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Ruokolahden päiväkoti on valmistunut keväällä  

2015  

       Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen  

Puh. 044 449 1350   

Sari.Kokkonen@ruokolahti.fi  

         Osoite Metsolantie 11 56100 RUOKOLAHTI  

  
                Ulkoillessa valvontaa helpottaa jokaisen ryhmän omat turvaliivit  

Ruokolahden päiväkodissa toimii kuusi varhaiskasvatuksen lapsiryhmää 

ja kaksi esiopetusryhmä, joista toinen toimii koulun tiloissa. 

Lapsia on noin 140. 

Päiväkodissa toimivat ryhmät ja yhteystiedot 

 

Lumpeet, 1–2 v. ryhmä. Puh. 044 449 1458  

Ulkoiluissa ryhmän tunnistaa neonsinisistä turvaliiveistä.   

  varhaiskasvatuksen opettaja  

  2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa   

    

Ulpukat, 2–3 v. ryhmä. Puh. 044 449 1452  

Ulkoiluissa ryhmän tunnistaa neonkeltaisista turvaliiveistä.  varhaiskasva-

tuksen opettaja  

  2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa   
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Niittyvillat, 5-vuotiaiden ryhmä Puh.044 449 1451  

Ulkoiluissa ryhmän tunnistaa tumman sinisistä turvaliiveistä.  

varhaiskasvatuksen opettaja   

2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

1 yhteinen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Luhtavillojen kanssa 

Luhtavillat, 5-vuotiaiden ryhmä Puh.044 449 1457  

Ulkoiluissa ryhmän tunnistaa violeteista turvaliiveistä.       

               2 varhaiskasvatuksen opettajaa   

2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa   

 

Kaislat, 3–4 v. ryhmä, Puh. 044 449 1459  

3–4-vuotiaiden toiminnan lisäksi tiloissa toimii koko päiväkodin vuoro-

hoito. Vuorohoitoryhmän nimi on Kaislat-vuorohoito. Ulkoiluissa ryhmän 

tunnistaa pinkeistä turvaliiveistä.   

  varhaiskasvatuksen opettaja   

 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, osa heistä vuorotyössä  

 

Vanamot, 3–4 v. ryhmä Puh. 044 449 1441  

Ulkoilussa ryhmän tunnistaa neonvihreistä turvaliiveistä.    

  varhaiskasvatuksen opettaja   

      2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa    

1 yhteinen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kaislojen kanssa 

Suopursut, ryhmätila päiväkodin puolella sekä luokkahuone koulun puolella, 

esiopetus sekä esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus  

Puh. 044 449 1455/ päiväkoti 

puh. 044 4491 304/ luokkahuone 

Ulkoilussa ryhmän tunnistaa punaisista turvaliiveistä.  

3 varhaiskasvatuksen opettajaa 

4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, osa heistä lasten henkilö-

kohtaisina avustajina  



5  

  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Terhi Savikurki, puh. 044 449 

1266 Terhi.Savikurki@ruokolahti.fi.  

Työtehtävinä ovat erityisopetus, henkilökunnan konsultointi, yhteistyö 

huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tukea tarvitsevien lasten asi-

oissa.  

Päiväkodin keittiö, puh. 044 449 1340  

2 ruokapalvelun työntekijää  

Kaavake erityisruokavaliosta toimitetaan lapsen ryhmän henkilökunnalle 

ja henkilökunta toimittaa sen ateriapalveluihin koululle. Ruoka valmiste-

taan koulun keittiössä.   

  

Päivähoidon ohjaaja, puh. 044 449 1277, Sirpa Kupiainen  

Sirpa.Kupiainen@ruokolahti.fi, Daisyn (sähköisen asiointipalvelun) käyt-

töön liittyvät asiat, sijoituspäätökset, tiedottaminen ym., toimisto päiväko-

dissa. 

DaisyFamilyn ongelmatilanteissa huoltaja täyttää Daisyn sähköisellä ilmoi-

tustaululla olevan tukilomakkeen ja lähettää sen Sirpan sähköpostiin. Tuki-

lomakkeen saa myös halutessaan paperisena täytettäväksi. Tarkat tiedot 

ongelmatilanteesta auttavat ongelman ratkaisemisessa Daisyn tuessa.  

