MONTESSORIPÄIVÄKOTI RANTAKAISLAN
1
VANHEMPAINOPAS

pystymme reagoimaan ja ehkäisemään tautien
leviämistä.
Ilmoitustauluilla oleviin hakuaikatauluihin toivomme vanhempien merkitsevän tulo- ja hakuajat. Isompien ryhmien hakuaikataulut löytyvät
ulko-oven läheisyydestä, Kastehelmien hakuaikataulu sijaitsee Kastehelmien wc:n viereisellä seinällä. Tämä helpottaa meitä huomioimaan lasten
päivän kulkua ja suunnittelemaan ulkoilua ja retkiä. Esiopetusaika on klo 9–13.00.

Olemme keränneet tähän oppaaseen
päiväkodin käytännön asioita tiedoksi
uusille perheille, pienten ryhmästä
siirtyvien lasten perheille sekä
vanhoille perheille selventääksemme
tämän hetkisiä arkisia käytäntöjämme.
POISSAOLOT JA
HAKUAIKATAULU

LAPSEN TUOMINEN
JA HAKEMINEN

Päiväkoti on avoinna klo 7.30–17.00. Mikäli lapsi
sairastuu, toivomme siitä ilmoitusta lapsen oman
ryhmän numeroon joko soittamalla tai tekstiviestillä. Toivomme ilmoitusta mielellään klo 9.30
mennessä. Ilmoitattehan myös muista poissaoloista ja vapaapäivistä sekä tiedot mahdollisista
muista hakijoista. Pyydämme vanhempia ilmoittamaan henkilökunnalle mikäli lapsella havaitaan
helposti päiväkotiympäristössä tarttuvia yleisimpiä tartuntatauteja (täit, kihomadot ym.). Näin

Kun tuotte lapsen päiväkotiin, varmistattehan,
että henkilökunta huomaa lapsen saapuneen. Itse
eronhetki kannattaa pitää lämminhenkisenä, mutta lyhyenä – näin myös lapselle syntyy luottamus
päiväkotia, henkilökuntaa ja vanhempaa kohtaan.
Toivomme, että vanhemmat jäävät eteiseen tuodessaan lasta päiväkotiin aamulla ja hakiessaan
lasta kotiin iltapäivällä, näin ylläpidämme työskentely- ja leikkirauhaa tiloissamme.
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RUOKAILU

ULKOILU JA LIIKUNNAT

Rantakaislassa tarjoillaan monipuolinen ja vaihteleva aamiainen, lounas ja välipala oman kokkimme
valmistamana. Lounaan jälkeen lapset saavat ksyli
tol-pastillit. Mikäli lapsella on erityisruokavalio,
pyydämme teitä toimittamaan lääkärintodistuksen
meille. Erityisruokavaliosta on tärkeää keskustella
päiväkodin johtajan ja keittiövastaavan kanssa ennen päivähoidon aloitusta. Kannustamme lapsia
ruokarauhan antamiseen kaikille. Keskustelemme
omien pöytäkavereiden kanssa ja harjoittelemme
kohteliasta käyttäytymistä ruokailutilanteessa.

Ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti lähipuistossa, jossa samaan aikaan saattaa ulkoilla myös viereisen
ryhmäperhepäiväkodin lapsia. Ulkoilua varten tulee olla erilliset ulkoiluvaatteet myös lämpimällä
säällä. Kesäaikaan päiväkodille on hyvä tuoda nimellä varustettu juomapullo. Mikäli lapsi käyttää
aurinkovoidetta, tulisi se levittää lapselle aamulla
ennen hoitoon saapumista. Kastehelmien kanssa
teemme silloin tällöin kävelyretkiä lähiympäristössä ja käymme mm. kirjastossa.
Sisäliikunta järjestetään Puistokulman alasalissa
kerran viikossa kaikilla ryhmillä. Isompien lasten
kanssa liikumme myös Hiekkaharjun urheilupuistossa. Lapselle voi tuoda liikuntavaatteet, jotka voi
säilyttää varavaatelaatikossa.
Kastehelmet liikkuvat torstaisin klo 10–11. Erillisiä liikuntavaatteita ei tarvitse, mutta lapselle olisi
hyvä pukea jo kotona valmiiksi liikuntaan sopivat
vaatteet (esim. collegehousut ja t-paita). Tämä helpottaa liikuntasaliin siirtymistä. Jumppapäivinä
Kastehelmet eivät ulkoile aamuisin.

