
PÄIVÄKOTI 
KULTASIIPI 
ja perhepäivähoidon varahoito 

 
toimintakausi 2017-2018, teemana Hyvät tavat  
 
YHTEYSTIEDOT:  KOULUTIE 4, 32500 ORIPÄÄ 
        044- 762 5324  (päiväkoti) 050- 432 8189  ( Päivi )  
  kultasiipi@oripaa.fi, paivi.toivonen@oripaa.fi 
 
HENKILÖKUNTA: vastaava lto PÄIVI  

lastenhoitajat HELI, SANNA ja RIITTA sekä KIRSI    
 

HOITOAJAT JA POISSAOLOT on ilmoitettava päiväkodille:  
- vaihtelevat hoitoajat/ -päivät mahd. pian, vähintään viikkoa aiemmin 
- poissaolot kun ovat tiedossa, viimeistään ko. päivänä klo 8 mennessä !   
- soitto tai viestikin on ok ! 

 
VARAHOITOYKSIKKÖ: Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana.  
Vanhemmat ilmoittavat varahoidon tarpeesta ja hoitoajasta suoraan Kultasiipeen, 
numeroon 044 762 5324 . Myös tekstiviesti käy. Näin ruokailuun ym. osataan 
varautua. Varahoitolapset osallistuvat päiväkodin toimintaan taitojensa mukaan 
(pienryhmätoiminta) 
  
LAPSEN VARUSTEET   MUISTATHAN NIMETÄ! :  
ULKOILUVAATTEET sään mukaan: takki + housut/ haalari, PÄÄHINE, käsineet   
VARAVAATTEET: ”yksi kokonainen vaatekerta” + henk.koht. extrat !   
KURAVAATTEET, saappaat,  
”VÄLIVAATTEET” sään mukaan lämmintä varustetta  
JUMPPAVAATTEET, SISÄTOSSUT ? 
KANSIO (A4-mappi ) 
 
PÄIVÄKOTI tarjoaa JUMPPAPUSSIT lasten käyttöön sekä  
PIIRUSTUSKANSIOT omille töille -> keskeneräisten taideteoksien säilytykseen  
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AUKIOLOAJOISTA: 1.8.2017 alkaen päiväkoti aukeaa aamuisin vuoro- ja 
varahoidon tarpeiden mukaan, kuitenkin viimeistään klo 6.15. Klo 16 Kultasiiven 
pihalle yhdistyvät myös Nallenkolon hoitolapset sekä iltapvkerhon väki. 
Iltapäivällä ovet sulkeutuvat klo 17 tai viimeistään klo 17.15 ( hoitoaikojen 
perusteella) Mahdollinen ilta- ja viikonloppuhoito toteutuu päiväkodissa.  
 
Seuraavassa ”normi”- arkipäivän sisältöä:  
 
 
PÄIVÄN KULKU 
 
5.30 / 6.30- lapset tulevat hoitoon/ omia leikkejä /  

aamupalan valm. 
8.00 – 8.30 aamupala  +pastilli 
  omat leikit jatkuvat/ loput lapset saapuvat 
9.15  aamupiiriin… 
9.30 YHTEINEN TOIMINTA / PIENRYHMÄT 
(10.15-)  ulkoilu 
11.15-12                      lounas  + pastilli 

vessaan, päivälevolle valmistautuminen 
12                        lepohetki/ sadun kuuntelu  
  
12.45 hiljaiset leikit/ päiväunet 
13.45 ”herätys” viimeisillekin 
 

14- 14.30               välipala +pastilli 
omat leikit /yhteistä tekemistä 

15- 16-  pihalla ulkoilua sään mukaan  
17.00  päiväkoti sulkee ovensa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



VIIKOTTAISET TOIMINNAT 
koostuvat vaihtelevasti seuraavista asioista:  
 
MUSIIKKI  laulut, laululeikit, soittimet 
 
KÄDEN TAIDOT askartelu, maalaus, käsityö, puutyö ?  
 
