TERVETULOA VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN

Vanhempina voitte jättää lapsenne turvallisin mielin työpäivän tai opintojen ajaksi
varhaiskasvatustoimintaan. Koulutettu henkilökuntamme huolehtii lapsestanne
parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristö on suunniteltu lasten tarpeisiin sopivaksi
siten, että lapset voivat kasvaa ja kehittyä ikätasonsa mukaisesti.

Päivähoidon aloittaminen
Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatustoiminnan päivähoidossa, on tärkeää, että lapsi saa tutustua rauhassa
päivähoitopaikan uuteen ympäristöön yhdessä toisen tai molempien vanhempiensa kanssa.
Tutustumisjakson aikana niin vanhemmat kuin lapsikin saavat olla mukana varhaiskasvatustoiminnassa,
tutustua työntekijöiden työhön ja nähdä, miten päiväkoti ympäristönä on suunniteltu lasten tarpeita
ajatellen. Kun lapsi viihtyy ja tuntee olonsa turvalliseksi, vanhemmat voivat jättää lapsen yksin yksikköön.
Vanhemmat voivat milloin tahansa keskustella lapseen liittyvistä asioista henkilökunnan kanssa ja tutustua
varhaiskasvatustoimintaan tarkemmin. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.
Hyvä pituus tutustumisjaksolle on 5–10 päivää. Sovi vierailuista henkilökunnan kanssa! Tutustumisjakso on
maksuton.

Vinkkejä lapsen jättämiseen päivähoitoon
•
•
•
•

Varmista aina, että joku työntekijöistä vastaanottaa lapsen.
Älä jää hoitopaikkaan, vaan lähde pois, kun lapsi on turvallisesti työntekijöiden huomassa.
Voi sanoa esimerkiksi ”hei sitten”, ”nyt minä lähden”, ”nähdään” tai ”mukavaa päivää”.
Älä huolestu, vaikka lasta itkettäisikin hiukan: se menee yleensä nopeasti ohi.
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Varhaiskasvatuksen arvopohja

TURVALLISUUS
–
–
–

Lapsen etu
Turvallinen lapsuus
Yhteisöllisyys

LAPSUUDEN ITSEISARVO
–
–
–

AMMATTIMAISUUS

Ainutlaatuinen ja arvokas
Yhdenvertaisuus
Monimuotoisuus

TERVEELLINEN JA KESTÄVÄ
ELÄMÄNTAPA
–
–

Ekologinen ajattelu
Ravinto – lepo – liike

–
–
–

Ohjaus
Herkkyys
Lapsen kuuleminen

KUNNIOITUS
–
–

Huomioon ottaminen
Huolenpito

Lapset oppivat leikkimällä

Motoriset taidot

Leikki on tärkeää kaikille lapsille.
Leikki kehittää ajattelua,
mielikuvitusta, yhteistyökykyä sekä
kykyä antaa ja ottaa vastaan ohjeita.

Lasten motorisia taitoja harjoitetaan päivittäin.
Hienomotorisia taitoja kehitetään leikkimällä,
leikkaamalla, rakentamalla, piirtämällä, puuhailemalla
ja niin edelleen. Karkeamotorisia taitoja kehitetään
fyysisellä toiminnalla, kuten juoksemalla, kiipeilemällä
ja hiekkalaatikkoleikeissä.

Luonto

Kielelliset taidot

Liikumme luonnossa, ja samalla lapsi
oppii paljon vuodenajoista, kasveista
ja eläimistä. Luontokokemukset
vahvistavat lapsen terveyttä ja
fyysistä kuntoa sekä antavat tilaa
mielikuvitukselle.

Lasten kielellisiä taitoja harjoittamalla lasten
sanavarasto kasvaa ja lasten ilmaisukyky paranee.
Luemme satuja, runoja ja riimejä ja leikimme
monenlaisia kielellisiä leikkejä. Kehitämme lasten
sanavarastoa ja kielitajua keskustelemalla lasten kanssa
joka päivä.
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Hoitoajat

S
A
T
U

ULKOILU
ERILAISIA AKTIVITEETTEJA

ERILAISIA AKTIVITEETTEJA

PÄIVÄ
ALKAA

HOITOPÄIVÄN
AIKATAULU
Lapsen hoitoaika määritetään yleensä vanhempien työaikojen perusteella. Päivähoitoa ostetaan tietty
tuntimäärä kuukaudessa perheen tarpeiden mukaisesti. Lapsen hoitoajat varataan sähköisesti Päikkyohjelman kautta. Lisätietoa saa päivähoitoyksiköstä.
Sovituista ajoista on pidettävä kiinni! Ilmoita aina päiväkotiin, jos joku muu kuin lapsen huoltaja hakee
lapsen. Vain aikuiset saavat tuoda lapsen päivähoitoon ja hakea lapsen päivähoidosta.

Ruoja ja erityisruokavaliot
Pienet lapset tarvitsevat hyvää ravintoa jaksaakseen ja voidakseen hyvin. Hoitopäivän aikana
päivähoitoyksikössä tarjoillaan aamupala, lounas ja välipala. Ilmoita päivähoitoyksikköön lapsen
mahdollisista ruoka-aineallergioista. Ruoka-aineallergioista tarvitaan lääkärintodistus.
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Vaatetus
Ulkoilemme päivittäin joka säällä! Lapsilla on oltava käytännölliset vaatteet ja riittävästi vaihtovaatteita.
Lapset puetaan lämpimästi, niin ettei heille tule ulkona kylmä. Raitis ulkoilma on terveellistä ja pitää lapsen
terveenä.
Sadepäivinä lapsilla on oltava sadevarusteet ja kumisaappaat.

Talvella tarvitaan lämpimät vaatteet: haalari, pipo ja rukkaset.

Lasten vaatteet ja kengät täytyy nimikoida.

Ulkoiluun sopivat kengät kesällä ja talvella.
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Sairastuminen
Ilmoita lapsen sairastumisesta aina päiväkodin/yksikön henkilökunnalle. Sairasta lasta ei saa tuoda
päiväkotiin: sairas lapsi voi tartuttaa muut eikä muutenkaan jaksa osallistua päiväkodin toimintaan.
Kuumeisen lapsen on pysyttävä kotona yksi kuumeeton päivä sairauden jälkeen.
Vatsatautia tai ripulia sairastaneen lapsen on pysyttävä kotona vähintään 48 tuntia viimeisen ripulin
tai oksennuksen jälkeen.

•
•

Varhaiskasvatustoiminnan maksut lasketaan vanhempien bruttotulojen ja perheen koon perusteella
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain mukaisesti.
•
•
•

Kunta lähettää laskun kuukausittain.
Jos perhe ei ilmoita tulotietojaan, perheeltä peritään automaattisesti korkein mahdollinen
maksu.
Kunta antaa tarvittaessa lisätietoa maksuista.

Yhteistyökumppanit
Varhaiskasvatustoiminta tekee tarvittaessa huoltajien suostumuksella yhteistyötä
erityislastentarhanopettajien, neuvolan työntekijöiden, sosiaali- ja terveydenhuollon, psykologien ja
erilaisten terapeuttien kanssa.
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