
 

 

 

” Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan 

siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä.”   - Maria Jotuni 

Kärkölän kunta 



Perheenne on aloittamassa uuden vaiheen elämässään lapsenne siirtyessä varhaiskasvatukseen tai 

vaihtaessa päivähoitopaikkaa.  Päivähoidon aloittaminen kotonaolon jälkeen tai päivähoitopaikan 

vaihtuminen on suuri muutos lapsen elämässä.  Haluamme osaltamme olla edistämässä lapsenne 

arjen sujumista päivähoidossa. 

Hyvä hoidon aloitus – Varhaiskasvatuksessa pyritään saamaan hoidon aloitus pehmeämmäksi ja 

helpommaksi kaikille osapuolille. Varhaiskasvatukselle on luotu hyvän hoidon aloittamisen malli, 

jonka mukaan tutustumisprosessi ennen hoidon alkamista kestää useamman viikon.  Mitä 

pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä useampaan tutustumiskäyntiin ja keskusteluun on syytä 

varata aikaa.  Tutustumissuunnitelmaa voidaan muokata Teidän perheellenne sopivaksi lisäämällä 

tai vähentämällä tutustumiskertojen määrää.  

Lapsenne päiväkotiryhmän henkilökunta/ perhepäivähoidon osalta Kaija Lindén (varalla Sari 

Kaurama) ottaa Teihin yhteyttä ja kutsuu Teidät keskustelemaan lapsen päivähoidon aloittamiseen 

liittyvistä asioista.  Aloituskeskusteluun osallistuvat perheen mahdollisuuksien mukaan toinen tai 

molemmat huoltajat.  Palvelusuunnitelma, jossa määritellään palvelun tarve, tehdään 

päiväkodissa /perhepäivähoidossa Kaija Lindénin kanssa hoidon alkaessa.  

Muistakaa vahvistaa päivähoitopaikan vastaanottaminen webin kautta 2 viikon kuluessa 

päätöksen saamisesta (ei koske siirtoa hoitopaikasta toiseen). 

Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista toimintaa, jota 

toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa ja turvallisessa toimintaympäristössä. 

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus ja se on kotikasvatusta tukevaa 

ja rikastuttavaa toimintaa sekä vuorovaikutusta lapsen arjessa.  Kärkölän kunnassa on laadittu 

päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Suunnitelmaan 

voi tutustua kunnan kotisivuilla (www.karkola.fi  sekä peda.net/karkola). 

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle 

lapselle. Vanhemmat täyttävät etukäteen osan lomakkeesta ja sopivat kasvatushenkilöstön kanssa 

yhteisen ajan keskustelulle, missä yhdessä laaditaan tai päivitetään lapsen omaa 

varhaiskasvatussuunnitelmaa.  Keskeisiä sisältöjä suunnitelmassa ovat lapsen omat kiinnostuksen 

kohteet sekä vahvuudet.  Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. 

 

 

http://www.karkola.fi/


Ruokailu ja allergiat – Lapsellenne tarjotaan varhaiskasvatuksessa hoitoaikojen mukaiset 

monipuoliset ja terveelliset ateriat.  Varhaiskasvatuksessa noudatetaan Kärkölän kunnan 

ruokapalvelun ohjeruokalistaa, myös perhepäivähoitajat toteuttavat sitä soveltuvin osin.  Lista on 

luettavissa viikoittain Hollolan sanomissa tai www.karkola.fi.   Mikäli lapsellanne on ruoka-

aineallergioita, toimittakaa niistä päivähoitopaikkaan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus, joka 

uusitaan vuosittain. Todistus on hyvä olla valmiina hoitosuhteen alkaessa. Lisäksi 

erityisruokavalioista ilmoitetaan ruokapalveluun päiväkodista saatavalla lomakkeella. 

Varhaiskasvatuspaikassa keskustellaan arjen käytännöistä allergioiden huomioon ottamiseksi.  

