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Tervetuloa kunnalliseen ryhmäperhepäivähoitoon Hirvensalmelle! 

Lahnaniemen ryhmis on neljän lapsen hoitoyksikkö, joka toimii Lahnaniemen koulun yhteydessä. 

Ryhmis on aloittanut toimintansa elokuun alusta 2013 ja on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä osana 

Hirvensalmen varhaiskasvatuspalveluja. 

Syksyllä 2015 koulun yhteydessä aloitti myös iltapäivähoitoryhmä eskarilaisille ja 

ekaluokkalaisille. Ryhmän käytössä on koulun alaluokka ja sali. Toimintaan kuuluu ulkoilua, 

askartelua, pelailua yms. Välipalaa syödään klo. 13.30. 

 

 

Haluamme, että lapsista kasvaa vastuullisia, luottavaisia sekä toisia ihmisiä arvostavia ja elämän 

arjessa selviytyviä ihmisiä. 

 

Päivähoidon toiminnan tarkoituksena Hirvensalmella on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon 

tarpeisiin. Hirvensalmen varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on: 

- tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen 

- turvata päivähoitolapsille turvallinen ja tasapainoinen lapsuus ja kasvuympäristö 

- huomioida lapset yksilöllisesti 

- antaa aikaa ja tilaa leikille 

- tukea sekä lapsen että perheen hyvinvointia 

- luoda myönteinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa sekä lasten että aikuisten on hyvä  

olla 

 

Hirvensalmen koko varhaiskasvatuksen yhteiset arvot ovat: 

– lapsilähtöisyys 

– turvallisuus 

– sitoutuminen 

– lapsen kokonaisvaltainen kasvu myönteisessä ilmapiirissä 

– kunnioittaminen. 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan 

yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessin tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä 

luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen 

kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksensa antama 

ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön 

edellytysten luomisesta 

 

Hirvensalmen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) valmistui keväällä 2008 ja se löytyy 

kokonaisuudessaan osoitteesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > sivistystoimi > varhaiskasvatus. 

Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on käynnissä. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii 

henkilöstön työvälineenä päivähoidon arjessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva 

lapsi. 

 

Kun vanhemmat tulevat lapsensa kanssa tutustumaan päivähoitopaikkaan, he saavat täytettäväkseen 

Minun lapseni, meidän lapsemme-lomakkeen. Lomakkeessa kysytään tietoja lapsesta ja lapsen 

arjesta, kodin kasvatuskäytännöistä sekä lupa-asioita. Vanhemmat palauttavat lomakkeen 

hoitopaikkaan. Lomake löytyy yllä mainitusta osoitteesta. 

 

Kun päivähoito on alkanut, ryhmiksen työntekijä (kasvatuskumppani) laatii yhdessä vanhempien 

kanssa lapselle oman henkilökohtaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Sitä päivitetään 

vähintään kerran vuodessa. Myös tämä löytyy yllä mainitusta osoitteesta. 

http://www.hirvensalmi.fi/


Yleistä 

 
Päivähoidon alkaessa lapsen sopeutumista helpottaa ns. pehmeä alku. Lapselle annetaan tilaisuus 

tutustua hoitopaikkaan, sen tiloihin ja muihin lapsiin ennen varsinaisen hoidon alkua yhdessä 

vanhempiensa kanssa. 

 
Ryhmis on auki arkipäivisin noin klo. 7.00–17.00. Yksikössä työskentelee lastenhoitaja Varpu 

Järvinen ja hänen tasausvapaiden ja lomien hoitojärjestelyt katsotaan tilannekohtaisesti. Mikäli 

vanhemmat järjestävät lastensa päivähoidon itse kyseisissä tapauksissa, päivät hyvitetään 

hoitomaksuissa. Koulun tiloissa toimii myös ryhmiksen iltapäiväryhmä ja työntekijänä siinä on 

lastenohjaaja Tarja Lindgren. 

 

Hirvensalmen kunnassa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, joka on tarkoitettu 

vanhempien ja varhaiskasvatuksen väliseen asiointiin. Daisyn kautta vanhemmat ja huoltajat 

varaavat lapsellensa hoitoajat. Hoidonvarausten perusteella määräytyy työntekijöiden työaika. 

Hoitoaikojen muutokset ja poissaolot on ilmoitettava hyvissä ajoin. 

 

Ryhmiksessä käytäntönä on, että kädet pestään ennen ruokailua, ulkoilun jälkeen ja muuten 

tarvittaessa. 

 

Toimintakauden aikana varhaiskasvatusalan opiskelijoita voi olla ryhmiksessä 

työssäoppimisjaksollaan. Tästä ilmoitetaan erikseen. 

 

Teemme joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn lasten vanhemmille sekä 4-5 -vuotiaille 

lapsille. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Toiminta 

Varhaiskasvatus lähtee lapsen tarpeista ja jokainen lapsi saa oppia omassa aikataulussaan, omien 

edellytystensä mukaisesti. Lapsia tuetaan toiminnan, ajattelun ja ilmaisun kehittämisessä. Lapsi 

oppii toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän oppii kuuntelemaan, keskustelemaan, neuvottelemaan ja 

perustelemaan. Hän oppii ottamaan huomioon erilaiset ihmiset ja auttamaan toisia. 



Toiminta on lapsikeskeistä ja tärkeällä sijalla ovat hyvät tavat ja toisen huomioon  ottaminen. 

Leikillä on hyvin keskeinen merkitys ja se onkin ”punaisena lankana” koko varhaiskasvatuksessa. 

