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HENKILÖKUNTA
• Tiina Gröhn
päiväkodin johtaja
montessoriohjaaja ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja
puh. 045 166 5627
tiina.grohn@rantakaisla.fi
Kastehelmet (0–3-vuotiaat):
puh. 050 300 8354
• Satu Annunen
montessoriohjaaja ja päiväkodin varajohtaja
satu@rantakaisla.fi

Olemme keränneet tähän oppaaseen
päiväkodin käytännön asioita tiedoksi
uusille perheille, pienten ryhmästä
siirtyvien lasten perheille sekä
vanhoille perheille selventääksemme
tämän hetkisiä arkisia käytäntöjämme
uusissa tiloissamme.

• Maija Nyqvist
lastenhoitaja

PÄIVÄKOTI ON AUKI KLO 7.45–17.00

• Mikko Kurvi
laitosapulainen

POISSAOLOT

Aamuruskot (3–6-vuotiaat):
puh. 050 326 6300
• Anneli Palviainen
montessoriohjaaja ja lastentarhanopettaja
anneli@rantakaisla.fi
• Opettaja haussa
• Jonna Monni
lastenhoitaja
Auringonsäteet (3–6-vuotiaat):
puh. 045 166 5796
• Janica Porkka
lastentarhanopettaja ja päiväkodin varajohtaja
janica@rantakaisla.fi
• Outi Lipola
montessoriohjaaja ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja
outi@rantakaisla.fi
• Tamara Moilanen
lastenhoitaja
LISÄKSI RANTAKAISLAN
HENKILÖKUNTAAN KUULUU:
• Lay Chi Linh
keittäjä
puh. 045 646 2044
PÄIVÄKODIN OSOITE:
Montessoripäiväkoti Rantakaisla
Kyläkaivontie 6 D
01350 Vantaa

Lapsen sairastuttua, ilmoita siitä lapsen oman
ryhmän numeroon aamulla soittamalla tai teksti
viestillä. Vanhemman tulee myös ilmoittaa lapsen
muusta poissaolosta päiväkotiin.

ESIOPETUSIKÄISTEN LASTEN
POISSAOLOJEN ILMOITTAMINEN
1.8.2015 tuli voimaan esiopetuksen velvoittavuus.
Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lap
sen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetuk
seen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavut
tavaan toimintaan. Esikoululaisten poissaolojen
ilmoittamisessa on tärkeää huomioida, että alle
kahden viikon poissaoloissa suullinen ilmoitta
minen lapsen oman ryhmän henkilökunnalle riit
tää. Yli kaksi viikkoa kestävät poissaolot myöntää
päiväkodin johtaja. Henkilökunnalta saat erillisen
kaavakkeen yli kaksi viikkoa kestävien poissaolojen
anomiseen.

PÄIVÄKOTIIN TULO JA KOTIINLÄHTÖ
Hakiessanne tai tuodessanne lapsenne puistoon
on tärkeää sulkea porttien haat ja salvat mennessänne ja tullessanne!
Päiväkotiin tultaessa vanhemmat huolehtivat
lapsen riisuutumisesta, tossujen laittamisesta jal
koihin ja tartuntatautien ehkäisemiseksi käsien
pesusta ennen ryhmään saapumista (kädet on
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hyvä pestä myös päiväkodista kotiin saavuttaessa).
Mikäli tuotte lasta pienten ryhmään, voitte pestä
lapsen kädet pienten wc:ssä vaikka tulisittekin aa
muvastaanottoon isojen puolelle ennen kahdek
saa. Päiväkotiin tullessaan lapsi voi pestä kädet
aamuvastaanottohuoneen puoleisessa wc:ssä.
Tervehdimme lasta aamulla kätellen ja samoin
kotiin lähtiessä. Lasten valvonnan ja turvallisuuden kannalta on tärkeää hyvästellä AINA kätellen
(ensisijaisesti ryhmän omalle aikuiselle, mutta jos
omaa aikuista ei ole paikalla, niin sitten jollekin
muulle päiväkodin aikuiselle)! Vastuu lapsesta siirtyy aamulla vanhemmalta päiväkodin työntekijälle
kätellessä ja vastaavasti kotiin lähtiessä kätellessä
päiväkodin työntekijältä vanhemmalle.
Mikäli sinulla on aamulla viestitettävää päivä
kodin työntekijälle, tulethan ryhmään aikuisen
luokse kertomaan asiasi samalla kun lapsi kätte
lee aikuisen. Huolehdi ettei lapsi jää yksin eteisen
puolelle vaan tulee ryhmätilaan saakka!
Päiväkoti on auki klo 7.45–17.00. Hae lapsesi
viimeistään klo 17.00 mennessä. Päivän viimeises
sä työvuorossa olevan kasvattajan työaika päättyy
klo 17.00. Toivomme kuitenkin, että tulette hake
maan lastanne mahdollisuuksien mukaan jo hie
man aikaisemmin, että ehdimme vaihtaa päivän
kuulumiset.
Ilmoittakaa henkilökunnalle, jos lapsen hakee
joku muu kuin omat vanhemmat.

