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VILKUNAN PÄIVÄKODIN PÄIVÄJÄRJESTYS 
 

 

 

Klo 5.30  Vilkunan saranat naukaisee, 

  kun aamuvuorolainen oven aukaisee. 

 

Klo 7.30-8.30 Maitoa, leipää, puuroa, vellii, 

  Päivi lasten massuja hellii. 

 

Klo 9-11 välillä Leikkiä, laulua, piirissä hetken, 

  joskus teemme vaikka retken. 

 

  Raitis ilma mielen virkistää, 

  kavereitakin ehtii tirkistää. 

  Pienet sateet eivät haittaa, 

  jos sadeasun muistaa mukaan laittaa. 

 

Klo 11  Lounasruoka nyt kaikille maittaa, 

  kaikkea voi pikkuisen suuhun laittaa. 

 

Klo 12  Ruuan jälkeen lapset väsähtää, 

  silloin onkin aika hieman levähtää. 

  Jos et halua nukkumatin nuttua, 

  kuuntele vähäsen satujuttua. 

  Sitten jaksaa taas leikkiä, 

  shh, hiljalleen, ei häiritä Heikkiä. 

 

Klo 13.30-14.30 Kun unet silmistä vähenee, 

  välipalakärry käytävää pitkin lähenee. 

 

klo 15-17  Sitten voitkin vielä leikkejä jatkaa, 

  kunnes alat tehdä kotimatkaa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PÄIVÄKOTIMME PALVELUT 
 

 

Vilkunan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1 – 6-vuotiaille lapsille. 

Päiväkoti on avoinna ma - pe klo 5.15 – 17.  

Elokuussa 2019 alkavalla toimintakaudella lastanne hoitavat ja ohjaavat: 

  

o Kissankelloissa varhaiskasvatuksen opettaja, 2 lastenhoitajaa sekä 

ryhmäavustaja. 

o Apiloissa työskentelevät 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 lastenhoitajaa 

sekä ryhmäavustaja. 

o Esikoissa varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. 

o Päivänkakkaroissa 2 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 2 lastenhoitajaa sekä 

2 avustajaa. 

o Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja perhetyöstä vastaava. 

o Päiväkodin keittäjä ja siivooja. 

o Päiväkodin johtaja. 

 

 

AUTA MINUA TEKEMÄÄN ITSE 
 

Käytämme työssämme soveltaen montessori-menetelmää, jonka motto on ”auta 

minua tekemään itse”. Kaiken oppimisen lähtökohta on lapsen oma tiedonhalu ja 

aloitteellisuus. Lapset ovat innokkaita oppimaan voidessaan itse valita 

etenemisnopeuden ja tehtävät oman mielenkiinnon ja taitojen mukaan. Siksi 

ryhmässämme lapset eivät tee aina samaa asiaa yhtä aikaa. Lapsi voi valita 

tehtävän tai leikin, jota tekee yksin tai kavereiden kanssa.  

Autamme ja tuemme lasta löytämään mielekästä ja sopivan haasteellista 

tekemistä. Samalla huolehdimme, että ryhmässä kaikilla on työskentely- ja 

leikkirauha. Joka päivä kokoonnumme myös ryhmän yhteiseen laulu- ja/tai 

leikkipiiriin. 

 

Montessorimenetelmään kuuluu oma erityinen välineistö. Ryhmissä on välineistöä 

tarjolla lasten ikätason mukaisesti. Koko talon henkilöstölle järjestetään 

säännöllisesti perehdytystä menetelmän käyttöön. 

 

Päiväkotimme lähistöllä on metsikkö, jossa lapsiryhmät käyvät säännöllisesti 

tutkimassa ja ihmettelemässä sekä leikkimässä luonnon helmassa. Päiväkodin 

tontilla on kota, jossa voidaan kokoontua nauttimaan tulen lämmöstä. Toisinaan 

lapsiryhmälle voidaan tilata myös lounasruokailu kotaan. 

 

Päiväkodillamme on liikuntasali, jota ryhmät käyttävät vuorotellen viikoittain.  