PÄIVÄUNI JA LEPO
Kastehelmillä päiväuniaika on heti lounaan jälkeen
n. klo 12.00 alkaen. 3–4-vuotiaat lapset lepäävät klo
13–15.30 välillä ja 5–6-vuotialla lapsilla on lyhyt satuhetki välipalan jälkeen klo 14.30–15.00, jolloin rauhoitutaan kuuntelemaan kirjaa tai musiikkia. Mikäli
lapsella on tärkeä unilelu, joka auttaa lasta nukahtamisessa, voi sen tuoda päiväkotiin. Toivomme, että
unilelua säilytetään pysyvästi päiväkodissa.
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VAATETUS

kanssa keskustelemme ensin aloituskeskustelussa.
Toivomme, että käännytte henkilökunnan puoleen
mikäli haluatte keskustella mistä tahansa lapseen
liittyvistä asioista. Opettajille voi myös lähettää
sähköpostia, mutta kiireellisemmissä asioissa toivomme yhteydenottoa puhelimitse.

Lapsen vaatteiden tulee olla sellaiset, joissa hänen on helppo liikkua ja joiden tahriintuminen ei
työskennellessä haittaa. Lapsen omatoimisuutta
helpottaa, jos vaatteet ovat sellaiset, jotka lapsen
on helppo pukea ja riisua itse. Varavaatteita olisi
hyvä olla riittävästi ja ne voi asettaa lokeron päällä
olevaan kaappiin. Lapsella tulee olla myös sadevaatteet eli kurahousut ja sadetakki tai kurahaalari,
kurahanskat ja kumisaappaat. Kaikki vaatteet tulisi
nimikoida, jolloin pystymme paremmin huolehtimaan siitä etteivät ne vahingossa mene sekaisin
toisten lasten vaatteiden kanssa. Lapsella on hyvä
olla myös sisätossut, joita käytämme sekä luokassa
että liikunnassa.

TAPATURMAT JA
RISTIRIITATILANTEET
Meillä Rantakaislassa on äärimmäisen tärkeää, että
jokaisella lapsella on turvallinen olo päiväkotipäivien aikana. Koko henkilökunta on suorittanut ensiapukoulutuksen (EA1) ja osaamista ylläpidetään
säännöllisesti.
Mikäli päivän aikana sattuu lääkärikäyntiä vaativa
tapaturma, vanhemmille ilmoitetaan välittömästi
asiasta puhelimitse ja lapsi viedään vanhemman
toimesta päiväkodin osoittamalle palveluntarjoajalle. Pienemmistä havereista ilmoitetaan tarvittaessa
lapsen vanhemmille hakutilanteessa.
Pyrimme huomioimaan jokaisen lapsen yksilöllisiä tarpeita niin hyvin kuin mahdollista. Ryhmissä lapset opettelevat vuorovaikutustaitoja erilaisin
keinoin. Lasten keskinäiset ristiriitatilanteet ovat
jokapäiväisiä kasvatustilanteita päiväkotiarjessa ja
niihin puututaan aina välittömästi. Yhdessä lasten kanssa käymme sääntöjä ja toimintatapoja
läpi erilaisin keinoin. Lasten välisistä ristiriitatilanteista ilmoitetaan molempien osapuolien vanhemmille mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Mikäli
lapsi kertoo kotona päivän aikana tapahtuneesta
ristiriitatilanteesta, voi asian selvittämiseksi kääntyä päiväkodin johtajan tai muun henkilökunnan
puoleen.

