PERHEPÄIVÄHOITOSANOMAT

Uusien perhepäivähoitolasten
vanhemmille

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON
Meistä koko perhepäivähoidon henkilöstöstä on mukavaa, että olette valinneet juuri perhepäivähoidon lastenne hoitomuodoksi.
Päivähoitopäätöksen mukana on liitteenä kirje päivähoidon aloituksesta ja tutustumisesta.
Lisäksi haluamme kertoa tarkemmin perhepäivähoitajasta ja hänen työstään, lapsiryhmästään sekä työympäristöstään.
Perhepäivähoitaja on ammattitaitoinen ja työhönsä koulutuksen saanut henkilö. Lapsiryhmään kuuluu pääsääntöisesti 1 - 4 kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat
tämänikäiset lapset mukaan lukien, lisäksi ryhmässä voi olla puolipäiväinen esiopetusikäinen.
Perhepäivähoitaja on antanut kotinsa kunnallisen päivähoidon käyttöön. Hän ei siis ole
kotiäiti, joka hoitaa vieraita lapsia omien lastensa tai kotitöidensä ohella. Perhepäivähoitajan perhe on hyväksynyt hänen ammattinsa, mutta tulee myös muistaa, että perhepäiväkoti on kuitenkin hoitajan oman perheen koti. Tämä vaatii joustavuutta ja hienotunteisuutta, varsinkin aamuisin sekä hoitajalta että lasten vanhemmilta, koska samassa
eteisessä voi olla ”liikennettä” ja kiirettä moneen suuntaan.
Jotta lapsenne hoito ja kasvatus perhepäiväkodissa onnistuisi parhaalla mahdollisella
tavalla, toivomme molemminpuolista yhteistyötä ja ymmärtämystä. Perhepäivähoitajan
mottona on ”sylillä - sydämellä - järjellä ”. Tämä tarkoittaa sitä, että perhepäivähoitaja
hoitaa koko lapsiryhmäänsä yksilöllisesti ja jokaisen lapsen tarpeet erityisesti huomioon
ottaen.

YHTEISTYÖ
Lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat kaiken
hoito- ja kasvatustyön perusta. Yhteistyön tulee olla säännöllistä ja luonnollinen osa
perhepäiväkodin toimintaa. Toisiinsa tutustuminen, yhteiset keskustelut ja neuvottelut
auttavat johdonmukaisuuteen kasvatustehtävässä. Hyvät yhteydet hoitolapsen ja hoitajan
perheiden kesken luovat suotuisan kasvuilmapiirin lapselle. Yhteistyö perhepäivähoitajan
kanssa alkaa jo ensi tutustumiskäynnin yhteydessä. Tärkeitä ovat päivittäiset ”juttutuokiot”,
jolloin molemmat osapuolet saavat tietoa lapsen mielialoista, toverisuhteista ja päivittäisistä
tapahtumista. Yhteistyötä on myös perhepäivähoitajan käynti lapsen kotona (esim. hoitosopimus- ja varhaiskasvatuskeskustelut). Tässä yhteydessä lapselle on tärkeää saada
”esitellä” hoitajalle oma perheensä, kotinsa ja tietenkin omat lelunsa.

PERHEPÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄ
Hoitopäivä saattaa päällisin puolin tuntua hyvinkin
”rutiininomaiselta”, mutta siihen mahtuu monta
monta halaamista, suukkoa, syliin kiipeämistä ja
päänsilitystä.
Aamulla aloitetaan aamupalalla, jonka jälkeen leikitään
sisällä tai lähdetään ulkoilemaan. Voidaan leikkiä joko
kotipihassa tai tavata muita perhepäivähoitajia lapsiryhmineen.
Sitten tullaan lounaalle ja mennään päiväunille,
isommille lapsille riittää pieni lepohetki.
Kun on herätty, tehdään kaikkea kivaa - askarrellaan,
kuunnellaan satuja, leikitään, joskus voidaan katsoa
jopa lastenohjelmia telkkarista.
Sitten onkin jo välipalan aika, jonka jälkeen lähdetään
ulos leikkimään, kunnes äiti tai isä tulee.
Perhepäivähoitaja tekee syksyn aikana kirjallisen
toimintasuunnitelman, joka on monipuolisen
toiminnan perusta. Kysele ja tutustu!

