
PENNALAN PÄIVÄKOTI  
 

- TÄRKEITÄ ASIOITA PÄIVÄKODIN ARJESSA 

 

 
 

 

 

LASTEN TUOMINEN JA HAKEMINEN 

- Kun tuot tai haet lapsen varmista, että henkilökunta on tietoinen siitä. 

Epäselvissä tilanteissa joudumme soittamaan huoltajille. 

- Lapset eivät saa lähteä portista ilman aikuista. 

- Emme saa luovuttaa lasta päihtyneelle hakijalle. 

- Emme saa luovuttaa lasta alaikäiselle hakijalle. 

- Ilmoittakaa henkilökunnalle aina, jos lapsella on vieras hakija. 

 

HYGIENIAOHJEET: 

- Lasten kädet pestään aina päiväkotiin tullessa sekä vähintään ulkoilun jälkeen, 

ennen ruokailua ja wc-käyntien yhteydessä. 

- Huoltajien tulee välttää turhaa oleilua päiväkodin tiloissa. 

- Emme kättele. 

- Noudatamme THL:n, Orimattilan kaupungin ja muiden viranomaisten 

ohjeistuksia hygieniaan ja Koronavirukseen liittyen. 

 

LAPSEN SAIRASTAESSA: 

- Päiväkoti ei ole sairaan lapsen paikka. 

- Poissaoloissa noudatamme THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia.  

- Ilmoitamme huoltajille heti, jos lapsi sairastuu kesken päivän. 

- Siirrämme tarvittaessa oireilevan / sairastuneen lapsen erilliseen tilaan 

aikuisen seurassa odottamaan hakijaa. 

 



HOITOAJAT JA POISSAOLOT 

- Käytössämme on Edlevo-sovellus. Hoitoajat ja poissaolot ilmoitetaan sen kautta. 

- Ohjeet löytyvät sivulta  https://peda.net/orimattila/v/tkvl/spk (asennus, 

käyttö, sulkuajat jne.) 

- Ilmoittakaa sairastumisista ja muista yllättävistä poissaoloista viimeistään 

aamulla ennen klo 8.00. 

 

ASIAKASMAKSUT 

- Asiakasmaksuista vastaa Sari Soikkeli, p. 044 273 5928. 

- Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli asiakasmaksuihin vaikuttaviin 

asioihin tulee muutoksia (tulotiedot, hoitosuhde tai perhetiedot muuttuvat). 

 

PÄIVÄKODIN AUKIOLOAJAT 

- Aukioloaika vaihtelee päivittäin varattujen hoitoaikojen mukaan. 

- Henkilökunta on päiväkodilla ennen aukeamisaikaa valmistautumassa, mutta emme 

ota lapsia vastaan ennen kuin varattu hoitoaika alkaa. 

 

PARKKIPAIKAT 

- Lähinnä porttia olevan rivin tolpattomat paikat ja vapaakyltillä merkityt paikat 

sekä alaparkkialueen tolpattomat paikat ovat asiakaspaikkoja. 

- Portin eteen ei saa pysäköidä. 

- Muistathan olla erityisen varovainen autoillessasi päiväkodin ja koulun 

läheisyydessä. 

 

LASTEN VARUSTEET 

- Nimikoi lapsesi kaikki varusteet! 

- Huolehdi, että lapsellasi on ulko- ja sisävaatteet erikseen sekä riittävästi 

varavaatteita. Varavaatekassia voi säilyttää lapsen omassa lokerossa. 

- Kissanviiksien ja Käpälämäen lapsilla tulee olla sisätossut ruokasaliin kulkemista 

varten. 

 

LASTEN ALLERGIAT JA LÄÄKKEET 

- Jos lapsella on ruoka-aineallergia, tuokaa lääkärin-/terveydenhoitajantodistus, 

josta ilmenee kielletyt ruoka-aineet. Toimitamme todistuksen keittiölle. 

- Lääkkeet annetaan pääsääntöisesti kotona. Päiväkodissa lääkkeitä annetaan vain, 

jos sitä ei ole aikataulullisesti mahdollista tehdä kotona. Voimme antaa 

ainoastaan lääkärin ko. lapselle määräämiä alkuperäispakkauksessa olevia 

lääkkeitä, jossa on mukana annostusohje/resepti. 

- Jos lapsella on käytössä päiväkodissa annettavia lääkkeitä, täytetään 

lääkehoitosuunnitelma yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 

https://peda.net/orimattila/v/tkvl/spk


VANHEMPAINILTA 

- Järjestetään elo-/syyskuussa. 

- Vanhempainilta voidaan joutua korvaamaan muulla tiedottamisella ja 

järjestelyillä, jos esimerkiksi koronatilanne heikkenee. 

 

VASU- JA LEOPSKESKUSTELUT 

- Varhaiskasvatuksen tavoitteena on joustava yhteistyö perheiden kanssa, jonka 

voimme saavuttaa ainoastaan avoimen keskustelun kautta. 

- Keskusteluhetket järjestetään kahdesti vuodessa. 

- Keskusteluja voidaan käydä kasvotusten, puhelimitse tai internetin välityksellä. 

 

TIEDOTTAMINEN 

- Lähetämme kaikki päiväkotiin ja omaan ryhmään liittyvät tiedotteet Edlevon 

kautta. Tiedotteet ovat nähtävillä myös ilmoitustaululla/ovissa. 

- Emme tulosta paperisia tiedotteita jaettavaksi koteihin. 

- Pennalan päiväkodin kotisivut löytyvät osoitteesta 

https://peda.net/orimattila/v/pl7/pl/lkl/pennala. 

 

OMAT LELUT 

- Lelupäivistä ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. 

- Unikaverin saa aina ottaa halutessaan mukaan. 

- Päiväkotiin ei saa tuoda leluaseita. 

 

PASTILLIT 

- Huolehdimme hampaiden puhtaudesta xylitolpastilleilla. Lapset saavat yhden 

imeskelypastillin jokaisen aterian jälkeen. 

 

SYNTYMÄPÄIVÄT 

- Juhlimme lasten syntymäpäiviä päiväkodilla. Ilmoita henkilökunnalle, jos lapsesi 

ei saa osallistua syntymäpäivien viettoon. 

- Orimattilan varhaiskasvatuksen linjauksen mukaan emme tarjoa lapsille 

syntymäpäivillä herkkuja. 

 

 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä henkilökuntaan kaikissa asioissa. 

 

Yhteistyöterveisin; 

  Päiväkodin väki 

 

 

https://peda.net/orimattila/v/pl7/pl/lkl/pennala


 
 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT: Lankilantie 88, 16320 Pennala 

pennalan.paivakoti@orimattila.fi  

 

Puh.nrot: 040 840 0834 Käpälämäki 

 044 781 3804 Kissanviikset 

 044 781 3803 Nöpönenät 

040 835 8529 Töpöhännät 

 

Kirsi Torila, päiväkodin johtaja 

p. 044 781 3532 

 

Mervi Mäenlehto, varajohtaja 

p. 044 781 3942 

 

henkilökunnan sähköpostit: 

etunimi.sukunimi@orimattila.fi 
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