
 

  

 



 

 
TERVETULOA PUUMALAN PÄIVÄKOTIIN!   
 
 
Seuraavassa muutamia varhaiskasvatuksen aloittamista ja yhteydenpitoa 
helpottavia tietoja päiväkodistamme:  
 
Päiväkodin osoite: Kappalaisenkuja 5, 52200 Puumala  
sähköposti: paivakoti@puumala.fi 
 
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@puumala.fi. 
 
Tiedottaminen Wilman välityksellä (https://wilma.puumala.fi) tarvitsee 
kirjautumistunnukset, jotka tulee pyytää henkilökunnalta. 
 
 
Päiväkodin johtaja:  
Pirkko Nousiainen, puh. 050 466 5071  
 
Päiväkodissa toimii sisarusryhmä Viikarit,  
puh. 040 823 0464 ja 050 421 0400 
  
Henkilöstö  
varhaiskasvatuksen opettaja/päiväkodin johtaja Pirkko Nousiainen 
varhaiskasvatuksen opettaja Maritta Pulliainen 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Asta Kuronen 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Anne Majuri 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Mari Martikainen  
 
laitosapulainen Riitta Kiljunen, puh. 040 823 0463 (ruokahuolto)  
laitosapulainen Taina Nykänen (laitoshuolto)  
 
 
Perhepäivähoito   
perhepäivähoitaja Lea Kuronen, Hurissalo, puh. 040 579 7213  
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Lapsen varhaiskasvatuksessa korostuvat lapsen hoito, opetus ja kasvatus. 
Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä; se on 
tietoista ja tavoitteellista toimintaa, josta vastaa koulutuksen saanut 
henkilöstö. Kuitenkin ensisijainen vastuu kasvatuksesta on kodeilla ja 
vanhemmilla.  

PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS  

Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen kehitystasonsa mukainen 
hoito, huolenpito ja oppimisen edellytykset. Lapsen kasvupolku suunnitellaan 
yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja 
oppimisympäristö on lapsilähtöinen.  
 

YHTEISTYÖ  

Yhteistyö perheen ja 
hoitopaikan välillä on 
edellytys lapsen 
hyvinvoinnille 
päiväkodissa. 

Toivomme teidän 
avoimesti ottavan 
puheeksi teitä 
askarruttavat asiat henkilökunnan kanssa.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus, joten lapsen ja perheen 
asioista voi puhua luottamuksella.  

Erityisopettaja Kati Kontinen on sekä henkilökunnan että perheen tukena 
lapsiryhmien toimintaan ja lapsen kasvuun liittyvissä erityiskysymyksissä. Hänet 
tavoittaa numerosta 050 420 5776 tai sähköpostilla kati.kontinen@puumala.fi  

Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, VASU, laaditaan lapselle yhdessä 
vanhempien kanssa ja päivitetään vuosittain, tarvittaessa useamminkin.  

Yhteistyössä neuvolan kanssa käytämme lapsen kasvun tukemiseen 4-vuotiaan 
lapsen havainnointilomaketta. Tähän keskusteluun kutsumme myös vanhemmat 
ennen lapsen neuvolakäyntiä.  



 

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN PÄIVÄKOTIIN  

Tarjoamme ilta- ja viikonloppuhoitoa niille perheille, jotka tarvitsevat sitä työn tai 
opiskelun takia. 

Hoitovuorot tulee ilmoittaa Wilmassa vähintään kolmen viikon jaksoissa tai niin 
pitkälle kuin on mahdollista (https://wilma.puumala.fi). Uusien vuorojen 
toimittamisesta muistutetaan Wilmassa.  

Henkilökunnan määrä ja työvuorot suunnitellaan ja vahvistetaan vanhempien 
ilmoittamien hoitotarpeiden pohjalta 1,5 viikkoa ennen työvuorolistan alkamista.  

Hyvän ja turvallisen hoidon edellytys on varhaiskasvatusasetuksen mukainen 
kasvatushenkilöstö.  
 

POISSAOLOT, SAIRASTAMINEN  

Kun lapsi jää tilapäisesti pois 
varhaiskasvatuksesta, ilmoita siitä 
päiväkotiin soittamalla tai 
tekstiviestillä. Päivähoitoon ei saa 
tuoda sairasta tai toipilaana olevaa 
lasta ja kesken päivän hoidossa 
sairastunut lapsi on noudettava kotiin. 
Kuumeen ja vatsataudin jälkeen on 
oltava yksi kuumeeton ja oireeton 
päivä kotona.  

Mikäli lapselle sattuu tapaturma 
varhaiskasvatuspäivän aikana, 

ilmoitamme siitä vanhemmille. Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ovat 
tapaturmavakuutettuja. 

Jos lapsella on hoidontarvetta vanhemman ollessa kotona, lapsen hoitoaika on 
20h/vko, pääsääntöisesti klo 9-15 välisellä ajalla varhaiskasvatuslain nojalla.  
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PÄIVÄOHJELMAA JA MUUTA HUOMIOITAVAA  

Päiväkodissa aamiainen tarjoillaan klo 8-8.20. Tuo lapsi ajoissa, jotta hän ehtii 
rauhassa syödä.  

Lounas alkaa klo 11 ja välipala klo 14.  

Lounaan jälkeen on lepohetki/satuhetki.  

Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan päivällinen n. klo 18.00 ja iltapala 19.30.  

Lasten allergioista ja erityisruokavalioista tuodaan lääkärin todistus päiväkotiin. 
Muutokset allergioissa on ilmoitettava heti.  

Alle 1-vuotiaille lapsille annetaan päiväkodin toimesta 
maitoa sekä suolaton ja sokeriton ruoka. Mikäli 
vanhemmat haluavat, että 1 vuotta täyttänyt lapsi 
noudattaa sokeritonta tai muuta erikoisruokavaliota (ei 
lääkärin määräämää), on vanhempien toimitettava ruoat 
päiväkotiin. 

Ksylitolipastilli tarjotaan aterioiden jälkeen.  

Ulkoilemme aamu- ja iltapäivisin, joten varatkaa lapselle 
säänmukainen vaatetus ja sisävaatteet. Myös varavaatteita 
tarvitaan riittävästi. Huolehtikaa, että vaatteissa ja kengissä 
on nimi. Kura- ym. vaatteiden pesu ja huolto kuuluvat 
kodin tehtäviin. Siivouksen helpottamiseksi toivomme 
vanhempien huolehtivan, ettei lapsen naulakkoon kerry 
liikaa vaatteita ja tavaraa.  

Käymme urheiluhallilla pääsääntöisesti viikoittain, joten 
varaa lapselle liikuntaan soveltuva vaatetus. 

Kun tuot tai haet lastasi, varmista, että henkilökunta on 
tietoinen asiasta. Tuonti- ja hakutilanne on tärkeä tietojen 
vaihtamisen kannalta, joten toivomme, ettei samaan aikaan hoideta puheluita. 
Huomioithan, että lapsen varahakijan on oltava täysi-ikäinen.  

Päiväkodin portti on ehdottomasti suljettava joka kerta siitä kuljettaessa!  

Jos puhelinnumeronne yms. tietonne muuttuvat, niin ilmoitattehan siitä 
välittömästi! Meidän on aina voitava tarvittaessa tavoittaa vanhemmat lapsen 
hoitopäivän aikana. 

  



 