LEIKIN MERKITYKSESTÄ
Leikkiessään lapsi oppii elämisen taidot ja säännöt. Hän puuhaa sekä sisällä että ulkona;
hän juoksee, hyppii, kiipeilee, leikkii hiekalla, vedellä ja savella, muovailee, piirtää, maalaa,
liimaa, laulaa, soittaa, kuuntelee musiikkia ja satuja, keskustelee, leikkii roolileikkejä.
Hän saa tilaisuuden kehittää kättensä taitoja, luovaa ilmaisuaan ja kielellisiä valmiuksiaan.
Yhdessä toisten lasten kanssa hän osallistuu jokapäiväisiin pieniin askareisiin esim. aterioilla,
pukemisessa ja riisumisessa. Lapselle annetaan mahdollisuus kehittää havaintotoimintojaan
ja oppimisvalmiuksiaan sekä kartuttaa tietojaan ikäänsä ja kehitystään vastaavalla tasolla.
Tärkeintä on kuitenkin se, että lapselle annetaan mahdollisuus leikkiä leikkinsä loppuun.
KASVUNKANSIO
Kasvun kansiolla tarkoitetaan lapsen portfoliota eli kansiota, joka kertoo lapsen kasvusta,
kehityksestä ja oppimisesta. Se on ennen kaikkea väline, jonka kautta voidaan kertoa
tapahtumista, toiminnasta, opituista ja koetuista asioista. Se antaa tietoa siitä, mitä lapsi
tekee päivähoidossa, mitä leikkii ja mitä oppii. Se myös tekee lapsen ajatukset näkyviksi,
kertoo lapsesta ja hänen kiinnostuksen kohteistaan.
Jokaisella lapsella on oma kansio, joka tuodaan kotoa. Kansioon kerätään mm. lapsen tekemiä piirustuksia (miten lapsi kehittyy 1-6 v), maalauksia, lapsen omia satuja, juttuja ja kertomuksia, lapsihaastatteluja. Siellä voi olla valokuvia erilaisista päivähoidon tapahtumista, juhlista ja retkistä, (mitä varten juhlittiin, minkälaista oli). Se antaa tietoa myös siitä, mistä lapsi
nauttii ja pitää (esim. joku tietty laulu, loru tai kirja). Lapsi voi itse esitellä kansiotaan muille
lapsille, vanhemmilleen ja muille aikuisille.
MITÄ HOITOKODISSA SYÖDÄÄN
Perhepäivähoitaja valmistaa monipuolista ja maittavaa kotiruokaa.
Jokainen lapsi syö oman ruokahalunsa mukaan, mutta uusiakin makuja kannustetaan
maistelemaan. Yhdessä muiden lasten kanssa alkavat ehkä oudotkin ruoat maistua.
Lapsia ei pakoteta syömään, ruokailukasvatus on sallivaa.
Mikäli lapsella on ruoka-aineallergia, tarvitaan siitä neuvolan terveydenhoitajan- tai
lääkärintodistus ennen kuin hoitaja on velvollinen erityisruokavalion noudattamiseen.
Muistathan noudattaa ruokavaliota myös viikonloppuina ja loma-aikoina.

Allergisten lasten hoito vaatii pitkäjänteisyyttä ja hyvää yhteistyötä lapsen vanhempien ja
perhepäivähoitajan kesken. Useimmilla allergisen lapsen hoitajalla on pitkä kokemus allergisen hoidosta, joten heidän kokemuksiaan ja tietojaan kannattaa kysellä.
Koska allergioissa tapahtuu juuri pikkulapsi-iässä eniten muutoksia, tarkistetaan myös
todistukset vuosittain ts. vaadimme uudet kerran vuodessa.

PÄIVÄUNISTA JA -LEVOSTA
Jotta lapsi jaksaa koko ”työpäivänsä”, hän tarvitsee myöskin leikkien välillä lepoa.
Alle neljävuotiaat nukkuvat normaalisti 1 - 2 tuntia.
Isommille lapsille riittää lepohetki, jolloin rauhoitutaan ja kenties katsellaan kirjoja,
usein hoitajat liittävät tähän isojen lasten lukuhetken.
Mikäli illalla uni ei tule, syy ei aina suinkaan ole päiväunissa, vaan kenties kylässä
käymisessä, televisiossa tms. tai yksinkertaisesti liian rajuissa iltaleikeissä.
Keskustele oman lapsesi unen tarpeesta perhepäivähoitajan kanssa.

