
TERVETULOA NALLENKOLOON! 

 
Nallenkolo on sekä esiopetusta että päivähoitoa tarjoava yksikkö Oripään kunnan 

varhaiskasvatuspalveluissa.  Toimintakaudella 2017-2018 Nallenkolossa toimii 

esiopetusryhmä sekä 5-vuotiaiden päivähoitoryhmä. Päivähoitoa tarjotaan myös sitä 

tarvitseville esiopetusikäisille. 

 

AUKIOLOAJAT 

Nallenkolo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.45-16.00. Jos hoidon tarve alkaa 

6.30 niin ole ajoissa yhteydessä Nallenkolon henkilökuntaan, jolloin avaamme Nallenkolon 

ovet jo 6.30. Mikäli hoitoa tarvitaan klo 16 jälkeen, siirtyvät lapset ja henkilökunta silloin 

päiväkoti Kultasiipeen (Koulutie 4, puh. 044 7625 324), jonka ovet ovat auki kello 17 asti. 

Ilta- ja viikonloppuhoito järjestetään päiväkoti Kultasiivessä. 

Esiopetusaika on 8.30-12.30. 

Mikäli tarvitsette hoitoa aamuisin ennen kuin Nallenkolo aukeaa, silloin on hoitopaikkana 

Päiväkoti Kultasiipi, josta Nallenkolon henkilökunta hakee lapset aamulla Nallenkoloon. 

Jos lapsenne hoitoajat vaihtelevat, niin ajat tulee ilmoittaa mahdollisimman pian 

hoitoryhmään. Nallenkolon ilmoitustaululta löytyy lapsen hoitoaika- 



lomakkeita.  Yhteystiedot päivähoitoryhmän osalta ovat samat kuin esikoulunkin. 

 

LAPSEN SAIRASTUESSA 

Lapsi jaksaa parhaiten osallistua toimintaan, kun hän sairastaa ja toipuu kotona. Lapsen 

sairastuessa tai ollessa muuten pois, ilmoittakaa poissaolosta ja sen pituudesta joko 

tekstiviestillä tai soittamalla.  Sairasta lasta ei voi tuoda hoitoon lapsen itsensä vuoksi sekä 

muille aiheutuvan tartuntavaaran vuoksi. Lapsen tervehdyttyä ja kunnolla levättyä lapsi 

jaksaa paremmin osallistua päivän toimintaan.  

 

LAPSEN VARUSTEET  

Lapsi tarvitsee ainakin yhden ”kokonaisen” varavaatekerran. Mikäli lapset eivät halua 

kuljettaa varavaatteita joka päivä repussa, voi vaatteet jättää Nallenkoloon omaan 

lokeroon. Ulkoilemme säällä kuin säällä, joten ulkoiluvarusteet on oltava 

tarkoituksenmukaiset. Kurakelejä varten lapsi tarvitsee myös kuravaatteet ja saappaat. 

Tärkeää on nimetä vaatteet ja tarkistaa, että ne ovat sopivan kokoiset. Tulemme käymään 

liikuntahallilla, joten jumppavaatteille olisi hyvä olla oma pussinsa. Lapsi tarvitsee myös 

kansion, johon kerätään lapsen töitä ja tehtyjä tehtäviä. 

 

RUOKAILU: 

Ruokailemme koululla päivittäin. Lounas määräytyy koulun ruokalistan mukaan. Ruokalista 

löytyy netistä www.oripaa.fi/koulun sivut. Aamu- ja välipalat valmistetaan Nallenkolossa. 

Mahdollisista erityisruokavalioista pitää toimittaa lääkärintodistus heti hoidon alkaessa. 

Todistus kulkeutuu Nallenkolosta keittiölle eli erikseen ei sitä tarvitse kouluun lähettää.  

