
 

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! 
O p a s  p e r h e i l l e   

 

Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun 
sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yh-
teistyössä Turun kaupungin kanssa. 
 
Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen ja  
            Maria Sinkko 
 
Lasten piirustukset: Varissuo-Lausteen   
                                 palvelualueen päiväkodit 



 

Tervetuloa _______________________ päiväkotiin! 
 

 

Lapsesi ryhmän nimi on     ____________________________ 
 

Ryhmän aikuisia ovat         _______________________________ 
     
     _______________________________ 
 
     _______________________________ 
 

 

Päiväkodinjohtaja on  _____________________________ 
 

Puhelinnumero päiväkotiin _____________________________ 
 

 



 

Sisällysluettelo 

 
Päiväkotitoiminta       6 

Kun lapsi aloittaa päiväkodin           7 

Lapsen päivä päiväkodissa     8 

Kodin ja päiväkodin yhteistyö (Kasvatuskumppanuus)       12 

Lapsen kaksi kieltä ja kulttuuria    13 

Kun lapsi sairastuu      14 

Hyvä muistaa!       15 

 

1. Päiväkotitoiminta  

Turun päiväkodit tarjoavat 1-6-vuotiaille lapsille koko- ja osapäivähoitoa 
sekä esiopetusta. Vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille on myös ilta- 
ja viikonloppuhoitoa vuoropäiväkodeissa. 
 
Päiväkodissa tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapset on 
jaettu päivähoidossa iän mukaisiin ryhmiin. 
 
Päivähoito on maksullista ja maksu määräytyy vanhempien tulojen mu-
kaan.  
 

Esiopetus 
Lapsi aloittaa esiopetuksen sen vuoden elokuussa kun hän täyttää 6-
vuotta. Esiopetusta on 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa lapsi opette-
lee koulussa tarvittavia taitoja ja valmistautuu koulun aloitukseen.  
 
Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päi-
vähoitoa, siitä sovitaan erikseen päiväkodin johtajan kanssa.  

Päiväkodissa lapsesi 
- oppii suomen kieltä 
- tutustuu muihin lapsiin ja  
  saa ystäviä 
- leikkii ja askartelee 
- oppii erilaisia taitoja 
- tutustuu suomalaiseen  
  kulttuuriin  
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2. Kun lapsi aloittaa päiväkodin 

Hoitosopimus 
Vanhemmat tekevät hoitosopimuksen päiväkodin johtajan kanssa. Hoi-
tosopimuksessa sovitaan lapsen hoitoaika, hoitopäivien määrä, sekä 
lapsen hakijat. Hoitoaika sovitaan perheen tarpeiden mukaan. Jos lap-
sen hoitoaika tai hoitopäivien määrä muuttuvat, tehdään uusi hoitosopi-
mus. Hoitoaika ja hoitopäivien määrä vaikuttavat päivähoitomaksun 
suuruuteen.  
 
Päiväkodin aloittaminen on lapselle uusi ja jännittävä kokemus. Erityi-
sesti ensimmäisinä viikkoina lasta saattaa pelottaa päiväkotiin jääminen 
ja hän voi olla itkuinen. Tämä on normaalia ja menee pian ohi.  
 
On tärkeää, että lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä päiväkotiin. 
Tutustumisen aikana lapsi totuttelee päiväkodin arkeen, muihin lapsiin 
ja aikuisiin. Tutustumisesta sovitaan erikseen päiväkodin johtajan kans-
sa. Riittävän pitkä tutustumisjakso helpottaa lapsen päivähoidon aloitus-
ta. 
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3. Lapsen päivä päiväkodissa 

Päiväjärjestys 
Jokaisella ryhmällä on oma päiväjärjestyksensä. Päiväjärjestys on joka 
päivä samanlainen.  
 
Esimerkki päiväjärjestyksestä: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pikkukarhujen päiväohjelma: 
 
 Lapsi tulee päiväkotiin 
 Aamupala klo 8.00 
 Aamupiiri 
 Aamupäivän toimintaa 
      (ohjattua toimintaa tai  
        vapaata leikkiä) 
 Ulkoilua 
 Ruokailu klo 11.00 
 Lepohetki 
 Välipala  klo 14.00 
 Vapaata leikkiä 
 Ulkoilua 

Kun vanhempi tuo lapsen päiväkotiin, hän riisuu lapsen ulkovaatteet, 
pesee kädet ja tuo lapsen ryhmän aikuisen luo.  
 