”Te isot ihmiset ymmärtäkäähän
voi pientäkin joskus ottaa päähän.
Voi lastakin väsyttää päivän työ,
voi hältäkin huonosti mennä yö.
Voi ystävä pettää ja huutaa pomo,
ja muutenkin olla surkea olo.
Voi raivari tulla ja palaa roppu,
kun aina on niin kamala hoppu.

Ei murheet ole vain isojen alaa,
voi pikkuisiltakin pinna palaa.
Voi sattua harmeja aamusta asti,
niin, että kiljuttaa kamalasti.
Voi äiti huutaa ja ymmärtää väärin,
ja isääkin siepata ylenmäärin.
Voi päivä mennä niin pipariksi,
että on pantava ranttaliksi.

Siis: Koettakaa ottaa lapsenne lukuun,
kun kuulutte samaan heimoon ja sukuun.
Ei aina paista ja ole kesä,
eikä kotikaan ole kilttien pesä.
Jos paha päivä on sulla ja mulla,
niin annetaan kiukkujen ulos tulla,
niin aina ei vallitse riita ja känä
ja pysytään muutenkin terveempänä.”

HOITOKASSI
Hoitokassi kulkee lapsen mukana joko päivittäin tai hoitajan kanssa sovittaessa viikoittain.
Hoitokassi sisältää lapsen puhtaat varavaatteet.
Sieltä löytyy talvella useita pareja sukkia ja lapasia sekä muita vaihtovaatteita, sisätossuja
tai jarrusukkia sekä alusvaatteita.
Isommillekin lapsille voi maitolasi kaatua syliin juuri ennen uloslähtöä.
Lapsiryhmä ulkoilee huonolla säällä aina puutteellisimmin varustetun lapsen ehdoilla.
Hoitajilta löytyy vinkkejä esim. talvihaalareiden ja kenkien ostoon. Kalleimmat ja kauneimmat eivät aina ole käytännöllisimmät.
Lapsen työvaatteiden tulee olla joustavat, helpot pukea itsekin päälle sekä muutenkin
mukavat.
Lasten vaatteiden hoito ja huolto (pesu ja korjaukset) kuuluvat aina vanhemmille. Myös
kurahousujen!
Hoitokassista löytyvät myös pienten lasten vaipat sekä nenäliinat. Niiden toimittamisesta
perhepäivähoitokotiin on niin ikään vanhempien huolehdittava.
HOITOSOPIMUS
Hoitosuhteen alkuvaiheissa tehdään hoitosopimus. Sen tekevät lapsen vanhemmat
(tai jompikumpi), perhepäivähoitaja ja perhepäivähoidon ohjaaja yhdessä. Hoitosopimus tehdään joko lapsen omassa kodissa,
hoitokodissa tai toimistolla.
Tässä tilanteessa keskustellaan yhdessä
hoitoon liittyvistä kysymyksistä; mm siitä,
miten hoitosuhde on alkanut, miten lapsi
on löytänyt paikkansa hoitoryhmässä,
millaiset säännöt ovat hoitokodissa, mitkä
asiat lapsen kasvatuksessa ovat tärkeitä
vanhemmille jne. Lisäksi sovitaan hoitoon
liittyvistä konkreettisista asioista, kuten
ruokailusta, päivälevosta, varahoidosta ym.

