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Olemme keränneet tähän oppaaseen 
päiväkodin käytännön asioita tiedoksi 
uusille perheille, pienten ryhmästä 
siirtyvien lasten perheille sekä 
vanhoille perheille selventääksemme 
tämän hetkisiä arkisia käytäntöjämme 
uusissa tiloissamme. 

PÄIVÄKOTI ON AUKI KLO 7.30–17.00 

POISSAOLOT JA HAKUAIKATAULU

Lapsen sairastuttua, ilmoita siitä lapsen oman ryh-
män numeroon joko soittamalla tai tekstiviestillä. 
Toivomme ilmoitusta mielellään klo 9.30 men-
nessä. Vanhemman tulee myös ilmoittaa lapsen 
muusta poissaolosta päiväkotiin. Esiopetusaika 
päiväkodissamme on klo 9–13.00. Ilmoitustaululla 
olevaan hakua-aikatauluun toivomme vanhem-
pien merkitsevät tulo -ja hakuajat. 

RUOKAILU

Rantakaislassa tarjoillaan monipuolinen ja vaihte-
leva aamiainen, lounas ja välipala oman kokkimme 
valmistamana. Kannustamme lapsia ruokarauhan 
antamiseen kaikille. Keskustelemme omien pöy-
täkavereiden kanssa ja harjoittelemme kohteliasta 
käyttäytymistä ruokailutilanteessa. 

Lounaan jälkeen lapset saavat ksylitol- pastillit. 
Mikäli lapsella on erityisruokavalio, pyydämme 
teitä toimittamaan lääkärintodistuksen meille. Eri-
tyisruokavaliosta on tärkeää keskustella päiväkodin 
johtajan ja keittiövastaavan kanssa ennen päiväko-
din aloitusta.

PÄIVÄUNI JA LEPO

Päiväuniaika on klo 13.00–15.30 välillä. Jokaisella 
lapsella on nimetty sänky. Halutessaan lapsi voi 
tuoda päiväkotiin säilytettäväksi yhden nimetyn 
unilelun. 

5–6-vuotiailla lapsilla on lyhyt satuhetki välipalan 
jälkeen, jolloin rauhoitutaan kuuntelemaan kirjaa 
tai musiikkia.

HENKILÖKUNTA 

• Anneli Palviainen
 päiväkodin johtaja
 montessoriohjaaja ja esiopettaja
 anneli@rantakaisla.fi
 puh. 045 166 5627

Kastehelmet (0–3-vuotiaat):
puh. 050 300 8354

• Eeva Korhonen
 montessoriohjaaja 3–6-v. 

 eeva@rantakaisla.fi
• Rea Hopea
 lastenhoitaja

• Marjo Koivuluoma
 lastenhoitaja

Aamuruskot (3–6-vuotiaat):
puh. 050 326 6300

• Anneli Palviainen
 montessoriohjaaja 3–6-v.  

ja varhaiskasvatuksen opettaja
• Jonna Monni 

lastenhoitaja

• Olesya Fugol 
lastenhoitaja

Auringonsäteet (3–6-vuotiaat):
puh. 045 166 5796

• Outi Lipola
 montessoriohjaaja 3–6 v. 

 ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 outi@rantakaisla.fi

• Alisa Mäkinen 
lastenhoitaja

• Niina Koskenvesi 
lastenhoitaja

LISÄKSI RANTAKAISLAN  
HENKILÖKUNTAAN KUULUU:

• Lay Chi Linh
 keittiövastaava
 linh@rantakaisla.fi

 puh. 045 646 2044

• Tarja-Leena Sihvonen
 laitoshuoltaja

PÄIVÄKODIN OSOITE:
Montessoripäiväkoti Rantakaisla
Kyläkaivontie 6 D
01350 Vantaa
www.rantakaisla.fi
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäiväisin toimimme sisällä, jolloin lapsen on 
mahdollisuus mm. leikkiä, pelata erilaisia lautape-
lejä, piirtää, askarrella. Hakutilanteessa mielelläm-
me lopetamme leikit tai toiminnan lapsen kanssa 
ja haemme hänet eteiseen, jossa vanhempien toi-
votaan odottavan lasta.

JUMPAT

Sisäliikunta järjestetään Puistokulman alasalissa 
kerran viikossa kaikilla ryhmillä. Isompien lasten 
kanssa liikumme myös Hiekkaharjun urheilupuis-
tossa. Lapselle voi tuoda jumppavaatteet, jotka voi 
säilyttää varavaatelaatikossa.

TIEDONVÄLITYS JA  
KUULUMISTEN VAIHTO 

Tiedotteet lähetämme pääsääntöisesti sähköisesti, 
joko WhatsAppilla, tekstiviestillä tai sähköpostil-
la. Paperiset tiedotteet jaetaan lasten naulakkojen 
hyllyille. Myös hallitus voi erikseen tiedottaa ajan-

kohtaisista asioista tai tapahtumista.
Yhteinen ilmoitustaulu löytyy eteisestä ulko- 

ovesta tullessa oikealla puolella olevalta seinältä. 
Muistakaa seurata ilmoitustaulua päivittäin! Yh-
teisellä ilmoitustaululla ilmoitamme kaikkia per-
heitä koskevista asioita kuten vanhempainilloista, 
joulu- ja kevätjuhlista sekä mm. liikkeellä olevista 
tartuntataudeista.