AURINGONSÄTEIDEN JA
AAMURUSKOJEN PÄIVÄOHJELMA

7.45

8.15– 8.45
8.30 –11.00
11.00 –12.00
12.00–14.00
13.00–15.00
14.00–15.30
14.30 –15.00
15.00–17.00

17.00

päiväkoti aukeaa,
lasten vastaanottaminen
Auringonsäteiden
leikkihuoneessa
aamiainen tarjolla ruokailu
tilassa
montessorityöskentely
ja piirihetki
lounas
ulkoilu Puistonpesän
puistossa
lepohetki lapsilla, jotka
nukkuvat päiväunet
välipala
lepohetki lapsilla, jotka
lepäävät
sisätoimintaa, leikkejä tai
pelejä lapsen oman valinnan
mukaan
päiväkoti sulkee ovet

KASTEHELMIEN PÄIVÄJÄRJESTYS

7.45

RUOKAILU
Rantakaislassa tarjoillaan aamiainen, lounas ja
välipala. Mikäli lapsi syö aamiaisen kotonaan, toi
vomme teidän kertovan siitä meille. Aamiaisen
aloitamme puurolla, jogurtilla/viilillä tai muroilla
ja tämän jälkeen lapsi voi ottaa leipää tms. muuta
tarjolla olevaa. Sama käytäntö on välipalalla. Ensin
syödään varsinainen välipala, jonka jälkeen lapsi
voi hakea muuta syötävää. Periaatteenamme on,
että kaikkia ruokia maistetaan. Kannustamme lasta
tähän, että myös uudet maut tulevat lapselle pik
kuhiljaa tutuiksi.
Kannustamme lapsia hyvän ruokarauhan an
tamiseen kaikille lapsille. Keskustelemme omien

8.15 alkaen
8.45–9.30
9.45–10.45
11.00–11.45
11.45–14.00
14.00–14.45
15.00–15.45
16.00–17.00
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päiväkoti aukeaa,
lapset vastaanotetaan
Aamuruskojen
leikkihuoneessa
aamiainen omassa ryhmässä
montessorityöskentely
ulkoilu Puistonpesän
puistossa
lounas
päiväunet
välipala
leikkiä tai ulkoilua
Puistonpesän puistossa
leikkiä Aamuruskojen tai
Auringonsäteiden ryhmässä

ULKOILU

pöytäkavereiden kanssa. Harjoittelemme kohteli
asta käyttäytymistä ruokailutilanteessa.
Lounaan jälkeen lapset saavat ksylitol – pastillit.
Mikäli lapsella on erityisruokavalio, pyydämme
teitä toimittamaan lääkärintodistuksen keittiöön.
Erityisruokavalioista on tärkeää keskustella päivä
kodin johtajan, lapsen oman ryhmän aikuisen ja
päiväkodin keittäjän kanssa.

Ulkoilemme yleensä kerran päivässä. 3–6 vuotiai
den ulkoilu tapahtuu ryhmäperhepäiväkoti Puis
tonpesän pihalla n. klo 12–14 välisenä aikana. Alle
3-vuotiaiden ulkoiluaika on n. klo 10–11.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Iltapäivisin toimimme useimmiten sisällä, jolloin
lasten on mahdollisuus muun muassa leikkiä tai
pelata.
Ulkoillessamme puistoissa (Puistonpesän puis
toa lukuunottamatta) tai tehdessämme retkiä
puemme lapsille turvallisuuden vuoksi omien ul
kovaatteiden päälle huomioliivit.

PÄIVÄUNI JA LEPO
Rantakaislassa on molemmissa ryhmissä lepohuo
neet. Aamuruskojen ja Auringonsäteiden ryhmien
isommat lapset, jotka eivät enää nuku päiväunia,
lepäävät Auringonsäteiden lepohuoneessa päivit
täin n. 30 min ja ryhmien päiväunia nukkuvat lap
set nukkuvat Aamuruskojen ryhmän lepohuonees
sa. Päiväunia nukkuvien lasten on mahdollisuus
nukkua klo 13–15 välillä. Lepohuoneissa lapsille
on kerros- ja yksittäissänkyjä ja jokaiselle on oma
nimetty paikka. Halutessanne voitte tuoda päivä
kotiin säilytettäväksi unilelun. Isojen ryhmässä le
pohuoneessa kuunnellaan rauhallista musiikkia ja
tarinoita. Ne lapset, jotka eivät nukahda, nousevat
lepohuoneesta n. klo 15.