Keskustele hoitosopimuksen tekemisestä hoitajan kanssa ja sovi aika ohjaajan kanssa!
Ennen hoitosopimuksen tekoa vanhemmat ja perhepäivähoitaja kokoontuvat yhdessä
vaihtamaan ajatuksia lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä kasvatusnäkemyksistä ja
-tavoitteista sekä -periaatteista. Jatkossa sekä hoitosopimus että varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan vuosittain.
VARAHOITO
Hoitosopimuksen yhteydessä sovitaan lapselle varahoitopaikka (mielellään parikin).
Varahoitopaikka on toisella hoitajalla, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa.
Varahoitotilannetta helpottaa nimenomaan tätä tarkoitusta varten toimiva Pihlajamäen
varahoitoryhmis, Littoisten Monitoimitalolla.
Sairasloma voi sattua kenelle tahansa, myös perhepäivähoitaja tai hänen lapsensa voivat
sairastua. Äkillisessä sairaustapauksessa voi ottaa suoraan yhteyttä tuttuun varahoitajaan.
Kun perhepäivähoitaja on ennalta arvaamattomasta syystä (esim. hoitajan sairaus) estynyt
tekemästä työtään, ja hoitosuhteessa olevan lapsen vanhempi järjestää itse lapsensa
varahoidon, hyvitetään poissaolopäivät hoitomaksussa. Hyvityksen saat, kun ilmoitat
järjestäväsi hoidon itse hoitajalle. Hoitaja tekee ohjelmaan hyvitysmerkinnän.
Varahoitoa tarvitaan monesta muustakin syystä (vuosiloma, koulutus).
Lomasesonkiaikojen tarpeista kyselemme etukäteen kirjallisesti.
HUOM! Oma asennoitumisesi varahoitoon (puheet, eleet) välittyvät lapseen. Lapsi on
luonnostaan utelias. Lapsi kokee useimmiten seikkailuna uudet paikat ja uudet kaverit.
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT
Päivähoidon eräänä tehtävänä on erilaisten kehitysviivästymien ja -häiriöiden mahdollisimman varhainen toteaminen ja korjaaminen, ottaen huomioon kunkin lapsen yksilölliset erityistarpeet.
Kaarina varhaiskasvatuksessa työskentelee erityislastentarhanopettajia. Heidän tehtäviinsä
kuuluu myös perhepäivähoidossa olevien, etenkin erityistä tukea tarvitsevien lasten
ongelmien selvittäminen sekä tutkimukseen ja hoitoon ohjaaminen.
Erityislastentarhanopettaja tukee hoitajan työtä tekemällä kotikäyntejä, välittäen tietoa ja
neuvotellen kaikista lapsen kasvamiseen liittyvistä asioista. Hän osallistuu vanhempainiltoihin sekä keskusteluihin hoitajan ja vanhempien kanssa.

MUISTA, ETTÄ
- LAPSESI TARVITSEE MYÖS VAPAA-AIKAA JA YHDESSÄOLOA OMAN PERHEEN
KANSSA, SIKSI SUOSITTELEMME, ETTÄ VANHEMPIEN VAPAA- JA LOMAPÄIVÄT
OVAT MYÖS LASTEN VAPAAPÄIVIÄ HOIDOSTA.
- LAPSEN MIELIKUVITUS ON VILKAS. JOS LAPSESI KERTOO HOIDOSTA ASIOITA, JOTKA
JÄÄVÄT VAIVAAMAAN MIELTÄSI, TARKISTA ASIAT HOITAJALTA, ENNEN KUIN TEET
OMIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄSI.
HYVÄ TIETÄÄ
- Jos lapsi jää pois päivähoitopaikasta esim. sairauden tai loman vuoksi, on asiasta
aina ilmoitettava välittömästi sekä perhepäivähoitajalle että perhepäivähoidon
ohjaajalle.
- Päivähoitopaikka sanotaan irti kirjallisesti.
- Muistathan ilmoitella tapahtuneista muutoksista ohjaajalle. Jos työpaikkasi
vaihtuu, perhesuhteissasi tapahtuu muutoksia, vaihdatte asuntoa jne. Kaikki ajan
tasalla olevat tiedot helpottava yhteistyötämme. Huom! myös puhelinnumeromuutokset.
- Perhepäivähoitajat raportoivat lasten tulemiset ja menemiset mobiiliraportoinnin
avulla.
- Päivähoitolapset ovat tapaturmavakuutettuja hoidossa ollessaan.
- Päivähoitomaksuihin ja -laskuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä
Anne Kuhmonen p. 050-314 6134
Pia Lindholm p. 050-314 6148
Petra Kuurtamo p. 050-314 6137
Sähköposti: paivahoito[at]kaarina.fi
postiosoite: Päivähoitotoimisto, PL 12, 20781 Kaarina

Perhepäivähoitotoimisto
Lautakunnankatu 1
(varmista puhelimitse, vältät turhan käynnin)
postiosoite: PL 12, 20781 Kaarina
Perhepäivähoidon ohjaajat
Terhi Kuusinen p. 050-373 2493
Heli Varjonen p. 050-373 2618
Marjukka Rantio p. 050-431 3577
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Ota syliin
Ota syliin
rutistetaan.
Ollaan hiljaa
kuunnellaan.
Hiljaa ihan supatellaan
salaisuudet sanotaan.
Sanoa vois joka päivä
kuinka paljon tykätään
ja miten tuntuu
mukavalta
sylissä kun pidetään.