Päivittäiset lyhyet kuulumiset voimme vaihtaa 
haettaessa. Lasten riittävän valvonnan kannalta 
pyrimme siihen, että yksi aikuinen vaihtaa kuulu-
misia ja toiset valvovat lasten leikkejä. Lisäksi alle 
3-vuotiailla on lapsen päivittäisistä toiminnoista 
kertova tiedotelappu, joka annetaan kotiinlähtiessä.
 Tarkemmin lapsen arjen kulusta ja kehittymisestä kes-
kustelemme Varhaiskasvatuskeskustelussa (VASU) 
ja esikoululaisilla Lapsen esiopetussuunnitelma 
(LEOPS)-keskustelussa. Uusien perheiden kanssa 
keskustelemme lapsesta ensin aloituskeskustelussa. 
Tarvittaessa järjestämme keskusteluja useamminkin. 
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Toivomme, että ottaisit meihin pikaisesti yhteyt-
tä mikäli lapsesta on huolta missä tahansa asiassa. 
Voit myös lähettää opeille sähköpostia, mutta kii-
reellisissä tapauksissa toivomme, että soitat. 

Vanhempainilta järjestetään syksyllä ja keväällä. 
Syksyllä on usein aiheena yleiset kuulumiset ryh-
mien toiminnan alkamiseen liittyen. Kevään van-
hempainilta koostuu montessorikasvatukseen tai 
muuhun varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta. 

LAPSEN ALOITUS 3–6-VUOTIAIDEN 
RYHMÄSSÄ

Syksyllä aloittaville lapsille järjestämme tutustu-
misaamupäivän yhdessä vanhemman kanssa elo-
kuun ensimmäisellä viikolla. Hiukan myöhemmin 
elokuussa pidämme vanhempainillan, jossa pereh-
dytämme montessoripedagogiikkaan ja päiväko-
timme toimintaan. 

Muulloin aloittavien lapsien kanssa sovimme tu-
tustumisajan (n. 1–2 t) yhdessä vanhemman kanssa 
ennen varsinaisen päivähoidon aloitusta. Tarjoam-
me ns. aloituskeskusteluajan vanhemmille lapsen 
ryhmän ohjaajan kanssa joko ennen varhaiskasva-
tuksen alkua tai sen jo alettua. Mikäli mahdollis-
ta suosittelemme hoidon aloittamista portaittain, 
niin että lapsen päiväkodissa oloaikaa pidennettäi-

7.30  päiväkoti aukeaa,  
lasten vastaanottaminen  
Kastehelmien ryhmätilassa

8.15–9.00  aamiainen tarjolla ruokailu-
tilassa

8.30–11.00  montessorityöskentely
 ja piirihetki
11.00–12.00  lounas 
12.00–14.00  ulkoilu Puistonpesän 

puistossa
13.15–15.00 lepohetki 3–4-vuotiaat lapset.
14.00–15.30  välipala
14.30–15.00 satuhetki 5–6 -vuotiaat lapset.
15.00–17.00  sisätoimintaa, leikkejä tai 

pelejä lapsen oman valinnan 
mukaan

17.00  päiväkoti sulkee ovet

AURINGONSÄTEIDEN JA  
AAMURUSKOJEN PÄIVÄOHJELMA

siin joka päivä. Mikäli lapsi on jo osallistunut var-
haiskasvatukseen aikaisemmin ei tämä useinkaan 
ole tarpeellista, vaan lapsi voi aloittaa päiväkodissa 
hoidontarpeen mukaan. 
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HOIDON ALOITUS KASTEHELMIEN 
ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ

Ensimmäisellä kerralla lapsen on hyvä tulla tutus-
tumaan oman vanhemman kanssa. Toisella kertaa 
vanhempi voi jättää lapsen yksin, joko lyhyeksi 
aikaa, tai sopimuksen mukaan kokonaan. Muuta-
man tutustumiskerran jälkeen lapsen kannalta on 
parempi harjoitella päiväkodissa ilman vanhempia, 
näin luottamussuhde henkilökunnan kanssa pääsee 
alkamaan ja tutustuminen ryhmän muihin lapsiin 
on helpompaa. Päivähoidon voi myös aloittaa niin, 
että lisätään joka päivä hieman lapsen päivähoidos-
sa oloaikaa. Jokaisen perheen kanssa sovitaan yksi-
löllisesti mikä tapa sopisi juuri heidän lapselleen. 

LAPSEN HOITOON JÄTTÄMINEN

Kun tuot lapsen hoitoon, varmistathan, että henki-
lökunta huomaa lapsen saapuneen. Itse eronhetki 
kannattaa pitää lämminhenkisenä, mutta lyhyenä 
– näin myös lapselle syntyy luottamus päiväkotia, 
henkilökuntaa ja vanhempaa kohtaan. 

