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Opas vanhemmille päiväkoti Verson hyvään arkeen

P

äiväkotielämän aloittaminen on suuri
asia pienen lapsen ja hänen perheensä
elämässä. Jotta lapsi kokisi olonsa
turvalliseksi, ja koko perhe sopeutuisi uuteen
tilanteeseen mahdollisimman hyvin, kannattaa
varata aikaa niin sanottuun pehmeään laskuun.
Lapset ovat hyvin yksilöllisiä; toiset ovat hyvinkin
nopeasti mukana päiväkodin touhuissa, toiset
taas tarvitsevat enemmän oman vanhemman
turvaa ja tukea aloitustilanteissa.
Olisi hyvä, että lapsi tutustuu päiväkodin lapsiin ja
aikuisiin ulkoilutilanteessa. Vanhemman
kannattaa aluksi jäädä lapsensa
seuraksi pihalle ja
vähitellen jättää
hänet hetkeksi,
tunniksi ja sitten
pariksi. Tällöin
lapselle tulee
turvallinen olo. Hänet
jätetään toisten
hoiviin, mutta
varmasti myös
haetaan. Ulkoilupäivien
jälkeen lapsi voi jäädä
ruokailuun, ja on
todennäköisesti jo
motivoitunut tutustumaan päiväkodin sisätiloihin.
Kun puoli päivää sujuu mutkattomasti, on lapsi
varmasti valmis kokeilemaan päiväunille jäämistä.
Tällaiseen menettelyyn kannattaa varata aikaa.

P

ehmeän laskun aikana päiväkodin
henkilökunnalla on kädet täynnä työtä.
On tutustuttava uusiin lapsiin ja
huomioitava muut lapset, jottei heidän
mustasukkaisuutensa asemastaan kasvaisi liian
suureksi. Jos uusilla vanhemmilla on tällöin
päiväkodin toimintaan, pedagogiikkaan tai
kasvatusideologiaan liittyviä kysymyksiä, joihin
vaaditaan intensiivistä ja pitkäkestoisempaa
paneutumista, kannattaa varata erikseen aika.
Syksyisin ja keväisin pidettävät vanhempainillat ja
hoito- ja kasvatuskeskustelut ovat hyviä

foorumeita jäntevälle yhteistyölle ja
kasvatuskumppanuudelle lapsen parhaaksi.
Kun lapsi aamuisin jätetään päiväkotiin, ei
”eroseremoniaa” kannata pitkittää. Useimmiten
se vain vaikeuttaa kummankin osapuolen oloa.
Vanhemman varmuus siitä, että hänen lapsestaan
huolehditaan, auttaa lasta parhaiten.
Ehdottoman tärkeää on, että päiväkodin aikuinen
on läsnä, kun lasta tuodaan ja haetaan.

S

yyskauden alussa: Päiväkodin toiminnoilla
(esim. askartelu, leipominen, retket, ym.)
ei lasta kannata aamuisin
houkutella päiväkotiin, koska
päivä-/viikkorytmi alkavat
täysipainoisina vasta kun
lapset ovat siihen ryhmänä
valmiita. Tähän menee
aikaa yleensä yksi
kuukausi. Lasta
kiinnostaa mitä tässä ja
nyt tapahtuu, ja mitä
seuraavaksi tehdään –
nykyhetki on tärkeää.

O

man vanhemman
läsnä ollessa, päiväkodin
henkilökunta ei puutu mahdollisiin lasten
välisiin kiistoihin. Vastuu lapsesta on silloin
vanhemman. Toivottavaa olisi, että vanhemmat
noudattavat Verson pihasääntöjä leikkikalujen,
pihatelineiden, porttien ja aitojen suhteen. Jos
joku päivähoitohenkilökunnalle vieras henkilö
hakee lasta, on vanhemman ilmoitettava siitä
etukäteen. Toivottavaa on, että vanhemmat
noudattavat Verson toiminta-aikoja.
Hakutilanteisiin liittyvä tiedonvaihto vanhempien
ja henkilökunnan kesken pitää olla mahdollista
tehdä päiväkodin aukioloaikoina.