Päivän mittaan leikin lomassa on kädentaitoja, musiikkituokioita, liikuntahetkiä ja yhteisiä 

seuraleikkejä. Ulkoilulle on hyvät puitteet koulun piha-alueella, lähimetsässä ja paikallisen 

urheiluseuran kentällä. 
 

 

 
 

 
 

 

Kuvat ovat paljon käytössä arjessa. Ne helpottavat lapsen hahmottamista päivän kulusta ja 

toiminnoista. 

 

Kestävän kehityksen tavoitteena kierrätys ja kompostointi kuuluvat arkeen luonnollisena osana. 

 

 

Lapsen varusteet ja ulkoilu 

Päivittäisen ulkoilun varmistamiseksi on tärkeää, että lapsi on päivähoitoon tuotaessa 

ulkoilukelpoinen niin pukeutumisen kuin terveydentilankin suhteen. Säänmukainen pukeutuminen 

on tärkeää. Ulkoilemme yleensä säällä kuin säällä. Sisä- ja ulkovaatteet on hyvä olla erikseen. Näin 

edistämme ryhmiksen yleistä siisteyttä ja mukavuutta. 

 

Jos lapsi käyttää vaippoja, vanhemmat huolehtivat niiden riittävyydestä. Ilmoitamme vaippojen 

loppumisesta. 

 

Lapsi voi tuoda mukanaan oman unilelun, jota voi säilyttää ryhmiksessä myös hoitopäivän jälkeen. 

Lelupäivistä ilmoitamme erikseen. 

 

 

Ruokailu 

Ruoka valmistetaan koulun keittiössä, josta se tuodaan ryhmiksen puolelle tarjolle. Koulun loma- 

aikoina ruoka valmistetaan ryhmiksen tiloissa. 

 

Aamupalaa syödään noin klo 8.00, lounasta klo 10.30 ja välipalaa noin klo 14.oo. 



Ruokailussa pyrimme maistamaan erilaisia ruokia sekä opettelemme hyviä pöytätapoja ja oikeita 

ruokailutottumuksia. Tavoitteenamme on rauhallinen ruokahetki. 

 

Ruokailujen jälkeen imeskelemme ksylitolipastillit, joiden hankinnasta huolehtii kunta. 

Allergioista ja erityisruokavalioista tulee toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. 

 

Päivälepo 

Lounaan jälkeen siirrymme päivälevolle, jolloin lapsella on mahdollisuus rentoutua päivän 

touhuista. Iästä ja tottumuksista riippuen lapsi voi nukkua tai viettää lepohetkeä. 

 

 

Kun lapsi sairastaa 

Sairas tai toipilas lapsi kuuluu kotihoitoon. Lapsen pitää olla hoitoon tullessa ulkoilukelpoinen. 

Kuumeen jälkeen tulee olla yksi kuumeeton päivä ilman kuumelääkettä. Lapsen yleiskunto on 

ratkaiseva, sillä lapsi saattaa olla kuumeettomanakin (tai oksentamattomana) liian väsynyt hoitoon 

tuotavaksi. 

 

Taudin alkuvaiheessa päivähoitoryhmästä poissaolo vähentää myös taudin tarttumista muihin 

lapsiin. Kun kaikki toimivat näin, koko ryhmä sairastaa vähemmän. 

 

Lapsi voi olla hoidossa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, mikäli yleiskunto sen sallii. 

Lääkehoitosuunnitelma löytyy osoitteesta www.hirvensalmi.fi > palvelut > sivistystoimi > 

varhaiskasvatus. 

 

Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana otamme vanhempiin yhteyttä. 

 

Tapaturmatilanteissa otetaan yhteys perheeseen. Mikäli tilanne vaatii, lapsi viedään ryhmiksestä 

ensiapuun. 

 

 

Vaitiolovelvollisuus 

Kaikkia päivähoidossa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Meille on tärkeää 

luottamuksellinen yhteistyö lapsen vanhempien kanssa. Voit luottaa siihen, ettei lapsesi tai perheesi 

asiat joudu muiden tietoon. Toivomme myös, että muistat hienotunteisuuden työntekijöiden sekä 

muiden hoitolasten sekä heidän perheidensä asioista. 

 

 

Päivähoitomaksut 

Päivähoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen mukaan. Lisätietoja saat sivulta 

www.hirvensalmi.fi tai varhaiskasvatuksen esimieheltä. 

http://www.hirvensalmi.fi/
http://www.hirvensalmi.fi/


 

Yhteistyö 

Tärkein yhteistyötaho ryhmiksessä on lasten vanhemmat. Teillä on asiantuntemusta omasta 

lapsestanne! Kasvatuskumppanuudella, yhteistyöllä, rehellisyydellä, avoimilla keskusteluilla ja 

toistemme kunnioittamisella pääsemme parhaaseen lopputulokseen. 

 

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös kunnan perhepäivähoitajat ja päiväkoti, joiden kanssa 

järjestämme yhdessä erilaista toimintaa. Päivähoidon yhteisissä palavereissa suunnittelemme 

päivähoidon arkea ja yhteistyötä sekä teemme linjauksia ja arvioimme toimintaamme. Muita 

yhteistyötahoja ovat koulu, seurakunta, sosiaalitoimi ja neuvola. 

 

Varhaiskasvatuksessa on käytössä 4-vuotislomake, joka täytetään ennen lapsen 4-vuotistarkastusta. 

Perhe vie lomakkeen neuvolaan ja sitä käytetään tarkastuksessa keskustelun pohjana. Tarvittaessa 

on vastaavanlainen käytäntö myös 5-vuotiaiden lasten kohdalla. 
 

 

 

 

 

 
 

 