 

 

 

 



HOITOVARAUS / POISSAOLOT 
 

Jos lapsesi hoitopäivät vaihtelevat, ilmoitathan ne tiistaihin klo12 mennessä 

”hoitovaraus- lomakkeella” joita löytyy ilmoitustauluiltamme. Hoitovaraus-

lomakkeet arkistoidaan lyhyeksi ajaksi, siksi emme ota vastaan pieniä irtolappuja. 

Jos lapsesi ei tule päiväkotiin, ilmoita siitä meille viivyttelemättä. Päiväkodin 

puhelinnumerot ovat esitteen kannessa.  

 

 

LAPSEN SAIRASTUMINEN 
 

o Tartuttavuus on suurinta aivan taudin alussa. Taudin alkuvaiheessa 

ryhmästä poissaolo vähentää myös tarttumista muihin lapsiin. Kun 

kaikki toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vähemmän. 

o On hyvä huomoida myös, että herkästi tarttuvissa taudeissa (esim. 

vatsatauti ja oksennustauti) myös terve sisarus voi tartuttaa muita. 

o Päiväkodista poisjääminen on aiheellista aina, jos lapsella on kuumetta 

tai muuten sellaisia oireita, että voimia päiväkodin toimintoihin 

osallistumiseen ei riitä. On suositeltavaa, että lapsi on kotihoidossa 

yhden kuumeettoman päivän. 

o Tarvittaessa vanhempia pyydetään noutamaan lapsi kotiin kesken 

päivän, joten huolehdi puhelinnumerot ajan tasalle 

o Päiväkodissa noudatetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

lääkehoitosuunnitelmaa 

 

 

RUOKAILU 
 

Lounasruoka tulee meille Niva- Kaijan keittiöltä kuuden viikon ruokalistan 

mukaisesti. Jos lapsellasi on jokin ruoka-aineallergia, täytä siitä päiväkotia varten 

lomake, johon merkitään vältettävät ruoka-aineet. Toimita liitteeksi lääkärin tai 

terveydenhoitajan todistus vuosittain. 

Jaamme aluksi pieniä annoksia ja halutessaan saa ottaa lisää. Totuttelemme 

maistelemaan kaikkia ruokalajeja. Ruokailuhetkeen kuuluu hyvien ruokatapojen 

oppimista. Lapsia ohjataan omatoimisuuteen mm. leivän voitelemisessa ja maidon 

kaatamisessa. 

Lounaan jälkeen lapsille tarjotaan ksylitolipastilleja. 

 

 

HYGIENIA  
 

Tutkimusten mukaan päivähoidossa olevat lapset sairastavat infektiotauteja 

enemmän kuin kotihoidossa olevat. Yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan kuitenkin 

tautien tarttumista ja sairastavuutta selvästi vähentää.  Päiväkodissamme 

noudatetaan hygieniatoimenpiteitä, joista hyötyvät lapset, vanhemmat sekä 

yhteiskunta. Toivomme että osaltanne huolehditte seuraavista asioista: 



o Lasten käsien pesu:  

o päiväkotiin tullessa ja kotiin palatessa 

o aina wc:ssä käynnin jälkeen kotona ja päiväkodissa 

o ennen ruokailua 

o lyhyet kynnet helpottavat käsien pysymistä puhtaana  

o Pienille lapsille tuodaan kotoa vaipat ja rasvat 

o Tutit säilytetään rasiassa ja vanhemmat huolehtivat tuttien ja rasioiden 

pesusta viikoittain 

 

Pääsääntöisesti omia leikkitavaroita ei tuoda päiväkotiin. Leikkivälineistöä ja muuta 

päiväkodin toimintamateriaalia on hyllyissä esillä niin runsaasti, että jokainen löytää 

varmasti mieluista tekemistä. Jos lapsella on tärkeä lelu esim. päivälepoa varten, 

sen voi toki ottaa mukaan. Vanhemmat huolehtivat lastensa omien lelujen 

säännöllisestä pesusta.  

 

 

VAATETUS 
 

Huolehdithan lapselle mukaan erikseen säähän sopivat ulkovaatteet ja –jalkineet. 