VARAVAATTEET, ULKOVAATTEET
JA KURAVAATTEET
Jokaisella lapsella on oma varavaatelaatikko nau
lakon yläpuolella. Lapsella tulee olla päiväkodissa
varavaatteita yksi vaihtovaatekerta (esim. pusero,
pitkät housut, pitkät alushousut/sukkahousut ja su
kat, jne.) ja muutamat alusvaatteet. Huolehdithan,
että lapsen varavaatelaatikossa on aina riittävästi
varavaatteita. Lapsella olisi hyvä olla päiväkodissa
mukana myös yksi paksumpi pusero. Päiväkodilla
on vain vähän lainavaatteita. Tuothan päiväkodin
varavaatteen takaisin pestynä mahdollisimman
pian.
Naulakoihin ei mahdu kovin paljon vaatetta ja
onkin parempi lapsen omatoimisuuden tukemisen
kannalta ettei naulakko ole liian täynnä. Opetam
me mm. ulkoilusta sisään tullessa lasta ripusta
maan vaatteensa naulakkoon ja mikäli se on ihan
täynnä, tämä hankaloittaa lapsen toimintaa.
Lapsen päiväkotivaatteita valittaessa on hyvä huo
mioida, että lapsen on ne itse helppo pukea ja riisua
sekä se, että päivän aikana vaatteet saattavat sotkeu
tua. Tossujen valinnassa on hyvä huomioida, että
ne pysyvät tukevasti lapsen jalassa ja ovat helposti
puettavissa eivätkä aiheuta ääntä lapsen kävellessä.
Toivomme lapsen pukeutumista ja henkilökun
nan työtä helpottaaksenne, että lasta tuodessan
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ne laittaisitte lapsen kyseisenä päivänä ulkoilus
sa tarvittavat ulkovarusteet (esim. lapaset, huivi,
villasukat, yms.) aamuisin valmiiksi esille lapsen
lokeroon.
Ulkoiluissa käytämme aina ulkovaatteita, myös
kesäisin vaihdamme toiset vaatteet sisälle tultaes
sa. Lapsella on hyvä olla päähine kaikkina vuoden
aikoina.
Nimettömät vaatteet säilytämme erikseen etei
sessä olevassa korissa. Katsothan säännöllisesti
korin läpi. Myös hiusrenksut ja pinnit säilytämme
erikseen pienemmässä korissa. Tätä voi kysyä, jos
kotona on käynyt kato pompuloista.
Muistathan nimetä lapsesi kaikki vaatteet ja tavarat, myös kengät, tossut ja repun!

Omia leluja voi tuoda päiväkotiin lelupäivinä.
Ilmoitamme lelupäivistä erikseen. Mikäli lapsella
on päiväkotiin tulomatkalla lelu mukana, toivom
me teidän ottavan lelun mukaanne jättäessänne
lapsen päiväkotiin. Selkeät rajat/tavat tässä asiassa
helpottavat lapsen ja päiväkodin arkea. Lapselle voi
olla hyvä kertoa ettei muillakaan lapsilla ole omia
tavaroita tai leluja mukana.
Poikkeuksena omiin tavaroihin ovat lämpiminä
aikoina JUOMAPULLOT ja AURINKORASVAT!
Juomapulloja käytämme ulkoiluissa. Henkilökunta
huolehtii juomapullon täyttämisestä. Juomapullon
voi viedä kotiin pestäväksi perjantaisin. Myös juo
mapullot ja aurinkorasvat on nimikoitava.

TIEDONVÄLITYS JA
KUULUMISTEN VAIHTO

LASTEN OMAT TAVARAT JA LELUT
Toivomme, että lapsella olisi vain välttämättömät
tavarat mukana päiväkodissa. Päiväkodista löytyy
kaikki päivän mittaan tarvittavat tavarat. Omien
tavaroiden esim. kolikoiden, sateenvarjojen , ko
rujen jne. turvallisuus on tärkeää huomioida (esim.
nielemisvaara, korujen terävät reunat). Omista ta
varoista syntyy päiväkodissa helposti lasten väli
siä hankalia tilanteita. Korut, kellot, tms. saattavat
myös häiritä lapsen toimintaa tai ne voivat kadota
päiväkodissa.