Palvelusihteeri, puh. 044 449 1263, Sirpa Tiainen  

Sirpa.Tiainen@ruokolahti.fi varhaiskasvatuksen laskutus, toimisto päivä-

kodissa. Puhelinaika keskiviikkoisin klo 13.00–15.00.  

  

Ruokolahden päiväkodin siivous, kunnan siistijät   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ruokolahti.fi/loader.aspx?id=106ec877-f6e7-4507-a633-3fb31b989373
https://www.ruokolahti.fi/loader.aspx?id=106ec877-f6e7-4507-a633-3fb31b989373
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Päiväkodin toiminta-ajatus 
 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, ke-

hitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edis-

tää lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Opitut 

tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta 

yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä 

sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Toi-

minta on varhaiskasvatuslain mukaista. 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®   

 

4 § Lapsen edun ensisijaisuus 

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja 

siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. 

9 § Päivittäinen kesto 

Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yh-

täjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on 

lapsen tarpeen mukainen.  

Huomioithan lapsen edun varatessasi varhaiskasvatusta, että päivät eivät 

ole kohtuuttoman pitkiä ja viikossa on vapaapäiviä. Vuorohoitoa järjes-

tämme, kun molemmat huoltajat ovat yhtä aikaa työssä.  

Lapsella on myös oikeus lomaan. Varhaiskasvatusmaksu voidaan periä 12 

kuukaudelta, ellei lomaa ole.  

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 - Säädökset alkupe-

räisinä - FINLEX ® 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
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Lapsen tuki ja varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehos-

tettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty. Oi-

kea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella 

tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla eh-

käistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä 

syrjäytyä. 

Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelmaan, jota on laatimassa päiväkodissa toimiva varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja. (Varhaiskasvatussuunnitelma luku 5)  

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään Daisyyn yhdessä huoltajien 

kanssa. Lapsen vasuun huoltajat pääsevät myös kirjaamaan lapsensa kehi-

tykseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Daisyn Pedagogiseen dokumentaati-

oon liitetään valokuvia lapsesta ja ryhmän toiminnasta, mikäli siihen on 

huoltajan lupa.  

Esiopetuksessa lapselle laaditaan esiopetussuunnitelma. Huoltajien kanssa 

tehdään tiivistä yhteistyötä. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatuk-

seen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon koh-

teita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä 

esiopetuksen toiminnassa. 

Ruokolahden varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma löytyvät kunnan 

verkkosivuilta. Pääset tutustumaan suunnitelmiin seuraavista linkeistä: 

Varhaiskasvatus:  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunni-

telma/24745286/varhaiskasvatus/tiedot 

  

Esiopetus: 

Ruokolahti - Esiopetuksen opetussuunnitelma  

 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/24745286/varhaiskasvatus/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/24745286/varhaiskasvatus/tiedot
https://ruokolahti.fi/fi/asiointi-ja-yhteystiedot-0/palvelut-ja-lomakkeet/lomakkeet/esiopetuksen-opetussuunnitelma
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Viisivuotiaille tarjotaan maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta  

Ruokolahden kunta tarjoaa kaikille 2017 syntyneille lapsille maksutonta 

osa-aikaista varhaiskasvatusta esiopetuksen lukuvuoden aikana,80 tuntia 

kuukaudessa. (Ruokolahden kunnanvaltuusto (Kv. 22.03.2021 § 14) ja Hyvin-

vointipalvelujen lautakunta (20.04.2021 § 45) ovat hyväksyneet 5-vuotiai-

den maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen toimintavuosina 2021–

2022 ja 2022–2023. Näin tuetaan oppimisen jatkumoa varhaiskasvatuk-

sesta esiopetukseen ja kouluun). 

Toiminta-aika on klo 9.00–13.00.  

 

Lapset puheeksi - ja Hyvä Päivä -materiaali tukevat perheitä ar-

jessa  

Henkilökunta on kouluttautunut käyttämään Lapset puheeksi-menetelmää.  

 (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän 

tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta. Tavoit-

teena on kohdata kaikki perheet ja erityisesti ne, joilla on tapahtunut elä-

mässä muutoksia. Lapset puheeksi -menetelmä tarjoaa mahdollisuuden poh-

tia yhdessä ammattilaisen kanssa suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta 

arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä.  

LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun LP-keskustelussa tunnistetaan lisä-

tuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja 

tarvittaessa toimijoita palveluista, järjestöistä ym. Yhdessä suunnitellaan 

toimia ja tekoja arjen tueksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen 

ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.  

