Tervetuloa
Päiväkoti Oravaan!

Päiväkoti Orava
Oravatie 1
81720 Lieksa

Päiväkoti Orava on 5-osastoinen päiväkoti:
o

Pikkuoravat alle kolmevuotiaille (12 paikkaa)
▪ p. 040 1044139
• Henkilökunta
✓ varhaiskasvatuksen opettaja
✓ 2 lastenhoitajaa

o

Sisarusryhmä Tammenterhot (21 paikkaa)
▪ p. 040 1044134
• Henkilökunta
✓ vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
✓ 2 lastenhoitajaa

o

Pörröhännät 3–6-vuotiaille (21 paikkaa)
▪ p. 040 1044147
• Henkilökunta
✓ varhaiskasvatuksen opettaja
✓ 2 lastenhoitajaa

o

Pienryhmä Tupsukorvat (12 paikkaa)
▪ p. 040 1044149
• Henkilökunta
✓ varhaiskasvatuksen erityisopettaja
✓ 2 lastenhoitajaa
✓ avustajia tarpeen mukaan

o

Esiopetusryhmä Liito-oravat (21 paikkaa)
▪ p. 040 1044148
• Henkilökunta
✓ 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
✓ lastenhoitaja
Jakelukeittiön työntekijä
▪ p. 040 1044896
Aluejohtaja
▪ p. 040 1044128

Toiminta-ajatus
Päiväkoti Oravassa tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhteistyötä vanhempien kanssa
tehden. Haluamme luoda lapselle turvallisen ja onnellisen päivän päiväkodissa. Tavoitteenamme
on tehdä hyvää arkea, johon kuuluu kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kasvun edistäminen. Pohjan
toimintaan antaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja Lieksan kaupungin
varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain yksilöllinen
varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.
Annamme lapselle mahdollisuuden liikuntaan, taiteeseen ja luovaan ilmaisuun. Leikki kuuluu
jokapäiväiseen toimintaan, sillä se on lapselle luontaisin tapa toimia ja oppia.
Autamme lasta kasvamaan omana itsenään yksin ja yhdessä muiden kanssa. Arvostamme
luottamusta aikuisen ja lapsen välillä, hyviä tapoja, onnistumisen kokemuksia ryhmässä, ystävyyttä
ja kiireetöntä yhdessäoloa.

Päiväkodin toiminta
Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 6.30–16.30. Aamu- ja
iltapäivystystä järjestellään tarpeen mukaan ryhmien kesken.
Henkilökunnan poissaoloista johtuen voimme turvautua tarpeen vaatiessa erilaisiin
henkilökuntajärjestelyihin. Henkilökuntaa voi tällöin siirtyä toiseen ryhmään tai lapsiryhmiä voidaan
yhdistää.

Päiväohjelma
6.30 Päiväkoti avataan
8.00–8.30 Aamupala
8.30–10.00 Ohjattua toimintaa
10.00–11.00 Ulkoilua/vapaata leikkiä
11.00–12.00 Ruokailu
12.00–14.00 Lepohetki
14.00–14.30 Välipala
14.30–16.30 Vapaata/ohjattua toimintaa, ulkoilua
16.30 Päiväkoti suljetaan

Viikko-ohjelma
Viikko-ohjelmaan sisällytetään liikuntaa, musiikkia, kädentöitä, kulttuuria ja ennen kaikkea leikkiä.
Ryhmät tekevät myös erilaisia retkiä, joista tiedotetaan aina etukäteen. Tarkemmat ohjelmat
löytyvät omien ryhmien ilmoitustauluilta.

Esiopetus
Päiväkodilla toimii esioppilaiden kokopäivähoitoryhmä. Esiopetusta annetaan päivittäin klo 9.00–
13.00 ja esiopetuksen lisäksi on mahdollista osallistua esiopetusta täydentävään
varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa harjoitellaan kouluvalmiuksia ja leikin keinoin äidinkielen,
matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon taitoja, monipuolista liikuntaa, kädentaitoja sekä
musiikkia. Esiopetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea lapsen itsenäisyyden, omatoimisuuden ja
itsetunnon kehittymistä sekä ryhmässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Esiopetus pohjautuu sekä
valtakunnalliseen että Lieksan kaupungin omaan esiopetussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle
laaditaan yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Poissaolot
Pyydämme ilmoittamaan lapsenne poissaolosta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta
kuitenkin aamulla ennen klo 8:aa ruoan tilauksen takia.

Hoitoajat
Tarvitsemme huoltajilta lapsen hoitoajat henkilökunnan työvuorojen suunnittelua ja ruokien
tilauksia varten.
Hoitoaikavaraukset
tehdään DaisyNetiin, joka
löytyy osoitteesta
https://lieksa.daisynet.fi
Myös osoitteesta lieksa.fi/varhaiskasvatus löytyy linkki DaisyNetiin.