TIEDONVÄLITYS JA
KUULUMISTEN VAIHTO
Päiväkodin toimintaa koskevat tiedotteet lähetämme pääsääntöisesti sähköpostilla. Lyhyempiä
ja kiireellisempiä tiedotettavia asioita viestimme
tarvittaessa tekstiviestillä tai WhatsAppilla. Paperiset tiedotteet jaetaan lasten naulakkojen hyllyille.
Päiväkodin hallitus voi myös erikseen tiedottaa
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Yhteisellä ilmoitustaululla ilmoitamme kaikkia
perheitä koskevista asioista kuten vanhempainilloista, joulu- ja kevätjuhlista sekä liikkeellä olevista tartuntataudeista. Yhteinen ilmoitustaulu löytyy
eteisestä ulko-oven läheisyydestä. Muistattehan
seurata ilmoitustaulua päivittäin!
Vanhempainilta järjestetään syksyllä ja keväällä.
Syksyllä on usein aiheena yleiset kuulumiset ryhmien toiminnan alkamiseen liittyen. Kevään vanhempainilta koostuu montessorikasvatukseen tai
muuhun varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta.
Päivittäiset lyhyet kuulumiset voimme vaihtaa
hakutilanteessa. Lasten riittävän valvonnan kannalta pyrimme siihen, että yksi aikuinen vaihtaa
kuulumisia ja toiset valvovat lasten leikkejä. Tarkemmin lapsen arjen kulusta ja kehittymisestä
keskustelemme Varhaiskasvatuskeskustelussa
(VASU) ja esikoululaisilla Lapsen esiopetussuunnitelma -keskustelussa (LEOPS). Uusien perheiden

POIKKEUSTILANTEET
Mikäli päiväkotipäivän aikana sattuu poikkeustilanteita, kuten kiinteistöön liittyvät vaaratilanteet,
ulkopuolinen uhka, palohälytys tai isompi tapaturma, niistä ilmoitetaan vanhemmille tekstiviestillä tai sähköpostitse. Poikkeustilanteita käydään
henkilökunnan kanssa läpi säännöllisesti ja ohjeet
niiden varalle on kirjattu päiväkodin turvallisuussuunnitelmaan.

4

AAMURUSKOT & AURINGONSÄTEET
(3–6-VUOTIAAT)
PÄIVÄKODIN ALOITUS
3–6-VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ
Syksyllä aloittaville lapsille järjestämme tutustumisaamupäivän yhdessä vanhemman kanssa elokuun ensimmäisellä viikolla. Hiukan myöhemmin
elokuussa pidämme vanhempainillan, jossa esittelemme tarkemmin montessoripedagogiikkaa ja
päiväkotimme toimintaa.
Muulloin aloittavien lapsien kanssa sovimme tutustumisajan (n. 1–2 t) yhdessä vanhemman kanssa
ennen varsinaisen päivähoidon aloitusta. Tarjoamme ns. aloituskeskusteluajan vanhemmille lapsen
ryhmän ohjaajan kanssa joko ennen varhaiskasvatuksen alkua tai sen jo alettua. Mikäli mahdollista, suosittelemme hoidon aloittamista portaittain
niin, että lapsen hoitoaikaa pidennettäisiin joka
päivä. Mikäli lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen jo aikaisemmin, ei tämä useinkaan ole
tarpeellista vaan lapsi voi aloittaa päiväkodissa
hoidontarpeen mukaan.

pelejä, piirtää tai askarrella. Hakutilanteessa lopetamme leikit tai toiminnan lapsen kanssa ja tuomme hänet eteiseen, jossa vanhempien toivotaan
odottavan lasta.
PÄIVÄOHJELMA
7.30