MONTESSORITYÖSKENTELY

Montessoriympäristössä lapsella on mahdollisuus 
tehdä arkipuuhia kuten ruoanvalmistustehtäviä; 

7.30  päiväkoti aukeaa, lapset 
vastaanotetaan Kastehelmien 
ryhmätilassa

8.15–9.00  aamiainen omassa ryhmässä
8.45–9.30  montessorityöskentely
9.45–10.45  ulkoilu Puistonpesän 

puistossa 
11.00–11.45  lounas 
11.45–14.00  päiväunet
14.00–14.45  välipala
15.00–15.45  leikkiä tai ulkoilua 

Puistonpesän puistossa
16.00–17.00  leikkiä Aamuruskojen tai 

Auringonsäteiden ryhmässä

KASTEHELMIEN PÄIVÄJÄRJESTYS

mm. banaanin pilkkominen, leivän voitelu, leipo-
minen, mandariinimehun puristaminen, ja ympä-
ristöstä huolehtiminen; astioiden tiskaaminen ja 
pöydän pyyhkiminen/pesu, peilin pesu ja kukkien 
hoito kuuluvat osana lapsen päivään. Ympäristö 
sisältää myös aistiharjoitteita sekä hienomotorii-
kan kehittymiseen liittyviä töitä unohtamatta kie-
len aluetta. Myös taide ja musiikki ovat mukana 
lapsen arjessa – maalaus, muovailu ja piirustustyöt 
löytyvät hyllystä, ja ovat lapsen vapaasti käytettä-
vissä, samoin vaihtuvat instrumentit. Ympäristö 
on luotu erityisesti lasta varten ja se on tärkeä osa 
montessoripedagogiikkaa jo itsessään; pöydät, 
tuolit, hyllyt yms ovat lapsen korkeudella ja työt 
aseteltu hyllyihin siten, että lapset voivat niitä it-
senäisesti hakea.

 
HOITOAIKATAULU

Toivomme teidän kirjaavan lasten tulo- ja hakuajat 
eteisessä olevaan hoitoaikalistaan. Tämä helpot-
taa meitä huomioimaan lapsen päivän kulkua, ja 
suunnittelemaan ulkoilua, retkiä yms. Ilmoitatte-
han myös lapsen vapaapäivät ja tiedot mahdollisis-
ta muista hakijoista. Poissaoloista tulisi ilmoittaa 
viimeistään 9.30 mennessä ryhmän puhelinnume-
roon 050 300 8354.
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VAATETUS

Lapsen vaatteiden tulee olla sellaiset, joissa hä-
nen on helppo liikkua ja joiden tahriintuminen ei 
työskennellessä haittaa. Lapsen omatoimisuutta 
helpottaa, jos vaatteet ovat sellaiset, jotka lapsen 
on helppo pukea ja riisua itse. Varavaatteita olisi 
hyvä olla riittävästi, ja ne voi asettaa lokeron päällä 
olevaan kaappiin. Lapsella tulee olla myös sade-
vaatteet eli kurahousut, sadetakki tai kurahaalari, 
kurahanskat ja kumisaappaat. Kaikki vaatteet tulisi 
nimikoida, jolloin pystymme paremmin huolehti-
maan siitä, etteivät ne vahingossa mene sekaisin 
toisten lasten vaatteiden kanssa. Lapsella on hyvä 
olla myös sisätossut, joita käytämme sekä luokassa 
että jumpassa.

KUIVAKSI HARJOITTELU

Pienten ryhmässä on mahdollista käyttää kesto-
vaippoja / harjoitteluhousuja tavallisten vaippojen 
sijasta. Lapsella on herkkyyskausi kiinnostukseen 
wc-käyttäytymistä kohtaan n. 12–18 kuukauden 
iässä. Ryhmän kasvattajat tukevat lapsen kuivaksi 
oppimista yhdessä vanhempien kanssa.

ULKOILU

Kastehelmet ulkoilevat lähipuistossa, jossa samaan 
aikaan ulkoilee myös viereisen ryhmäperhepäi-
väkodin lapset. Toisinaan teemme kävelyretkiä 
lähiympäristössä ja käymme mm. kirjastossa. Ul-
koilua varten on pitää olla erilliset ulkoiluvaatteet 
myös lämpimällä säällä. 

UNILELU

Mikäli lapsella on tärkeä unilelu, joka auttaa lasta 
nukahtamisessa, voi sen tuoda päiväkotiin. Toi-
vomme kuitenkin unilelua säilytettävän pysyvästi 
päiväkodissa. 

JUMPAT

Kastehelmet jumppaavat torstaisin klo 10–11 Puis-
tokulman salissa. Erillisiä jumppavaatteita ei tarvit-
se, mutta lapselle voisi pukea jo kotona valmiiksi 
collegehousut ja t-paidan, tämä helpottaa jumppaan 
siirtymistä. Jumppapäivinä emme ulkoile aamuisin.

Yhteistyöterveisin 
Rantakaislan henkilökunta 


