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Pirttirannan päiväkoti sijaitsee Kallionsaaressa n. 2 km päässä Niva-

lan keskustasta Pirttirannantien läheisyydessä. 

Päiväkotimme on avoinna ma-pe 6:30–17:00 

Päiväkodissamme toimivat seuraavat ryhmät: 

Haitulit: 0-3-vuotiaat  

 12 kokopäiväpaikkaa 

 Henkilökunta: varhaiskasvatuksen opettaja,  

 kaksi lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja 

Hemulit: 3-5-vuotiaat 

 21 kokopäiväpaikkaa 

 Henkilökunta: kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa,  

 lastenhoitaja ja ryhmäavustaja 

Toimimme valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) 

mukaisesti sisällyttäen toimintaamme vasun oppimisen osa-alueet 

(kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yh-

teisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun, kehi-

tyn). Pidämme tärkeänä lapsen kehitystason mukaista toimintaa ja 

leikin kautta oppimista. Toimintamme on vasun tavoitteiden mu-

kaista monipuolista tekemistä ja liikkumaan innostamista. Harjoitte-

lemme kädentaitoja ahkerasti sekä hyödynnämme toiminnassamme 

ympäröivää luontoa. 

Tavoitteenamme on kasvattaa tasapainoisia, toiset huomioivia ja 

vastuuntuntoisia lapsia yhteistyössä vanhempien kanssa. Pyrimme 

toimimaan siten, että lapsi nauttii yhdessäolosta aikuisten ja lasten 

kanssa, kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvalli-

sessa ilmapiirissä. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta takaa 

lapselle laadukkaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOKSI 

 Käytössämme on Daisy-järjestelmä:  

Daisyssa ilmoitat hoitoajat, poissaolot ja sairaudet, täytät 

perustietolomakkeen sekä voit viestittää päiväkodin kanssa. 

eDaisyssa täytät hoitohakemukset, irtisanomiset sekä tulo-

tiedot. 

 Huoltajat saavat vihreät lätkät, joilla kirjaavat lapsen saapu-

neeksi ja kotiin lähteväksi päiväkodin puhelimeen. 

 Seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa maanantaihin 

kello 12:00 mennessä. Tämän jälkeen hoitoaikavarauksia 

ei voi enää muokata Daisyssa. 

 Lapsen sairastuessa ilmoitetaan siitä päiväkodille ja van-

hempi merkitsee poissaolon Daisyyn. Ilmoitathan jokaises-

ta poissaolopäivästä. Ennen päiväkotiin palaamista pide-

tään ainakin yksi oireeton päivä. Hoitoon palatessaan lap-

sen tulee pystyä osallistumaan kaikkeen päiväkodin toimin-

taan, myös ulkoiluun.  

 Jos vanhemmalla on vapaapäivä, lapsi voi olla hoidossa 

9:00–15:00 välisenä aikana. 

 Vanhemmat huolehtivat lasten käsienpesusta aina hoitoon 

tullessa ja hoidosta lähtiessä sekä käyttävät itse käsidesiä 

etenkin epidemia aikoina. Hyvällä käsihygienialla tautien 

leviämistä pystytään ehkäisemään. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIITTEELLINEN PÄIVÄJÄRJESTYS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aamulla leikimme yhdessä toisella osastolla.  

Siirrymme omille osastoille klo 7 jälkeen.  

Iltapäivällä voimme yhdistää osastot klo 16 jälkeen. 

 

MUISTA! 

Nimikoi lapsen vaatteet 

Säänmukainen vaatetus ja riittävästi varavaatteita 

 

Kysy rohkeasti, jos jokin askarruttaa mieltä :) 

 6:30  Talo aukeaa 

  7:45–8:30  Aamupala 

 9:00  Ohjattu tuokio 

 10:00  Ulkoilu 

11:00–11:45  Ruokailu 

 12:00  Päivälepo 

13:45–14:30  Välipala 

 15:00  Ulkoilu 

 17:00  Talo sulkeutuu 