 

TOIMINTA NALLENKOLOSSA 

PÄIVÄN KULKU: 

6.45 Nallenkolo aukeaa 

8.00-8.30 Aamupala tarjolla 

8.30-11.30 Toimintaa sisällä ja ulkona päivästä riippuen 

11.30 Lounas 

n. klo 12 viisivuotiaiden lepo/lukuhetki Rentolassa 

 

 

 

http://www.oripaa.fi/koulun


12.30 esikoulu päättyy/päivähoidossa olevat siirtyvät lukuhetkelle 

13.00 hiljaiset tekemiset 

14.00 Välipala tarjolla 

14.30-16.00 Leikkejä sisällä ja ulkona 

16.00 Lapset ja hoitajat siirtyvät ulkoilemaan Kultasiiven pihalle 

 

TOIMINTAKAUDEN 2017-2018 TEEMANA ON HYVÄT TAVAT 

TEEMAPÄIVÄT: 

Nallenkolossa viikoittaiset toiminnat koostuvat teemapäivien mukaan. Esiopetusikäiset ja 

viisivuotiaat toimivat päivästä riippuen yhdessä tai erikseen.  

Musamaanantai 

Tehtävätiistai 

Kädentaitojen keskiviikko 

Metsätorstai esikoululaisilla ja Viikareilla yhteistoimintaa Kultasiiven Viikareiden kanssa 

Peli-/pullaperjantai 

Toimintahetkien lisäksi leikimme, ulkoilemme ja luemme päivittäin. Myös lukuhetki kuuluu 

päiväämme. Lukuhetki ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti nukkumista. Lukuhetkeen 

liittyvistä asioista ja vanhempien toiveista koskien lapsen lepohetkeä keskustelemme 

yhdessä tarkemmin toiminnan alettua.  

Lisäksi ohjelmamassa on metsäretkiä, kirjaston satutunteja, seurakunnan pyhäkoulu (n. 1 

krt/kk), laulu-/askarteluhetket palvelutalolla ja koko varhaiskasvatuksen yhteiset 

tapahtumat. Teemme yhteistyötä päiväkoti Kultasiiven kanssa kuin myös koulun kanssa 

(esim. kummioppilastoiminta). 

 

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA: 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa haluamme korostaa yhteistyötä vanhempien 

kanssa. Yhdessä vanhempien kanssa laaditaan 5-vuotiaille lapsen oma 

varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusikäiselle esiopetuksen oppimissuunnitelma. Ennen 

neuvolaan menoa vanhempien kanssa täytetään yhdessä 5- tai 6- vuotiaan 

arviointilomake, jonka vanhemmat vievät mukanaan neuvolaan ja toimittavat sen 

neuvolan jälkeen takaisin hoitopaikkaan. 

 

 



Esikoulussa on käytössä reissuvihko, joka kulkee päivittäin kodin ja esikoulun välillä. 

Tiedottamisessa siirrymme asteittain sähköpostilla lähetettyihin tiedotteisiin. Jos ette käytä 

päivittäin sähköpostia niin saatte tiedotteet paperisena. Tulemme alkusyksystä 

tiedustelemaan teidän sähköpostiosoitteitanne. Päivähoidon yleiset tiedotteet löytyvät 

myös nettisivuilta https://sites.google.com/a/oripaankoulu.net/varhaiskasvatus/  

Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan lasta tuodessa ja hakiessa. Tärkeää on, että lapsen 
tullessa hoitoon henkilökunta tapaa saattajan. Samoin lähdettäessä henkilökunnan pitää 
tavata hakija ja portista kuljetaan vain aikuisen kanssa.  Jos lapsen hakee hoidosta joku 
muu kuin vanhempi, niin kerrothan asiasta lapselle ja hoitajalle etukäteen. 
 

Varhaiskasvatuksessa toimii myös vanhempainyhdistys, jonka vetäjänä toimii Suvi 

Lähteenmäki, suvi.lahteenmaki@hotmail.com. Häntä voi lähestyä idean, toiveen tai 

talkoiden merkeissä. Vanhempainyhdistykseen ovat kaikki vanhemmat tervetulleita.  

 

 

NALLENKOLON YHTEYSTIEDOT: 

Nallenkolon päiväkoti 

Turuntie 31 

32500 Oripää 

0400-863 190 

esikoulu@oripaa.fi 

 

HENKILÖKUNTA: 

Lastentarhanopettaja Elina Kutila  

Lastenhoitajat Anna Multamäki, Marine Markula ja Elina Paija 

 

 

https://sites.google.com/a/oripaankoulu.net/varhaiskasvatus/