Tarjoamme Lapset puheeksi -keskustelua kaikille n. 3-vuotiaille ja 

5-vuotiaille sekä tarvittaessa muillekin. Lue lisää linkistä. 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/op-

paat/lapset_puheeksi/Pages/LP-tutuksi.aspx 

 

 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/lapset_puheeksi/Pages/LP-tutuksi.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/lapset_puheeksi/Pages/LP-tutuksi.aspx
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 määrittävät, että varhaiskas-

vatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvos-

tavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huol-

tajien kanssa.  Hyvä päivä -materiaali on tuotettu Imatran, Ruokolahden, 

Rautjärven ja Parikkalan varhaiskasvatuksen sekä EKLU:n yhteistyönä 

osana Elintapaneuvonnan palvelupolku -hanketta.  

Hyvä Päivä -materiaalin avulla halutaan kannustaa perhettä yhdessä tekemään 

terveyttä ja hyvinvointia tukevia arkisia tekoja eli rakentamaan lapsen ja 

koko perheen hyvää päivää. 

 

Hyvä Päivä -kortti on käytössä neljävuotiaiden vasukeskusteluissa.  

Onni-Ilona Pupu kannustaa perheitä terveellisiin elämäntapoihin. Lue lisää 

linkistä. 

Hyvä päivä -kortti | Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi) 
 

Vanhemmilla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu   
  

Varhaiskasvatuslain 54 § pykälän mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai 

siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla 

huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta varhaiskasvatuksen joh-

tavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti 

tai se voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kir-

jattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen 

vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Annettuun vas-

taukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei 

rajoita oikeutta hakea muutosta siten, kuin siitä erikseen säädetään ja se 

ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille. 

Kanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8 a luvussa säädetään hallintokante-

lusta.   

  

Yhteistyö  

  

Yhteistyötä tehtäessä noudatetaan salassapitoa ja tietojen vaihtoa koske-

via säännöksiä. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa tutustumme 

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-varhaiskasvatus/hyva-paiva-kortti/
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lapseen ja perheeseen. Tutustumiskäynnit päiväkotiryhmään ennen varhais-

kasvatuksen aloitusta ovat tärkeitä.  

  

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä neuvolan, Eksoten, seurakunnan, koulun 

ym. yhteistyökumppaneiden kanssa. Varhaiskasvatushakemuksessa pyyde-

tään lupa yhteistyöhön. Huoltajat ovat aina tietoisia ja antaneet erillisen 

luvan, jos lapsen asioita käsitellään moniammatillisissa verkostoissa. Huol-

tajilla on mahdollisuus olla itse mukana palavereissa.  
 

Asiakaspalaute 

 

Asiakaspalautetta kysytään vuosittain sähköisellä kyselyllä. Toivomme, että 

vastaatte kyselyyn, niin pystymme kehittämään toimintaamme.  

 

Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan päiväkodin jokapäiväistä elämää 

sopimalla ajan henkilökunnan kanssa.   

  

Tiedottaminen tapahtuu DaisyFamilyn kautta   

 

Seuraa DaisyFamilystä, oletko saanut viestejä. Ne näkyvät punaisella ympy-

rällä. Ilmoitustauluviestit avautuvat heti alkunäyttöön. Sijoitus- ja maksu-

päätöksistä, tulee sähköpostimuistutus ja pääset lukemaan ne kirjautumalla 

eDaisyyn. https://ruokolahti.daisynet.fi/eDaisy    

Voit itse lähettää viestejä ryhmään ja henkilökunnalle DaisyFamilyn kautta. 

Juhlista ja muusta toiminnasta ilmoitamme myös ryhmien eteisten ilmoitus-

tauluilla.  

Esiopetuksessa käytössä on Daisyn viestinnän lisäksi Wilma verkkopalvelu, 

seuraathan molempia. 

 

Poissaolot, sairastaminen  

  

Kun lapsi jää tilapäisesti pois päivähoidosta, ilmoita siitä DaisyFamilyssä 

välittömästi laittamalla sairas- tai poissa-merkintä hoitoaikavarauksiin. 

https://ruokolahti.daisynet.fi/eDaisy
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Jos lapsellasi on sijoitus myös Kaislat-vuorohoito-ryhmään, tee merkintä 

molempiin ryhmiin.  

