
HEPOKATIT JA PILVILINNA
Kuivannon 
päiväkoti 
Hepokatti

Päiväkotimme on auki 6 -17, 
Edlevossa tehtyjen 

hoitoaikavarausten mukaisesti.

Mikäli lapsesi ei tule jonakin 
päivänä päiväkotiin, muistathan 
ilmoittaa siitä Edlevon kautta tai 

ryhmään tekstiviestillä.

Muistathan pitää kiinni sovituista 
hoitoajoista, jotta lapsesi pääsee 

osallistumaan pedagogisesti 
suunniteltuun toimintaan ja että 
voimme varmistaa henkilöstön 

riittävyyden joka päivä.

Pilvilinnassa on 10 lasta, 
iältään 1-4 vuotiaita

Hepokateissa on 18 lasta, 
iältään 3-6 vuotiaita.

Toimimme pienryhmissä sekä 
koko ryhmän kokoonpanossa, 

päivän toiminnasta ja 
tilanteesta riippuen.

Annamme riittävästi aikaa 
leikille ja kaveritaitojen 

harjoittelulle.

PILVILINNA

Varhaiskasvatuksen opettajat
Sari ½ ja Marja ½

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
Marja ½ , Erja ja Jonna ½ 

HEPOKATIT
Varhaiskasvatuksen opettaja

Tarja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
Päivi ja Susan

Varhaiskasvatuksen avustaja 
Tiina

Pilvilinnan puhelinnumero on

044- 544 1504

Hepokattien puhelinnumero on

044- 781 3530

Päiväkodin johtaja
Pia Jäämaa

044-781 3721

Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksut 

Puh. 044- 273 5928

Kaikki toimintamme perustuu 
varhaiskasvatussuunnitelmaan

joka on luettavissa Orimattilan 
varhaiskasvatuspalveluiden 

peda.net – sivuilla.

Jokaiselle lapselle laaditaan 
yhdessä huoltajien kanssa 

varhaiskasvatussuunnitelma 
VASU tai LEOPS, joita 

tarkennetaan aina tarvittaessa.

Kerromme päivästämme

Päivittäin lapsen huoltajalle 
suullisesti lapsen tulo- ja 

hakutilanteissa sekä 
tarvittaessa puhelimitse.

Ryhmien kuvia on 
katsottavissa peda.net-

sivulla, joihin suora QR-koodi 
löytyy kenkäeteisen 

lasiovesta.

Ilmoitustaululla, joka on 
yläkerran ryhmätilassa.

HUOM!
Muistathan kertoa meille aina muutoksista 
tai poikkeustilanteista (esim. lapsen hakee 

varahakija tai lapsen terveyteen liittyvät 
asiat)

TIEDOTTAMINEN
Tarkistathan säännöllisesti Edlevon
tiedotteet ja eteisen ilmoitustaulun.



Aamulla päiväkotiin 
tullessa tärkeää:

Lapsi luovutetaan aina 
aikuiselta aikuiselle, jotta 
voimme vaihtaa pikaiset 

kuulumiset.

Tarkistathan, että lapsella 
on säänmukaiset varusteet.

Käsienpesu ennen 
ryhmätiloihin tuloa.

Kotiin lähtiessä tärkeää:

Kerromme sinulle lapsesi 
päivän kuulumiset.

Kerromme sinulle, jos 
lapsen lokerikossa on 

likavaatteita kotiin 
vietäväksi.

Heipat sanoessamme 
vastuu lapsesta siirtyy 

huoltajalle.

AAMUPALAA
on tarjolla klo 8 -8.30

LOUNASTA
Pilvilinna nauttii noin 11.00 ja Hepokatit 11.40

VÄLIPALAA nautimme klo 14-14.30

Hepokatit ruokailevat koulun ruokalassa. 
Tuothan lapsesi sinne, jos meitä ei näy 

ryhmätiloissa.
Kaikilla ruokailuhetkillämme noudatamme 

huoltajan kanssa sovittua ruokavaliota. 
Kannustamme lasta tutustumaan uusiin 

makuihin ja harjoittelemme hyviä 
ruokailutapoja ja tuemme lapsen 

omatoimisuutta. 

YHDESSÄOLOA JA 
AAMUPUUHIA

Aloitamme aamun rauhallisilla 
leikeillä ja muilla puuhilla.

Lapsella on 
mahdollisuus heräillä aamuun 

rauhassa vaikka sohvalla 
lepäillen.

Huolehdimme aina siitä, että 
lapset löytävät mieluisan leikin 
tai muuta puuhaa- kukaan ei 

jää tahtomattaan yksin.

VARHAISKASVATUS-
SUUNNITELMAN MUKAISTA 

TOIMINTAA SISÄLLÄ JA 
ULKONA

Aamupalan jälkeen 
virittäydymme päivän 

leikkeihin, ulkoiluun tai muihin 
vasun mukaisiin toimintoihin.

Retkeilemme säännöllisesti 
lähiympäristössämme.

Kaikissa päivän tilanteissa 
toimitaan vasun mukaisesti, 

kokopäiväpedagogiikkaa.

ILTAPÄIVÄPUUHIA JA 
ULKOILUA

Välipalan jälkeen on hetki aikaa 
omille leikeille ja muille 

iltapäiväpuuhille.

Ulkoilemaan siirrymme 15.30 
jälkeen sään salliessa.

Pihalla lapsilla on mahdollisuus 
osallistua yhteisleikkeihin ja 
liikkumiseen kannustavaan 

toimintaan.


