TERVETULOA LEIKKIMÄÄN KAARINAN LEIKKIPUISTOON
Kaarinan kaupungilla on kolme leikkipuistoa:
Kesämäen leikkipuisto, Kuusiston leikkipuisto sekä Karhupuisto.
Kaikki puistomme ovat avoinna arkipäivisin klo 9.00 – 12.30.
Kuusiston iltapäiväpuisto jatkaa toimintaansa
arkipäivisin klo 13 – 16.30 ja
1.4.2019 alkaen Kesämäki on auki arkipäivisin
iltapäivällä klo 13 – 16.30.
Karhupuisto avoinna arkipäivisin vain klo 9 – 12.30.
Lapsi voi aloittaa puistossa sen kuukauden alussa, kun hän täyttää 18 kuukautta ja osaa kävellä.
Myös päivähoidon piirissä oleva lapsi voi osallistua leikkipuistotoimintaan.
Kaavakkeen löydät kaupungin sivuilta, liitteeksi tarvitaan terveydentilatodistus.
Ilmoittautumisen voi tehdä suoraan puistoon tai päiväkodinjohtaja Katja Vainikainen
(Kuusiston päiväkoti, Kauppatie 1, 21620 Kuusisto, p. 050-314 5254)
Leikkipuistojen tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen ja
monipuolinen toimintaympäristö sekä innostaa lapsia luonnossa
leikkimiseen, liikkumiseen ja ulkoiluun.
Leikimme yhteisiä leikkejä, laulamme, askartelemme ja liikumme.
Leikkipuiston kuukausiohjelmasta ja tapahtumista tiedotetaan sekä
puistossa olevalla ilmoitustaululla että sähköpostilla. Muistathan katsoa!

Sateella leikkipuisto on auki klo 9 – 11 ja iltapäiväpuisto klo 14–16.
Tulethan ajoissa leikkimään, sillä sateella suljemme jo klo 11.00 tai 16.00.

Kovalla pakkasella (-12 ja yli) leikkipuistomme on suljettu!
Päätös leikkipuiston sulkemisesta tehdään klo 9.00 puiston
lämpömittarin lukeman mukaan.
Kovalla pakkasella ja varsinkin kylmällä tuulella on erittäin tärkeää lyhentää puistossa oloaikaa.

Pukeutuminen sään mukaan
Kostealla ja sateisella säällä puethan lapselle suojavaatteet valmiiksi päälle, myös kurahanskat.
Varakäsineet reppuun mukaan!
Nenäliinoja tarvitaan usein, laitathan ne huppuun tai taskuun!
Käytäthän lapsesi pissalla ennen puistoon tuloa, sillä ohjaajien valvovia silmiä tarvitaan pihalla.
Vaippoja leikkipuisto-ohjaajat eivät vaihda edellä mainituista syistä.
Sairauden jälkeen pitää toipua vähintään yksi kuumeeton päivä.
Pitkistä poissaoloista pitää ilmoittaa ohjaajille.
Jos lapsi on poissa leikkipuistosta ilmoittamatta yli kuukauden,
sijoitus päättyy ja paikka annetaan seuraavalle.

Leikkipuistopaikan irtisanominen tehdään kirjallisesti puistosta saatavalla lomakkeella tai
sähköpostilla Katja Vainikaiselle (katja.vainikainen@kaarina.fi) muutosta edeltävän kuukauden
loppuun mennessä.

Leikkipuistoissa työskentelevät keväällä 2019:
Leikkipuisto-ohjaajat: Kaarina Kilpeläinen, Pirkko Keto, Mari Malmikko,
Minna-Mari Denisov, Heidi Haapakoski, Minna Perhonen ja Sari Fredriksson.
Lastentarhanopettaja Sirpa Aaltonen
Työntekijät voivat ajoittain toimia eri leikkipuistoissa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kesämäen puiston puhelinnumero on 050-373 2820.
kaarina.kilpelainen@kaarina.fi/ pirkko.keto@kaarina.fi
Kuusiston puiston puhelinnumero on 050-373 2606.
minna.perhonen@kaarina.fi / sari.fredriksson@kaarina.fi
Karhupuiston puhelinnumero on 050-373 0031.
minna-mari.denisov@kaarina.fi / heidi.haapakoski@kaarina.fi

Nähdään puistossa 