Kun lapsi sairastuu – Päivähoitoon ei voi tuoda sairasta eikä toipilasta lasta.  Sairaan lapsen paikka 

on kotona.  Lapsen voi tuoda hoitoon, kun hän voi osallistua kaikkiin päivän toimintoihin, myös 

ulkoiluun.  Suosittelemme vähintään yhtä kuumeetonta päivää ennen päivähoitoon palaamista. 

Lääkekuurilla oleva lapsi voidaan tuoda päiväkotiin, jos lapsen vointi sen sallii ja hän on 

ulkoilukunnossa.  Lapsen hoitopäivän aikaisesta lääkehoidosta laaditaan hoitopaikan ja 

vanhempien välinen kirjallinen lääkehoitosuunnitelma.  Toiveenamme on, että mahdollinen 

lääkitys annettaisiin ensisijaisesti kotona.  

Lepoajat – Päivälepo kuuluu tärkeänä osana varhaiskasvatuksen päiväohjelmaan.  Lapsella on 

mahdollisuus levätä tai nukkua yksilöllisten tarpeidensa mukaan.  Lepohetki on lapsen 

rentoutumista ja rauhoittumista varten.  

Hoitoajat – Lapsenne hoitoajoista sovitaan palvelusuunnitelmassa.  Mikäli palvelusuunnitelmaan 

kirjattuihin tietoihin tulee jatkossa tarvetta tehdä muutoksia, on niistä ilmoitettava lapsenne 

ryhmän henkilökunnalle/ perhepäivähoidossa Kaija Lindénille, jotta muutokset voidaan kirjata 

palvelusuunnitelmaan.  Poissaoloista ja sairastumisista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan 

mahdollisimman pian (vapaapäivät, lomat, sairaspäivät), ensisijaisesti TietoEdun kautta.  Jos et voi 

hakea lasta sovittuna aikana, ilmoita siitä viipymättä.  Ilmoita myös etukäteen, jos lastasi hakee 

joku muu kuin lapsen omat huoltajat ja kerro siitä myös lapselle itselleen.  

Tiedonkulku ja yhteistyö – Toimiva tiedonkulku ja yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on lapsesi 

etu.  Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on jatkuva avoin keskustelu kaikista lapseen liittyvistä 

asioita.  Kannattaa ottaa heti yhteys henkilökuntaan, jos on jotain kysyttävää tai kerrottavaa lasta 

koskevista asioista tai toivomuksia lapsen päivähoidon suhteen.  Koko varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus.  On erittäin tärkeää, että tarvittaessa saamme 

vanhempiin yhteyden, myös työpaikalle.  Ilmoita aina varhaiskasvatuspaikkaan työpaikassa, 

osoitteessa ja puhelinnumeroissa (sekä koti että työ) tapahtuvat muutokset kirjallisesti Tietoja 

varhaiskasvatuspalveluihin -lomakkeella. 

Vakuutus – Kärkölän kunta on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset tapaturman varalta. 

Vakuutus kattaa päivähoitomatkat ja -ajan.  

  

http://www.karkola.fi/


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) osallistuu varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

kehityksen seurantaan ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamiseen sekä tukea tarvitsevien 

lasten tuen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Veo osallistuu myös 

tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen ja toimii 

yhteistyössä esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeuttien, neuvolan terveydenhoitajan ja 

lastenpsykologien kanssa. Voitte halutessanne ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaan, mikäli jokin asia lapsenne kehityksessä askarruttaa mieltänne.  

 

Yhteystietoja 

www.karkola.fi       peda.net Kärkölä 

Sivistysjohtaja  Petri Käkönen  044 770 2130 

Varhaiskasvatuksen johtaja  Kaija Lindén   044 770 2100 

Päiväkodin johtaja   Sari Kaurama   044 770 2101 

Toimistosihteeri (päivähoitomaksut)  Mirja Sevón    044 770 2133 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)karkola.fi 

 

Ryhmät:   Sinivuokot  044 770 2109 

  Valkovuokot  044 770 2110 

  Keltavuokot  044 770 2111 

  Lapinvuokot  044 770 2113 

  Kangasvuokot 044 770 2114 

  Alppivuokot  044 770 2112 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  Satu Nieminen  044 770 2102 

 

  

 

http://www.karkola.fi/