 Jos lapsesi sairastuu viikonloppuna, laita heti merkintä maanantaille, koska 

sillä on tärkeä merkitys työvuorosuunnittelussa ja sijaisten hankkimisessa. 

Jos lapsi on kuumeessa tai vatsataudissa, laita sairas -merkintä   useam-

malle päivälle. Lapsen on toivuttava vähintään yksi oireeton päivä kotona.  

Tietoja yleisimpien lastensairauksien hoidosta saat neuvolasta ja Eksoten 

nettisivuilta.   

 

Ohjeet lapsen sairastuessa - Eksote 

  

Kesken päivän sairastunut lapsi on noudettava kotiin.   

Lapsen neuvola- ja hammaslääkärikäynnit ovat huoltajien vastuulla.  Lapset 

ovat tapaturmavakuutettuja. Mikäli lapselle sattuu tapaturma päiväkodissa, 

siitä ilmoitetaan välittömästi huoltajalle ja lapsi toimitetaan tarvittaessa 

saamaan ensiapua. Päiväkodissa tehdään vakuutusyhtiöön tapaturmailmoitus 

ja vakuutuksesta haetaan korvausta perheille aiheutuneista kuluista.  

  

Tartuntatautien leviämistä ehkäisemme hyvällä hygienialla. Kädet pestään 

aina päiväkotiin tullessa, erilaisissa siirtymissä ja ennen ruokailua.   Lap-

sia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran. 

Hampaiden pesu tehdään kotona, ei päiväkodissa hygienian takia. Lapsille 

annetaan ksylitolipastilli lounaan jälkeen ehkäisemään reikiintymistä.   

  

 

Hoitoaikojen varaaminen 

 

Hoitoaikavaraukset tehdään DaisyFamilyssä mahdollisimman pitkälle eteen-

päin (vähintään kaksi viikkoa kerrallaan, parillinen ja pariton viikko) ja heti, 

kun ne ovat tiedossa.  Esimerkiksi elokuun viikot 32 ja 33 pitää varata vii-

meistään 28.7. torstaina klo 12.00. Huoltajat velvoitetaan tekemään hoi-

toaikavaraukset ajoissa henkilökunnan työaikojen suunnittelemista var-

ten. Jokaiselle arkipäivälle on oltava hoitoaikavaraus tai poissa- / sairas -

merkintä, vuorohoitoa käyttävillä myös lauantaille ja sunnuntaille.   

https://eksote.fi/asiakkaalle/kanssasi/perhe-ja-lapset/ohjeet-lapsen-sairastuessa/
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Myös esiopetuksessa on hoitoaikavaraukset tehtävä, vaikka käyttäisi vain 

esiopetusta. Varaukset voi tehdä kerralla esiopetuksen loppuun saakka ja 

merkitä vain muutokset. Varauksia voi muuttaa, kun ohjelma ei ole lukittu-

nut.  

  

Jos et saa hoitovarauksia tehtyä työvuorojen puuttumisen takia, laita arvio 

varauksista ja ota yhteyttä ryhmän henkilökuntaan.   

 

Ottakaa käyttöön DaisyFamilyn asetuksissa,> Ilmoitusasetuksissa koh-

dat, salli sähköpostimuistutukset ja push-ilmoitukset. Ohjelma muis-

tuttaa, jos hoitoaikavarauksia ei ole tehty.   

Voit tarkastella käytettävissä olevaa hoitoaikaa hoitoaikakalenterin €- pai-

nikkeen takaa. Sivuvalikossa näkyy kuukaudelle merkitty hoidontarve, mak-

suluokka sekä käytetty aika.  

Käytettyyn hoitoaikaan sisältyy kuukauden varatut tunnit sekä jo käytetyt 

tunnit, jotka ovat ylittäneet päiväkohtaisen varauksen. Tätä lukemaa tar-

kastelemalla näet, paljonko hoitoaikaa on kuukaudelle vielä käytettävissä.  

 

Ilmoitettujen hoitoaikavarausten muuttaminen 

  

Huoltajien on ilmoitettava välittömästi varattujen hoitoaikojen työstä 

johtuvista muutostarpeista henkilökunnalle.   

Edellisellä viikolla tietoon tulevat työstä johtuvat muutokset huomioidaan 

ja varaus voidaan muuttaa tai poistaa.   