8.15–9.00
8.30–11.00
11.00–12.00
12.00–14.00
13.15–15.00
14.00–15.30
14.30–15.00
15.00–17.00

ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Iltapäivisin toimimme sisällä, jolloin lapsen on
mahdollisuus mm. leikkiä, pelata erilaisia lauta-

17.00

päiväkoti aukeaa, lasten
vastaanottaminen
Kastehelmien ryhmätilassa
aamiainen tarjolla
ruokailutilassa
montessorityöskentely ja
piirihetki
lounas
ulkoilu Puistonpesän puistossa
lepohetki 3 –4-vuotiaat lapset
välipala
satuhetki 5 –6-vuotiaat lapset
sisätoimintaa, leikkejä tai
pelejä lapsen oman valinnan
mukaan
päiväkoti sulkee ovet

KASTEHELMET
(ALLE 3-VUOTIAAT)
PÄIVÄKODIN ALOITUS
ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ

töstä huolehtiminen, kuten astioiden tiskaaminen,
pöydän pyyhkiminen/pesu, peilin pesu ja kukkien
hoito, kuuluvat osana lapsen päivään. Ympäristö sisältää myös aistiharjoitteita sekä hienomotoriikan
kehittymiseen liittyviä töitä unohtamatta kielen
aluetta. Myös taide ja musiikki ovat mukana lapsen
arjessa. Maalaus-, muovailu- ja piirustustyöt löytyvät
hyllystä ja ovat lapsen vapaasti käytettävissä, samoin
vaihtuvat instrumentit. Ympäristö on luotu erityisesti lasta varten ja se on tärkeä osa montessoripedagogiikkaa jo itsessään; pöydät, tuolit ja hyllyt
ovat lapsen korkeudella ja työt aseteltu ympäristöön
siten, että lapset voivat niitä itsenäisesti hakea.

Ensimmäisenä päiväkotipäivänä lapsen on hyvä
tulla tutustumaan päiväkotiin oman vanhemman
kanssa. Toisella kertaa vanhempi voi jättää lapsen
yksin joko lyhyeksi aikaa tai sopimuksen mukaan
kokonaan. Muutaman tutustumiskerran jälkeen
lapsen kannalta on parempi harjoitella päiväkodissa ilman vanhempia, näin luottamussuhde
henkilökunnan kanssa pääsee alkamaan ja tutustuminen ryhmän muihin lapsiin on helpompaa.
Päivähoidon voi myös aloittaa niin, että lisätään
joka päivä hieman lapsen hoitoaikaa. Jokaisen perheen kanssa sovitaan yksilöllisesti mikä tapa sopisi
juuri heidän lapselleen.

KUIVAKSI HARJOITTELU
Pienten ryhmässä on mahdollista käyttää kestovaippoja / harjoitteluhousuja tavallisten vaippojen
sijasta. Lapsella on herkkyyskausi kiinnostukseen
wc-käyttäytymistä kohtaan n. 12–18 kuukauden
iässä. Ryhmän kasvattajat tukevat lapsen kuivaksi
oppimista yhdessä vanhempien kanssa.

MONTESSORITYÖSKENTELY
Montessoriympäristössä lapsella on mahdollisuus
tehdä arkipuuhia kuten ruoanvalmistustehtäviä;
mm. banaanin pilkkomista, leivän voitelua, leipomista ja mandariinimehun puristamista. Ympäris-

PÄIVÄOHJELMA
7.30

8.15–9.00
8.45–9.30
9.45–10.45
11.00–11.45
11.45–14.00
14.00–14.45
15.00–15.45
16.00–17.00
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päiväkoti aukeaa, lapset
vastaanotetaan Kastehelmien
ryhmätilassa
aamiainen omassa ryhmässä
montessorityöskentely
ulkoilu Puistonpesän puistossa
lounas
päiväunet
välipala
leikkiä tai ulkoilua
Puistonpesän puistossa
leikkiä Aamuruskojen tai
Auringonsäteiden ryhmässä

