Tervetuloa päivähoitoon!
Paraisten kaupunki toivoo lapsenne viihtyvän päivähoidossa! Päivähoidossa lapsi on toiminnan
keskipiste ja toiminnan lähtökohtana on lapsen etu. Lapselle annetaan mahdollisuus oppia ja kehittyä
omaan tahtiin aidosti läsnä olevien aikuisten tukemana ja kannustamana.

Päivähoidon aloittaminen
Lapselle on suuri asia erota kodistaan huomattavaksi osaksi päivää, ja tästä johtuen päivähoidon
turvallinen aloittaminen on hyvin tärkeää. Sovimme yhdessä, miten lapsenne voi aloittaa turvallisesti
päivähoidossa tavalla, joka soveltuu hänelle parhaiten.



Lapsellenne määrätään vastuuhenkilö, joka ottaa yhteyttä teihin ja sopii kotikäynnistä.
Kotikäynnin aikana lapsella, vanhemmilla ja omahoitajalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa
lapselle turvallisessa ympäristössä.
Paraisten kaupunki suosittelee pehmeää alkua niin, että lapsi aloittaa oleskelemalla lyhyen
aikaa päivähoitopaikassa, ensin yhdessä vanhempiensa kanssa ja myöhemmin yksin.
Toivomme perheen varaavan 1–2 viikkoa pehmeään alkuun.

Lapset reagoivat eri tavoin ympäristön muutoksiin. Reaktioihin vaikuttavat lapsen ikä, hoitopäivän
pituus, aikaisemmat hoitokokemukset, kaikki uudet kontaktit ja monet muut seikat. Voi viedä aikansa
ennen kuin lapsi löytää paikkansa ryhmästä, oppii tuntemaan ryhmän rutiinit ja löytää uusia kavereita.

Tavallisia reaktioita päivähoidossa:





Lapsi hakee turvaa vastuuhenkilöstä
Lapsi on surullinen tai sulkeutunut vanhemman jättäessä hänet päivähoitoon tai hakiessa
hänet päivähoidosta
Lapsi itkeskelee tai hänellä on vaikeuksia ruokailujen tai lepohetkien yhteydessä
Lapsi tuntee itsensä neuvottomaksi ja purkaa tämän toisiin lapsiin esimerkiksi lyömällä tai
puremalla

Tavallisia reaktioita kotona:





Lapsi on tavanomaista väsyneempi
Lapsi itkeskelee, on tavanomaista herkempi tai sulkeutunut
Lapsi tarkistaa usein vanhemman läsnäolon ja reagoi tavanomaista voimakkaammin eroihin
Lapsella on ruokailuun ja syömiseen liittyviä ongelmia

Vanhemman on tärkeää kuunnella lasta herkällä korvalla ja tukea lasta muutoksessa. Voitte aina
ottaa lapsen eri reaktiot puheeksi henkilökunnan kanssa, näin voimme yhdessä selvittää vaikeudet,
ennen kuin ne kasvavat turhan suuriksi.







Hyväksy lapsesi tunteiden muutokset ja väsymyksen merkit, auta lasta pukemaan tunteensa
sanoiksi.
Järjestä aikataulusi sellaiseksi, että voit jäädä hetkeksi päivähoitopaikkaan, kunnes lapsen
uteliaisuus kohdistuu muualle.
Älä koskaan lähde salaa päivähoitopaikasta, vaan kerro aina, että menet töihin ja palaat
työpäivän jälkeen hakemaan lapsen hoidosta.
Tuo päivähoitopaikkaan vaate, joka tuoksuu äidiltä tai isältä, tai valokuva vanhemmista.
Kiinnitä huomiosi lapseen ja varaa hoitopaikkaan jättämiseen ja hoitopaikasta hakemiseen
aikaa, äläkä esimerkiksi puhu samaan aikaan puhelimeen, vaan näytä olevasi iloinen
nähdessäsi lapsen.
Viettäkää rauhallinen hetki yhdessä päästyänne kotiin: tankatkaa yhdessäoloa ennen
ryhtymistänne arkisiin askareisiin.

Arki päivähoidossa
Kasvatuskumppanuus leimaa koko toimintaa. Vanhemmat ja henkilökunta työskentelevät yhdessä
tukeakseen lapsen kasvatusta, kehitystä ja oppimista. Leikki on toiminnan tärkein väline. Leikkiä
arvostetaan ja lapselle annetaan aikaa leikkiä, lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat
leikkiessään.

Käytännön asioita jatkoa ajatellen









”Paraisten kaupungin varhaiskasvatusstrategia” ja ”Paraisten kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelma” ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi.
Kaikilla kunnan järjestämässä päivähoidossa olevilla lapsilla on tapaturmavakuutus. Vakuutus
kattaa ensisijaisesti kunnallisen sairaanhoidon.
Sairaan lapsen paikka on kotona. Päivähoidossa lapselle ei anneta lääkkeitä, ellei kyse ole
kroonisen sairauden lääkityksestä.
Epäsäännöllisistä työajoista tai opinnoista johtuvista säännöllisistä poissaoloista, jotka eivät
ole aina samoina päivinä, on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa etukäteen.
Ilmoita kirjallisesti hoitoaikoihin, yhteystietoihin ja tuloihin liittyvistä muutoksista.
Lapsen hoitopäivän ei pidä olla tarpeettoman pitkä.
Erityisruokavaliota varten vaaditaan lääkärintodistus.
Päivähoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon
lopettamista.