Samalla viikolla tapahtuvat työstä johtuvat muutokset eivät aina ole mah-

dollisia, vaan tilanne riippuu lapsimääristä ja henkilökunnan työvuoroista.   

 

Vuorohoidon järjestäminen ja varaaminen  
 

Vuorohoitoa voi varata ainoastaan sen ajan, jolloin molemmat huolta-

jat ovat työn ja työmatkaan kuluvan ajan takia estyneitä hoitamasta 
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lastaan. Vuorotyöstä tarvitaan työnantajan todistus molemmilta huol-

tajilta. Todistus toimitetaan sähköpostiin sirpa.kupiainen@ruoko-

lahti.fi ja otetaan yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön Sari Kokko-

seen. Vuorohoitosijoitus tehdään ryhmään Kaislat-vuorohoito.  

  
Vuorohoito ei kuulu ns. subjektiivisen hoito-oikeuden piiriin, vaan siihen 

ovat oikeutettuja perheet, joissa molemmat huoltajat yhtäaikaisesti ovat 

päätoimisen vuorotyönsä vuoksi estyneitä hoitamasta lastaan.  

  

Vuorohoitoa järjestetään arkisin ennen klo 6.30 ja klo 17.00 jälkeen Kaislat 

- vuorohoitoryhmässä.   

  

Viikonloppu- ja yöhoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Vuorohoidon perumi-

nen on tehtävä heti, kun se tulee tietoon. Poissaolon syynä voi olla muutok-

set työvuoroissa tai sairastuminen, ei mummolareissut ym., koska työnteki-

jälle on työvuorot tehty.     

  

Lisätietoja vuorohoidosta saa varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkoselta, 

(puh. 044 4491 350).  

 

Hoitotuntien laskutus  

  

Lapsen hoitotunnit määräytyvät varattujen hoitoaikojen mukaan. Daisy- 

asiointijärjestelmä huomioi toteumaan pidemmän ajan joko varatusta tai 

toteutuneesta ajasta. Jos tuntiluokkaan jää vajausta, sitä ei hyvitetä. Voit 

seurata tuntien kertymistä DaisyFamilystä. Jos varattu tuntiluokka ylittyy, 

järjestelmä laskuttaa seuraavan tuntiluokan mukaan. Mikäli tuntirajavalin-

taa halutaan muuttaa, vanhemmat tekevät muutosilmoituksen eDaisyssä.  

Lue lisää klikkaamalla linkkiä asiakasmaksut-varhaiskasvatus.pdf (ruoko-

lahti.fi)  

mailto:sirpa.kupiainen@ruokolahti.fi
mailto:sirpa.kupiainen@ruokolahti.fi
https://www.ruokolahti.fi/loader.aspx?id=99d8782a-5b51-4943-b2a3-be441fa78ac4
https://ruokolahti.fi/media/pdf-tiedostot/ptv-lomakkeet/asiakasmaksut-varhaiskasvatus.pdf
https://ruokolahti.fi/media/pdf-tiedostot/ptv-lomakkeet/asiakasmaksut-varhaiskasvatus.pdf
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Päiväohjelma   

   

Päiväkotiryhmät ovat avoinna klo 6.30–17.00, poikkeuksena Kaislat -vuoro-

hoito-ryhmä, jossa hoidetaan vuorotyötä tekevien huoltajien lapset tar-

peen mukaan ympäri vuorokauden.  

        

Lapset saavat päiväkodissa aamupalan klo 8.00–8.45. Lounas tarjoillaan por-

rastaen klo 10.30–12.00 ja välipala klo 13.30–14.30. Lapselle tarjotaan 

kaikki hoitoajalle sijoittuvat ateriat.  Yli kolmevuotiaat lapset ruokailevat 

päiväkodin ruokailutilassa porrastetusti. Alle kolmevuotiaat ruokailevat 

omissa ryhmissään. Esioppilaat ja viisivuotiaiden toimintaan osallistuvat 

ruokailevat koulun monitoimitilassa.  

 

Ruokalistat ovat näkyvillä ryhmien ilmoitustauluilla ja kunnan verkkosivulla.  

Ruokakasvatus on osa varhaiskasvatusta ja rohkaisemme lapsia maistamaan 

kaikkia tarjolla olevia ruokia.    