Lapsen tuominen ja hakeminen päiväkodista
Päiväkotiin tultaessa pestään kädet saippualla. Lapsiryhmään tullessanne, tägää lapsesi
läsnäolevaksi.
Hakiessasi lastasi tägää lapsesi pois lähteneeksi. Huomioithan, että lapsi ei saa poistua yksin
päiväkodin portista, vaan odottaa kotiinlähtöä portin sisäpuolella. Portin avaa vain aikuinen.
Ilmoitathan, jos lapsesi hakee henkilökunnalle tuntematon henkilö. Hakijan tulee olla 18-vuotias.
Päihtyneelle aikuiselle emme luovuta lasta.
Kun lähdette päiväkodista tai päiväkodin pihasta, aikuisen tulee sulkea ovet ja portit huolellisesti.
Lapsi on vanhemman vastuulla siitä lähtien, kun vanhempi on tägännyt lapsen pois lähteneeksi.

Ruokailu
Ruoka-ajat
-

aamupala 8.00–8.30
lounas 11.00–12.00
välipala 14.00–14.30

Ruokailun yhteydessä opettelemme lasten kanssa kauniita ruokailutapoja, ruokailuvälineiden
käyttöä ja oman vuoron odottamista sekä totuttelemme uusiin makuihin. Kuuden viikon ruokalista
on nähtävänä kaupungin nettisivuilla ja oman ryhmän ilmoitustaululla.
Jos lapsellasi on jokin ruoka-aineallergia, tulee vanhemman toimittaa siitä lääkärin tai
terveydenhoitajan todistus.

Ksylitoli
Vanhemmat tuovat päiväkodille ksylitolipastilleja, joita annetaan lapselle ruokailujen päätteeksi.

Syntymäpäiväkäytännöt
Kun lapsella on syntymäpäivät, saa omaan ryhmään tuoda pientä tarjottavaa perheen niin
halutessa. Tuothan tarjottavan kuitenkin alkuperäispakkauksessa, josta on luettavissa
tuoteseloste!

Ulkoilu ja vaatetus
Ulkoilu on tärkeä osa lapsen päiväkoti- ja esiopetuspäivää. Ulkoilu kuuluu sekä aamu- että
iltapäivään ja siksi on tärkeää, että lapsellasi on riittävästi asianmukaista ja vuodenaikoihin sopivaa
vaatetta, niin lisättäväksi kuin varavaatteeksikin. Huomioittehan myös erikseen sisä- ja
ulkovaatteet. Sisätossut ovat välttämättömät liukastumisen esteenä. Omassa lokerossa voi
säilyttää vaihtovaatteet ja jumppavaatteet. Jumppavaatteeksi voi varata esim. t-paidan ja shortsit.
Ulkoilussa tarvitsemme myös kuravaatteita ja kumikenkiä. Toivottavaa on, että vanhemmat vievät
kuravaatteet kotiin pesuun perjantaisin. Lapsen vaatteiden nimikointi on tärkeää, jotta vaatteet
päätyvät oikealle lapselle. On tärkeää, että lapsi harjoittelee itsenäistä pukemista ja riisumista,
joten toivomme myös vanhempien antavan lapselle mahdollisuuden tähän.

Lelut
Pienemmät lapset voivat ottaa mukaansa päiväkotiin ”unikaverin” päivälepohetkeä varten. Muita
omia leluja voi tuoda vain lelupäivinä, joista tiedotamme etukäteen.

Yhteistyö
Tiedonvaihto päivittäisten tapaamisten yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää. Toivomme, että
pystymme keskustelemaan lapsen kehityksestä, käytöksestä ja perheen olosuhteissa tapahtuvista
muutoksista avoimesti. Päiväkodin henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä
koskevissa asioissa.
Vanhempainillat pidetään tavallisesti syyskauden alkupuolella. Oman ryhmän ilmoitustaulua
kannattaa seurata päivittäin, näin pysyy ajan tasalla tulevista tapahtumista.
Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat laaditaan tai päivitetään loppuvuoden puolella yhdessä
vanhempien kanssa.
Teemme yhteistyötä myös Lieksan kaupungin lastenneuvolan kanssa. Käytössämme on neuvolan
havainnointilomakkeita, jotka täytetään ensin vanhempien ja sitten päiväkodin henkilökunnan
toimesta. Lomake toimitetaan neuvolaan tarkastusten yhteydessä.

Sairastaminen
SAIRASTA LASTA EI VOI TUODA PÄIVÄKOTIIN ja lapsen sairastumisesta on hyvä ilmoittaa heti
aamulla lapsiryhmään. Päiväkodilta soitamme huoltajalle, jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ja
pyydämme hakemaan lapsen kotihoitoon.
Jos lapsella on käytössä lääkkeitä, olisi suotavaa, että lääkehoito toteutettaisiin kotona. Jos
päivähoidon aikana joudutaan antamaan lapselle lääkkeitä, lääkkeet tulee toimittaa
annostusohjeineen alkuperäispakkauksessa. Päiväkodin henkilökunta annostelee lapselle
lääkkeen. Reseptivapaita (esim. Burana, nenäsumutteet, vitamiinivalmisteet) lääkkeitä päiväkodin
henkilökunta ei saa lapselle antaa. Päiväkodilla on käytössä lapsen yksilöllisen lääkehoidon
suunnitelma, ja lapselle annetuista lääkkeistä pidämme päiväkirjaa.
Tapaturmien varalle lapset on vakuutettu hoitopäivän ajaksi vakuutusyhtiö LähiTapiolassa.

Jäikö kysyttävää?
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin liittyen lapsen
Mahdollistetaan yhdessä lapselle turvallinen arki kasvaa ja kehittyä!

varhaiskasvatukseen!

