Hoidamme lapsia pienessä kodinomaisessa ryhmässä (enintään 12 lasta).
Tavoitteenamme on luoda lapsille rauhallinen leikkiympäristö, jossa eriikäiset lapset oppivat tuntemaan toisensa hyvin ja tulemaan keskenään
toimeen toinen toistaan auttaen.
Laulamme ja leikimme laululeikkejä, maalaamme, luemme satuja,
askartelemme, piirtelemme ym. lasten iän ja innokkuuden mukaan.
Retkeilemme lähiympäristössä; harjulla, metsässä, rannalla, torilla ja
toisiin ryhmiksiin. Keväällä teemme retken johonkin mukavaan paikkaan.
Syksyllä meillä on omat perinteiset ”urheilukilpailumme”. Joulun aikaan
käymme kirkossa ja vietämme joulujuhlaa.
Vastaanotamme myös mielellämme vieraita, isovanhemmat ym. ovat
tervetulleita käymään.
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6-7

• Ryhmis aukeaa hoitosopimusten mukaisesti.
Omien leikkien aika

n.8

• aamupala

8.30-11

• Aamupäivän aikana vaihdellen leikitään,
askartellaan, ulkoillaan ja retkeillään
tilanteen mukaan

11-12

• Ruokahetki ajoittuu klo 11-12 välille lasten
iästä ja päiväunitarpeesta riippuen.

12-14

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

14-15

• välipala

15-17

• leikitään ja ulkoillaan hakuhetkeen saakka
ilmojen mukaan.

Valmis pääruoka tulee Harjutuulen tai Kukkiakodon palvelukeskuksesta,
Viirikukon päiväkodista sekä Laitikkalan ja Rautajärven kouluilta.
Aamupala ja välipala valmistetaan hoitopaikoissa.
Ryhmiksen hoitohenkilökunta huolehtii
perusteellinen siivous kerta viikossa.

itse

kodin

siisteydestä

–

2

Varaa lapselle riittävästi aikaa sopeutua hoitoon tuloon. Tee useita
tutustumiskäyntejä hoitopaikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua.
Vaaraa lapselle riittävästi varavaatteita sisälle ja ulos ja pyri säähän
sopivaan vaatetukseen. Sekaantumisien välttämiseksi vaatteet tulee
merkata. On hyvä myös muistaa, että kuravaatteet huolletaan kotona.
Vanhempainvartti:
varatkaa aikaa
keskusteluun lapsestanne hoitohenkilökunnan kanssa silloin tällöin haku tai tuonti
tilanteessa. Kyselkää ja kertokaa rohkeasti
toiveistanne hoitoon liittyen.
Vuosittain tehdään vanhempien kanssa
lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Hyvä muistaa hoidon jo alettua:
 Pitää yhteystiedot ajan tasalla (vanhempien puhelinnumerot)
 Noudattaa jokaiselle lapselle yksilöllisesti sovittuja hoitoaikoja.
 Ilmoittaa tilapäisistä poissaoloista mahdollisimman nopeasti
hoitopaikkaan, vaikkapa tekstiviestillä hoitopaikan kännykkään, niin
sieltä se havaitaan heti aamulla.
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Päivähoitoa antavat ryhmikset:
avoinna pääsääntöisesti 6.30-17

Laitikkala

• Kuisemantie 41 36660
Laitikkala
• p. 040-5667668

Harju

• Syrjänharjuntie 4
36600 Pälkäne
• p. 040-5694441

Rautajärvi

• Oikotie 12 36910
Rautajärvi
• p. 040-7767034

Tuulenpesä

• Onkkaalantie 172 as 1
36600 Pälkäne
• p. 040-5519202
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