  

Lapsen allergiat ja erityisruokavalio kirjataan varhaiskasvatushakemuk-

seen lisätietoihin ja DaisyFamilyssä lapsen tietoihin, allergiat -koh-

taan. Erityisruokavaliot ilmoitetaan kunnan verkkosivuilta löytyvällä 

sähköisellä lomakkeella.  

Tietoa erityisruokavaliosta linkissä:   

erityisruokavaliot-varhaiskasvatuksessa-ja-koulussa.pdf (ruokolahti.fi)  

 

Ilmoituslomake linkissä:  

ilmoitus-erityisruokavaliosta.pdf (ruokolahti.fi)  

Täytä, tulosta ja toimita kaavake lapsesi ryhmän henkilökunnalle. 

Tiedot päivitetään vuosittain ja huoltajia pyydetään ilmoittamaan heti, jos 

erityisruokavalioihin tulee muutoksia. Kaavakkeessa on ohje, missä tapauk-

sissa tarvitaan lääkärintodistus erityisruokavaliosta.   

https://ruokolahti.fi/media/pdf-tiedostot/ptv-lomakkeet/erityisruokavaliot-varhaiskasvatuksessa-ja-koulussa.pdf
https://ruokolahti.fi/media/pdf-tiedostot/ptv-lomakkeet/ilmoitus-erityisruokavaliosta.pdf
https://www.ruokolahti.fi/loader.aspx?id=106ec877-f6e7-4507-a633-3fb31b989373
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Vaatetus  

  

Ulkoilemme aamu- ja iltapäivisin joka päivä, joten varaa lapselle säänmukai-

nen vaatetus.  

Sisälle tarvitaan erikseen sisävaatteet ja sisätossut. Myös varavaatteita 

tarvitaan riittävästi. Huolehdithan, että lapsesi vaatteissa ja kengissä on 

nimi. Nimitarroja voi tilata halutessaan netistä. 

  

Kura- ym. vaatteiden pesu ja huolto kuuluvat huoltajien tehtäviin. Siivouk-

sen helpottamiseksi toivomme, ettei lapsen naulakkoon kerry liikaa vaat-

teita ja tavaraa.  

 

Tuonti- ja hakutilanteet  

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa perheelle annetaan kaksi avaimen-

perätunnistetta, joilla lapsi kirjataan ryhmän puhelimeen saapuneeksi tai 

lähteneeksi päiväkodista. Säilyttäkää tunnisteita huolella, kadonneesta ve-

loitamme 5 euroa. Henkilökunta ohjelmoi tunnisteet. Samalle tunnisteelle 

voidaan asettaa sisarukset ja myös avopuolison lapset, jos heitä kuljete-

taan yhdessä päiväkotiin 

Kun tuot lapsesi päiväkotiin ja kirjaat hänet tulleeksi ryhmän puhelimeen, 

vastuu siirtyy henkilökunnalle. Kun haet lapsen kotiin ja kirjaat hänet ulos, 

vastuu siirtyy huoltajalle. Ota lapsesi mukaan, jos haet tavaroita sisältä 

tms. Tuonti- ja hakutilanne on tärkeä tietojen vaihtamisen kannalta, joten 

toivomme, ettet samaan aikaan hoida omia puheluitasi.  

  

Selvitä, ketkä voivat olla lapsesi varahakijoita ja kirjaa kahden varahakijan 

tiedot DaisyFamilyyn. Huomioithan, että lapsen varahakijan on oltava täysi-

ikäinen. Varahakija tarvitaan esim. tilanteessa, jos huoltajat eivät pääse-

kään hakemaan lasta. Jos varahakijaa ei ole, eikä lasta haeta, hoidon jär-

jestää sosiaalipäivystys. 
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Saattoliikenne päiväkodin parkkialueella   
  

Päiväkodille johtavan tien ajonopeus on 25 km/h. Parkkialue on yksisuuntai-

nen ja kierretään pääoven luona olevan suojatien kautta ympäri.  

Alueella on paljon liikennettä, myös tavarankuljetusta, huomioithan vaara-

tekijät. Lapset kulkevat parkkialueella huoltajiensa vastuulla.  

  

Pyydämme, että opetatte lapsia liikkumaan turvallisesti saattotilanteissa. 