Ulkoilemme myös sadepäivinä, joten kurahousut, sadetakki ja kumpparit ovat 

tarpeen. Lapsella on hyvä olla mukana paljon varavaatetta. 

Kaikkiin lapsen vaatteisiin ja jalkineisiin kannattaa laittaa nimi. Sisäliikuntaa varten 

lapsilla on hyvä olla mukana t-paita, sortsit tai verkkarit. 

 

 

SYNTYMÄPÄIVÄT 
 

Päiväkodissa huomioidaan kaikkien lasten syntymäpäivät. Mikäli synttäripäivä 

sattuu loman ajalle, juhlimme sitä etu- tai jälkikäteen. Terveyssuosituksen mukaan 

olemme siirtyneet päiväkodissamme karkittomuuteen toimintakauden 1.8.2015 

alusta alkaen.  

Isompien lasten syntymäpäivän lähestyessä annamme kotiin täytettäväksi 

syntymäpäiväsivut, joihin vanhemmat kertovat lapsesta ja liittävät valokuvia 

mukaan.  

Lapsen ikää konkretisoidaan ns. syntymäpäiväkävelyllä, jossa lapsi kiertää 

maapallo kädessään auringon niin monta kertaa kuin hän täyttää vuosissa. 

Samalla luetaan vanhempien kirjoittamia asioita, mitä tapahtui, kun hän oli 1-, 2- , 

3-, 4-, 5- ja 6-vuotias. Sivut tallennetaan lapsen omaan kasvun kansioon. Juhlija saa 

päiväkodilta kortin ja lahjaksi aarrearkusta valitsemansa asian. 

Pienimmille lapsille järjestetään laulu- ja leikkipiirissä syntymäpäivähetki, jolloin 

synttärisankari saa valita posteljoonin tuoman lahjan ja kortin juhlittavalle. 

 

 

 

 

 



JUHLAT JA RETKET 
 

Vuoden aikana teemme ryhmittäin pieniä retkiä lähiympäristöön ja läheiseen 

metsään tutustuen näin vuoden kiertoon ja ympäristöasioihin. 

Osallistumme harkitusti ja kuljetusmäärärahojen puitteissa lapsille tarkoitettuihin 

teatteri- tms. tilaisuuksiin, joista ilmoitetaan erikseen vanhemmille. Luistelemassa 

käymme jäähallissa muutaman kerran talven aikana. 

Lisäksi järjestämme vanhempainiltoja ja juhlia vuoden kierron mukaan. 

 

Pyydämme tuomaan lapselle A4–kokoisen kansion päiväkotiin. Kansio toimii kasvun 

kansiona, johon keräämme piirustuksia, erilaisia töitä ja mm. lapsen 

syntymäpäiväsivut muistoksi päiväkotiajasta. 

 

 

MUKSUNETTI 

 

Nivalan varhaiskasvatuksessa on käytössä muksunetti-palvelu, johon pyydämme 

kaikkia vanhempia kirjautumaan. Muksunettiin kirjautuminen löytyy Nivalan 

kaupungin nettisivuilta nivala.fi →varhaiskasvatus→muksunetti. Palveluun 

kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla lapsen henkilötunnuksella ja saat sen jälkeen 

sähköpostissa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Muksunettiä käytetään 

tiedotukseen ja lapsesi varhaiskasvatussuunnitelman tallentamiseen. 

 

 

YHTEISTYÖ JA KASVATUSKUMPPANUUS 
 

Pidämme erittäin tärkeänä yhteisiä keskusteluja vanhempien kanssa, jotta voimme 

mahdollisimman hyvin vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Tarjoamme 

päivähoidon aloitusvaiheessa mahdollisuutta kotikäyntiin. Hoidon alettua 

kutsumme lapsen vanhemmat luottamukselliseen keskusteluun lapsen asioiden ja 

varhaiskasvatussuunnitelman tiimoilta.  

Vanhempainilloissa suunnittelemme toimintaa sekä keskustelemme ja sovimme 

yhteisesti ryhmän tavoitteista.   

 

Olemme päiväkodissa sinun lastasi varten ja yhteistyöllä onnistumme parhaiten! 

 


