
 
4. Ulkoilua useita tunteja päivittäin.  
 
5. Lähiluontoon vähintään kolme kertaa viikossa. 
 
6. Leikkivälineet löytyvät ensisijaisesti luonnosta.  
 
7. Säännöllinen, kiireetön ulkoilmaelämä mahdollistaa lapsen leikin ja liikkumisen sekä niiden 

kehittymisen.  
 
8. Luonnossa kotonaan näkemykset lapsesta ja aikuisesta ohjaavat toimintaamme.  
 
9. Näkemykset kestävästä elämäntavasta ohjaavat toimintaamme. 