Kun haet lapsen kotiin, huolehdi, että lapsi hyvästelee ryhmän aikuisen. 
Jos joku muu kuin vanhempi hakee lapsen, ilmoita asiasta päiväkotiin. 
Lapsi annetaan vain ilmoitetuille hakijoille. Hakijan on oltava 18 vuotta 
täyttänyt . 
 
Lapsen hoitoajoista sovitaan hoitosopimuksessa. Vanhemmat il-
moittavat aina päiväkotiin tulo- ja hakuaikojen muutoksista. 
 
Miksi hoitoajoissa pysyminen on tärkeää? 
- Jos lapsi tulee myöhässä, toiminta on alkanut. Lapselle on tärkeää, 
että hän osallistuu kaikkeen toimintaan. 
 
- Työntekijöiden työvuorot suunnitellaan lasten hoitoaikojen mukaan.  
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Pukeutuminen ja ulkoilu 
Lapsella on oltava sisä- ja ulkovaatteet. Tuo lapsellesi sisäkengät, tai 
tossut ja vaihtovaatteet. Päivän aikana vaatteet voivat likaantua, tai 
kastua.  
 
Laita vaatteisiin lapsen nimi. Lapsilla on usein samanlaisia vaatteita ja 
ne menevät helposti sekaisin.  
 
Pue lapsellesi päiväkotiin mukavat arkivaatteet. Päiväkodissa maala-
taan ja askarrellaan paljon ja vaatteet voivat likaantua. 
 
Päiväkodissa ulkoillaan joka päivä. On tärkeää, että lapsella on säähän 
sopivat vaatteet.  
 
Kun sataa: 

  Sadetakki             Kurahousut            Kurahanskat          Kumisaappaat 
 
Kun on kylmä: 

   Kaulahuivi                      Pipo       Toppahanskat 

 Toppahaalari 
       Villasukat               Talvikengät 
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Ruokailu 
Päiväkodissa syödään aamupala, lounas ja välipala. Aamupala on tar-
jolla klo 8.00-8.30. Lapsi voi syödä aamupalan myös kotona. Ruokailus-
sa lasta opetetaan hyviin pöytätapoihin ja erilaisten ruokien maistami-
seen.  
 
Jos lapsesi on allerginen, eikä voi syödä kaikkia ruokia, tuo lääkärinto-
distus päiväkotiin.  
Jos uskontosi kieltää jonkun ruoka-aineen, kerro se päiväkodissa. 

Päivälepo  
Lounaan jälkeen lapset käyvät WC:ssä ja riisuvat paksut päällyspaidat 
ja –housut ja siirtyvät lepohuoneeseen päivälevolle omiin sänkyihin. 
Aikuinen on aina lepohuoneessa kun lapset nukkuvat. Lepohetken alus-
sa kuunnellaan satu tai rauhoittavaa musiikkia. Lapsen ei ole pakko 
nukkua, mutta kaikki  lepäävät.  
 
Leikki 
Päiväkodissa on paljon tiloja ja leluja lasten leikkiä varten.  
Lapsi oppii leikin avulla. Leikille on päiväkodissa varattu joka päivä pal-
jon aikaa. Lapsi leikkii toisten lasten kanssa ja oppii uusia taitoja.  
 
Ohjattu toiminta  
Päiväkodissa on joka päivä toimintaa, jota aikuinen ohjaa. Ohjatussa 
toiminnassa lapset oppivat erilaisia taitoja. Ohjattua toimintaa ovat mu-
siikki, askartelu, pelaaminen, liikunta ja satuhetket, .  
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Retket ja juhlat 
Päiväkodista tehdään retkiä, joista ilmoitetaan aina vanhemmille.  
 