JUMPPA   (tiistaisin tai keskiviikkoisin) 
 
SADUT  hiljaisella hetkellä/ vapaan leikin aikana, myös lorut, runot 
 
VIIKARIT Viikarit on viisivuotiaiden oma juttu, jossa harjoitellaan erilaisilla 
pienillä tehtävillä pöydän ääressä työskentelyä =”pikkueskarit”.  
 
OHJATTU LEIKKI tai OMATOIMINEN LEIKKI  
päivittäistä, leikin valintataulu, myös hiljaiset leikit  
OMAN LELUN PÄIVÄ PERJANTAISIN !  
 
lisäksi ohjelmassamme on:  
 
METSÄRETKIÄ tai muita RETKIÄ LÄHIYMPÄRISTÖÖN 
 
PYHIS    (1 x kk) 
 
KIRJASTO  ( joka toinen kk  )  
   
  
   
 
YHTEISTYÖTAHOT:  PERHE->  Vasu-keskustelut sekä päivittäiset kuulumiset 

KIRJASTO -> satutunti kerran kuussa 
SEURAKUNTA -> PYHIS, Eeva Korpela  
 

 

 

 

 

 

 

 



MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA:  
- VASU JA LAPSEN ARVIOINTILOMAKE  
Vasu täytetään vanhempien kanssa lapsen vuosittain päivähoidon 
”suunnitelmaksi” -> yhteistyö,  

Arviointilomake täytetään päiväkodissa syksyllä ja keväällä ja se annetaan 
neuvolakäyntiä varten JOKAISELLE 1-2-, 3-, 4- ja 5-VUOTIAILLE ennen 
vuositarkastusta. Sekä 6-VUOTIAILLE oma, tiivistetty versio. 
 
- HOITOON TULO JA KOTIIN LÄHTÖ 
Mennen tullen tervehditään, päivittäin kuulumisten vaihto – .Aamuisin 
toivomme vanhempien saattavan lapsen ryhmään/ hoitajan luo. Iltapäivisin 
sanotaan ”Heipat” niin että aikuiset voivat vaihtaa pari sanaa päivästä.  
PORTISTA kuljetaan VAIN AIKUISEN KANSSA !! SULJETHAN SALVAN !! 
 
- HYVÄT TAVAT –teemavuosi  
Ruokapöydässä istutaan rauhallisesti ja lähdetään kun aikuinen antaa luvan. 
Otetaan huomioon hoitokaverit -  meitä on eri kokoisia ja ikäisiä.   
Tervehditään toisiamme. Kiitos ja Ole Hyvä . Anteeksi. Voisitko, antaisitko..   
  
- TIEDONKULKU  PÄIVÄKOTI-KOTI -PÄIVÄKOTI:  
tiedotteet lokeroihin ja/ tai SÄHKÖPOSTI.   

 
- PIENRYHMÄTOIMINTA 
lapsiryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, joilla on oma vastuuaikuinen. Ryhmät 
voivat toimia yhdessä tai erikseen.  
 

- VANHEMPAINYHDISTYS: Uusi, REKISTERÖITY YHDISTYS kattaa koko 
varhaiskasvatuksen ( pph +päiväkoti + esikoulu) ja sen puheenjohtajana toimii 
Suvi Lähteenmäki. Tarvittaesssa voit lähestyä häntä idean, toiveen tai talkoiden 
merkeissä. Tarkoituksena on järjestää vapaamuotoista toimintaa lapsille ja 
perheille pääasiassa hoitoajan ulkopuolella. Lisäinfoa ilmoitustaululla ja 
facebookissa !  
 
- RUOKALISTA  Allergioista toimitettava ajantasainen tieto 1.8.2017- 
LÄÄKÄRINTODISTUKSELLA, paitsi laktoositon ruokavalio. Koulun keittiö 
toimittaa meille lounaan kiertävän listan mukaan, joka on esillä eteisessä.  
Netistä voi myös tulostaa. Aamu- ja välipalat valmistetaan omana työnä.    

 


