VIIKKO-OHJELMA:
MA

Musiikkia

TI

Askartelua

KE

Perhepäivähoitajien päivä

TO

Vapaan leikin päivä, vaihtuvaa ohjelmaa

PE

Jumppasalipäivä

-

Mahdollisuus myös jättää lapsi vähäksi aikaa hoitoon avoimeen
päiväkotiin, jotta vanhemmat pääsevät esim. kauppaan tai muille
asioille. Myös tämä palvelu on maksuton.

Vanhemmat saavat avoimessa päiväkodissa tavata muita samassa
elämäntilanteessa olevia aikuisia, ja vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan.
Työntekijät voivat kuunnella vanhempia ja keskustella mieltä
askarruttavista asioista. Työntekijät voivat myös ohjata hakemaan
neuvoa oikeasta paikasta/oikealta asiantuntijalta, esim. perheen

-

Voi tulla ja lähteä oman aikataulun mukaan.

ongelmatilanteisiin tai vaikka siihen miten haetaan lapselle hoitopaikkaa.

-

Ei ennakkoilmoittautumista, voi tulla minä päivänä vain haluaa.

Toimintaa määrittää myös valtakunnallinen LAPE-hanke (hallituksen

-

Maksuton.

kärkihanke lapsiperheille).

-

Halutessaan voi ottaa omia eväitä mukaan, tiloissa jääkaappi ja
mikroaaltouuni käytössä.

-

Kahvia/teetä tarjolla aikuisille 0,20 €/kuppi.

-

Yleensä klo 10 alkaa ohjattu toiminta, ennen sitä ja sen jälkeen

Toimintaa kehitetään koko ajan perheiden palautteen ja toiveiden
mukaan, ja muokataan toimintaa sitä mukaa perheille sopivaksi.

vapaata leikkiä tiloissa. Ollaan enimmäkseen sisätiloissa.
-

-

Ilmoituksia ja tietoa Facebookissa (Pikku-Kaarlen päiväkodin ryhmä,

Perheillä on mahdollisuus jättää lapsi vähäksi aikaa hoitoon avoimeen

jossa ilmoitellaan), sekä kaupungin sivuilla ja Teija Simosen kautta

päiväkotiin, noin 1-2 tuntia, jotta vanhemmat pääsevät esim. kauppaan

(palveluohjaaja).

tai muille asioille. Myös tämä palvelu on maksuton. Tätä ennen perheen

Tulossa joka kuukauden ensimmäinen tiistai ”Aamukahvit ja

on käytävä tutustumassa avoimeen päiväkotiin ja täytettävä lapsesta

asiaa”-aamupäivä, jonka toteuttavat eri yhteistyökumppanit mm.

esitieto-lomake, jotta lapsi voi jäädä hoitoon. Lapsia voi olla hoidossa

Siun sote, kirjasto, Nurmeksen yrittäjät, Martat.

yhtä aikaa enintään 8.

Avoimen päiväkodin käytäntöjä:
-

Kädet pestään tullessa wc-tiloissa. Näin pyritään estämään
mahdollisten tartuntautien leviäminen, esim. leluista.

-

Lapsilla olisi hyvä olla sisätossut tai jarrusukat, lattiat ovat liukkaat!

-

Lapset ovat avoimen päiväkodin tiloissa vanhempien/huoltajien

PIKKU-KAARLEN AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoinna arkipäivisin ma, ti ja to, pe KLO 9-12
(keskiviikkoisin perhepäivähoitajien päivä)

vastuulla koko ajan, paitsi silloin kun jäävät hoitoon. Jos vanhempi
haluaa käydä vessassa tai hakea vaikka autosta nopeasti jotain,
hänen täytyy mainita työntekijöille asiasta, että he voivat katsoa
lasta sen hetken ajan sisätiloissa. Tämä sovittu sen takia, jos lapselle
sattuisi jotain ilman valvontaa, esim. kiipeää penkille ja tippuu siltä.
-

Toimintamme ajatus on, että touhuamme kaikki yhdessä, myös
vanhemmat osallistuvat siis toimintaan esim. tuokioihin, askarteluun,
lelujen ja jälkien siivoukseen jne. omien lastensa kanssa.
(Poikkeuksena ne lapset, jotka ovat hoidossa.)

-

Toivomme että perheet esittäisivät toiveita/palautetta toiminnasta
ja pyrimme muokkaamaan toimintaa sen mukaan. Kaikkia yksittäisiä
toiveita ei kuitenkaan voida valitettavasti toteuttaa.

-

Retkillä käydessä perheet liikkuvat omilla autoilla/kyydeillä.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Työntekijät:
Aija Härkönen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Taija Pehkonen, vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Kaarlonkatu 10, 75500 Nurmes

puh. 04010 45331