Päiväkodissa vietetään vuoden aikana suomalaiseen kulttuuriin kuulu-
via juhlia. Juhlat ja niihin valmistautuminen ovat tärkeä osa päiväkodin 
toimintaa. Tule juhliin yhdessä lapsesi kanssa. Lapsi voi tuntea itsensä 
ulkopuoliseksi, jos hän ei osallistu juhlaan.  
 
Jos et halua, että lapsesi osallistuu päiväkodin juhlaan tai retkeen, il-
moita siitä päiväkotiin.  
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Päiväkodissa keskustellaan aina lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista 
vanhempien kanssa. Päivittäisissä lapsen tulo- ja hakutilanteissa vaih-
detaan kuulumisia lapsen asioista. Aina kun vanhempi haluaa, sovitaan 
keskusteluaika lasta hoitavan aikuisen kanssa. Päiväkodin työntekijöillä 
on salassapitovelvollisuus. Lapsen ja perheen asioista ei puhuta ulko-
puolisille ilman vanhemman lupaa. 

Lapselle tehdään yhdessä vanhemman kanssa varhaiskasvatus- ja esi-
opetussuunnitelma.  

Jos vanhemmilla tai päiväkodin työntekijöillä on huoli lapsen kehitykses-
tä, voidaan lapselle hankkia lisäapua. Asiasta sovitaan aina yhdessä 
vanhempien kanssa.  

4. Kodin ja päiväkodin yhteistyö 
(Kasvatuskumppanuus) 

Vanhempainilta 
Päiväkodissa järjestetään vanhempainilta 
1-2 kertaa vuodessa. Vanhempainillassa 
kerrotaan päiväkodin toiminnasta ja tär-
keistä asioista. Vanhempainillassa tutus-
tutaan päiväkodin henkilökuntaan, tiloihin 
sekä muiden lasten vanhempiin. 
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5. Lapsen kaksi kieltä ja kulttuuria 

Päiväkodissa lapsi oppii suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kulttuu-
riin. Suomen kieltä tuetaan lorujen, leikkien, satujen ja pelien avulla. 
Monissa päiväkodeissa käytetään apuna kuvakortteja, joilla autetaan 
lasta ymmärtämään, mitä päivän aikana tapahtuu. 

Perheellä on vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämises-
tä. Kun lapsi osaa hyvin omaa äidinkieltään, hän oppii helpommin suo-
men kieltä. Lapsi tarvitsee aikaa, että hän oppii suomenkielen. 

Miten tuet omaa äidinkieltä ja kulttuuria kotona: 
 
- Puhu aina omalla äidinkielelläsi lapsen kanssa,  
  vaikka lapsi vastaisi suomeksi 
 
- Keskustele lapsen kanssa kaikista arjen asioista  
  omalla äidinkielellä, esimerkiksi mitä vaatteita  
  puetaan päälle ja mitä tänään syödään. 
 
- Lue satuja, loruja ja runoja omalla äidinkielellä. 
 
- Kuunnelkaa ja laulakaa yhdessä oman kielistä 
  musiikkia. 

Ole ylpeä omasta kulttuuristasi sekä äidinkielestäsi ja näytä se  
lapsellesi! 
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Sairasta lasta ei saa tuoda päiväkotiin. Jos lapsi on sairas, ilmoita siitä 
päiväkotiin. Jos lapsi sairastuu päiväkodissa, vanhemman täytyy hakea 
lapsi kotiin. 

Pidä huoli siitä, että lapsesi on parantunut, kun hän palaa päiväkotiin. 
Jos lapsi tulee liian aikaisin hoitoon, hän voi sairastua uudelleen ja muut 
lapset tai hoitajat voivat sairastua. Pidä lapsi kotona yhden kuumeetto-
man päivän! 

6. Kun lapsi sairastuu 

14 



 

7. Hyvä muistaa! 

 

Mitä lapsesi tarvitsee  päiväkodissa? 

- omat vaipat 

- tutti / unilelu 

- tossut / sisäkengät 

- vaihtovaatteet: yksi vaatekerta, sukkia ja käsineitä 

- sadevaatteet: kurahousut, sadetakki, kurahanskat 

   ja saappaat 

- ulkoiluvaatteet 

- sisävaatteet 

- jumppavaatteet 

 

Kirjoita nimi lapsesi vaatteisiin! 
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