Olemme siirtymässä tiedotteiden lähettämiseen
sähköpostilla. Paperiset tiedotteet jaetaan lasten
naulakkojen hyllyille tai tiedotuspusseihin. Näihin
paikkoihin tulee tietoa mm. jumppien ajankohdis
ta, retkistä ja tapahtumista. Myös hallitus voi tie
dottaa ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.
Yhteinen ilmoitustaulu löytyy eteisestä ul
ko-ovesta tullessa oikealla puolella olevalta seinäl
tä. Muistakaa seurata ilmoitustaulua päivittäin!
Yhteisellä ilmoitustaululla ilmoitamme kaikkia
perheitä koskevista asioita kuten vanhempainil
loista, joulu- ja kevätjuhlista sekä mm. liikkeellä
olevista tartuntataudeista.
Päivittäiset lyhyet kuulumiset voimme vaihtaa
haettaessa. Lasten riittävän valvonnan kannalta
pyrimme siihen, että yksi aikuinen vaihtaa kuulu
misia ja toiset valvovat lasten leikkejä. Lisäksi alle
3-vuotiailla on lapsen päivittäisistä toiminnoista
kertova tiedotelappu, joka annetaan kotiinlähtiessä.
Tarkemmin lapsen arjen kulusta ja kehittymises
tä keskustelemme Varhaiskasvatuskeskustelussa

(VASU) ja esikoululaisilla Lapsen esiopetussuunnitelma (LEOPS)-keskustelussa. Uusien perheiden
kanssa keskustelemme lapsesta ensin aloituskeskus
telussa. Tarvittaessa järjestämme keskusteluja useam
minkin.
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Toivomme, että ottaisit meihin pikaisesti yhteyt
tä mikäli lapsesta on huolta missä tahansa asiassa.
Voit myös lähettää opeille sähköpostia, mutta kii
reellisissä tapauksissa toivomme, että soitat.
VANHEMPAINILTA järjestetään syksyllä ja ke
väällä. Syksyllä on usein aiheena yleiset kuulu
miset ryhmien toiminnan alkamiseen liittyen.
Kevään vanhempainilta koostuu montessorikas
vatukseen tai muuhun varhaiskasvatukseen liitty
västä aiheesta.

KUINKA TOIMITAAN LAPSEN
SAIRASTUTTUA/TAPATURMAN
SATTUESSA
Mikäli lapsi sairastuu päiväkotipäivän aikana, il
moitamme siitä toiselle vanhemmalle. Lapsi tulee
viipymättä hakea kotiin sairastamaan, että välttyi
simme muiden lasten ja henkilökunnan sairastu
miselta. Mikäli lapsi sairastuu kotona ollessaan,
vanhemman velvollisuus on ilmoittaa siitä päivä
kodille.
Lapsi voi palata päiväkotiin tervehdyttyään kun
nolla. Kuumeiltuaan on tärkeää viettää yksi kuu
meeton päivä kotona. Päiväkodissa saattaa olla
flunssakausina liikkeellä useitakin tartuntatauteja.
Puolikuntoinen lapsi saa uuden tartunnan herkästi.
Tapaturman sattuessa päiväkotipäivän aikana
menemme taksilla Terveystaloon (Tikkurilan toi
mipiste) tarkastukseen. Ilmoitamme perheelle
asiasta viipymättä. Jokaisella lapsella on tapatur
mavakuutus päiväkotipäivän ajaksi.

JUMPAT
Alkavat syyskuussa Puistokulman salissa.

RETKET
Teemme retkiä lähiympäristöön ja lasten kulttuu
ritapahtumiin. Esiopetusikäisillä retkiä on muita
enemmän. Pyrimme tiedottamaan jokaisesta ret
kestä noin viikkoa aikaisemin.

LASTEN PIIRUSTUKSET
YM. TUOTOKSET
Keräämme muutaman kerran vuodessa lasten
tehtävät piirrustuskansioon ja lähetämme sen ko
tiin. Toivomme, että teette lapselle kasvunkansion
kotona, johon voitte lapsen kanssa laittaa halua
manne työt. Kasvunkansio jää muistoksi päiväko
tivuosista.

SYNTYMÄPÄIVIEN JUHLINTA
Halutessanne voitte tuoda pientä herkkua (esim.
keksit) juhlapäivän kunniaksi lapsille. Toivomme,
että päiväkotiin ei tuotaisi karkkia.

Yhteistyöterveisin
Rantakaislan henkilökunta
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