L

ääkitys ja sairaudenhoito: Jos lapsi on
jatkuvassa vaativassa lääkityksessä
/lääkekuurilla, ovat vanhemmat vastuussa
sen hoitamisesta. Henkilökunnalla ei välttämättä
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ole erityistä koulutusta lääkeaineiden kanssa
toimimisesta: esim. pistäminen, lääkkeiden
annostelu ja jako. Vanhempien on aina
neuvoteltava lääkkeiden antamisesta erikseen
päiväkodin vastaavien kanssa. Jos lääkkeiden
antamiseen päiväkodissa päädytään ja lääkkeen
antaminen vaatii erityistä osaamista, vastaavat
vanhemmat henkilökunnalle järjestettävästä
koulutuksesta. Lasta hoitoon tuotaessa on
varmistuttava siitä, että lapsi on ulkoilukunnossa.

toimintaan joka päivä. Ateljeehuoneessa voi
päästää luovuuden valloilleen, ja jättää
keskeneräiset työt odottamaan seuraavaa
inspiraatiota. Liikuntasalissa on, liikuntapäivän
lisäksi, mahdollista leikkiä vauhdikkaampia ja tilaa
vaativampia leikkejä.
Aamukaaressa vaihdetaan kuulumiset, käydään
läpi tulevaa päivää, muistellaan menneitä, ja
suunnitellaan tulevia, esitellään oma lelu
lelupäivänä.

T

iedon
kulku:

Päiväkodin arki
on eläväistä ja
tilanteet ovat
joskus hyvinkin
yllättäviä, ihan
kuin kotona.
Asioista informoidaan eteisen
ilmoitustaululla, jokaiseen kotiin
jaettavalla
Verson
tapahtumat – tiedotteella, sähköpostitse ja
keskustelemalla.

P

äivärytmi:
7.15 Verso avaa ovensa: Aamupala ja
vapaata leikkiä
9.00 Aamukaari
9.15 Toimintaa pienryhmissä ja ulkoilua
11.00 Lähdetään sisälle, kokoonnutaan ennen
ruokapöytään menoa
11.30 Ruokailu
12.00–14.00 Lepohetki
14.15 Välipala ja vapaata leikkiä
15.00 Pukemaan ja ulos
16.45 Verso sulkee ovensa

P

V

aatteet: Päiväkotiin lapsi tarvitsee
nimellään varustettuna mukaansa:
- varavaatteet
- tossut
- sadevaatteet ja kumisaappaat

L

omat: Kuten vanhemmille, niin lapsillekin
loma ja yhdessäolo on tärkeää. Myös
henkilökuntamme lepää ja uusiintuu
parhaiten, kun loma-aikoina ei tarvitse olla
huolissaan muista. Siksi, kun on loma, niin on
loma kaikilla. Vietämme lomaa seuraavasti:
- Syksyllä on yksi syyslomaviikko;
yleensä vk 42.
- Joululoma alkaa aatonaattona ja päättyy
loppiaisena.
- Hiihtoloma on samaan aikaan kuin
kausittain koululaisilla.
- Heinäkuu.

H

oitosopimus: Jokaisesta lapsesta
tehdään erikseen hoitosopimus. Siinä
sovitaan hoidon aloittamisesta,
maksusta, Kelan hoitorahan ja muiden tukien
hakemisesta, loma-ajoista ja monista muista
asioista. Ennen hoitosopimuksen
allekirjoittamista vanhempien kannattaa tutustua
siihen huolellisesti. Hoitohinta päiväkoti Versossa
on tällä hetkellä (1.8.2015) 380,20€/kk.

äivittäinen toiminta: Päiväkoti Verson
toiminnan luonteen ja tilajärjestelyiden
vuoksi, lapsilla on mahdollisuus luovaan
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