Poistuminen autosta tapahtuu auton etupuolelle ja siitä parkkialueen kes-

kisaarekkeelle. Päiväkotiin kulkeminen tehdään lapsen kanssa yhdessä suo-

jatien kautta, siitä päiväkotiin johtavalle jalkakäytävälle koulun yhdyskäy-

tävän alta ja leikkipihan kautta ryhmiin. Päiväkodin portti on ehdottomasti 

lukittava joka kerta siitä kuljettaessa! Lapsi haetaan aina päiväkodin aida-

tulta piha-alueelta. Lapset eivät avaa porttia, eivätkä kulje portista yksin 

parkkialueelle.   

  

Kun lähdet lapsesi kansa kotiin, älä päästä häntä juoksemaan autolle, vaan 

kulkekaa suojatien ja keskisaarekkeen kautta. Näin toimimalla ei vaarati-

lanteita peruuttavien ajoneuvojen vuoksi pääse syntymään.    

Huomioithan, että sammutat auton parkkipaikalla, koska pakokaasut kulkeu-

tuvat ilmastoinnin kautta sisälle päiväkotiin. Autoon ei saa jättää avaimia 

missään tilanteessa.  

   

Huomioithan, että päiväkodin ja koulun alueella tupakointi on kielletty.  
 

 

 

Omat lelut  

  

Lapset voivat tuoda omia lelujaan päiväkotiin ennalta ilmoitettuina lelupäi-

vinä. Päiväkoti ei vastaa, eikä korvaa lelujen rikkoutumista tai häviämistä.   

Lapsella voi olla ns. unilelu päivittäin mukanaan. Toivomme, että huolehdit 

unilelun puhtaudesta säännöllisesti.  
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Jos lapsi aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle, voi korvausta hakea 

perheen kotivakuutuksesta.  

   

Syntymäpäivät  

   

Juhlimme lasten syntymäpäiviä lauluin tai leikein. Lapsi saa tuoda merkki-

päivänään ryhmäänsä kaupasta ostettua tarjottavaa, mikäli perhe niin ha-

luaa.  Toivomme, että kysyt ryhmän lasten allergiat ja tuot myös heille so-

pivaa tarjottavaa. Toivomme tarjottavan olevan vähäsokerista. 

  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja yhteystiedot  

 

Molempien huoltajien tai taloudessa asuvan muun aikuisen pitää käydä kir-

jautumassa DaisyFamilyyn ja antaa siellä suostumus tulotietojen tarkista-

misesta tulotietorekisteristä, ellei halua toimittaa niitä sähköisesti itse 

eDaisyn kautta.   

 

Varhaiskasvatuksesta peritään varattujen tuntien, perheen tulojen sekä 

perhekoon mukainen maksu. Asiakasmaksuliitteen voit lukea klikkaamalla 

oheista linkkiä asiakasmaksut-varhaiskasvatus.pdf (ruokolahti.fi) 

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.  

 

Huolehdithan, että ilmoitat ajoissa muutokset tulotiedoissa, perhesuh-

teissa ja asiakasmaksuluokan muutoksissa eDaisy -asiointipalvelun kautta, 

https://ruokolahti.daisynet.fi/eDaisy  

Tulotietojen liitteet lisätään eDaisyyn, ei toimiteta sähköpostilla. 

  

Maksuasioista vastaa palvelusihteeri Sirpa Tiainen p.044 449 1263, puhe-

linaika on keskiviikkoisin klo 13.00–15.00.  

 

 

 

 

https://www.ruokolahti.fi/loader.aspx?id=99d8782a-5b51-4943-b2a3-be441fa78ac4
https://ruokolahti.fi/media/pdf-tiedostot/ptv-lomakkeet/asiakasmaksut-varhaiskasvatus.pdf
https://ruokolahti.daisynet.fi/eDaisy
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Huoltajien yhteystietojen on oltava aina ajan tasalla  

Jos puhelinnumerosi, sähköpostiosoite tai osoitteesi muuttuvat, muokkaa 

DaisyFamilyssä tiedot oikeiksi Lapsen perustiedot- kohdassa.  

Huomiothan, että huoltajien sähköpostiosoitteet ovat Daisyssa lapsen tie-

doissa. Erotilanteissakin on tärkeää, että molemmat huoltajat saavat tie-

dotteet ja viestit. (Siirrä täppä oikeaan kohtaan DaisyFamilyssä lapsen yh-

teystiedoissa > Näytä tiedot muille huoltajille). 

  

                     Mukavaa varhaiskasvatusaikaa!     

 

 

 
 


