Perhepäivähoitajat työskentelevät kukin omassa kodissaan neljän eriikäisen lapsen kanssa. Tarjoamme yksilöllistä, joustavaa hoitoa ja toimintamme
ajatuksenamme on antaa kullekin lapselle riittävästi syliä ja halia sekä
mahdollisuus rikkaaseen leikkiin sekä sisällä että ulkona. Vahvuutenamme on
runsas ulkoilu, liikunta ja luontoon tutustuminen.

Päiväjärjestys:
6:00–8:30

8:30–9:15

9:15–12:30

12:30–13:15

13:15–15:00

n.15:00

15:30–17:00

Hoitopäivä alkaa henkilökohtaisesti sovittujen
hoitoaikojen mukaan, leikkiä/aamu-unet

Aamupala

Aamupäivän aikana joko ulkoilemme, retkeilemme,
leikkimme tai askartelemme tilanteen ja sään mukaan

Ruokailu

Ruoan jälkeen kaikki lepäävät tai nukkuvat tarpeen
mukaan ”hiljaisten leikkien aika”

Välipala

Leikitään ja ulkoillaan hakuhetkeen saakka

Miten valmistautua hoitoon?
Varaa riittävästi aikaa lapselle sopeutua hoitoon tuloon. Tee tarvittaessa
tutustumiskäyntejä hoitopaikkaan ennen varsinaiseen hoidon alkua.
Varaa lapselle riittävästi sisä- ja ulkovaatteita vuodenajan mukaan. Sekaantumisien
välttämiseksi vaatteet tulee nimikoida.
Varatkaa aikaa jutteluun lapsestanne hoitotädin kanssa silloin tällöin tuodessanne
tai hakiessanne lastanne. Kyselkää ja kertokaa sekä ehdotelkaa rohkeasti toiveitanne
hoitoon liittyen. Perheen kanssa tehdään myös vuosittain lapsen Vasu eli
varhaiskasvatussuunnitelma.
Jokaisen perheen kanssa tehdään lapsen hoidosta hoitosopimus yhdessä hoitajan ja
huoltajan kanssa kohta hoidon alettua. Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
allekirjoittaa myös tehdyn sopimuksen. Siinä sovitaan hoitoon liittyvät luvat,
erityisruokavalio, tiedonsiirtomenettely, varahakijat, katsomuskasvatus ja sovitaan
myös miten varahoito järjestetään hoitajan lomaillessa tai sairastaessa. Yksi tärkeä
kohta paperissa on varhaiskasvatusaikaan perustuva sopimus.
Pälkäneellä käytössämme on sähköinen Daisy- hoidonvarausjärjestelmä, jonka
ohjeistus ja linkki löytyvät kunnan sivuilta https://palkane.daisynet.fi/ , lomakkeet ja
hoitoon liittyvät muutoslomakkeet löytyvät pankkitunnuksia käyttäen eDaisyn
puolelta https://palkane.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin . Kaikissa
ongelmatilanteissa voi kääntyä aluepäällikkö Jari Markkisen puoleen 040 7757031.

Hyvä muistaa jo hoidon alettua
Pitäkää yhteystiedot ajan tasalla (vanhempien puhelinnumerot)
Pidetään kiinni sovituista hoitoajoista. Hoitaja voi näin suunnitella
päivänsä toiminnan ja on tärkeää, että kunkin lapsen hoitoaika vastaisi
hoitosopimuksessa sovittuja aikoja. On myös tärkeää, että
hoitoaikavaraukset on tallennettu Daisyyn ma 23:59 mennessä koskien
seuraavaa viikkoa. Ilmoitathan hoitajalle viimeistään edellisiltana, mikäli

lapsesi ei jostain syystä tulekaan hoitoon sovittuna päivänä, ettei hoitaja
turhaan odottele.
Kurkistaa hoitoreppuun ja tarkistaa sen sisältö. Sieltähän tulee löytyä
kurahousut, sadetakki, kumisaappaat sekä riittävästi vaihtovaatteita
vahinkojen varalle pikkuhousuja, paitaa, pitkää housua, sukkaa.
Vaippaikäiselle tietenkin varataan riittävästi vaippoja. On hyvä myös
muistaa, että kuravaatteet huolletaan kotona.
Sairasta lasta ei saa tuoda perhepäivähoitoon. Lapsen on saatava
toipua kotona riittävän pitkään, sillä hoidossa ollaan paljon ulkona,
leikitään, syödään, joten lapsen on oltava siinä määrin terve, että hän
jaksaa päivän touhut.

Muu info
Varhaiskasvatusmaksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Heli Liesilä p. 050 3152832
Varhaiskasvatuksen johtaja Juha Forsman 0400 830 221
Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt Jari Markkinen (pph esimies) ja Mika Pietilä

