TERVETULOA ELÄMÄNKAARITALON PÄIVÄKOTIIN
Suvannonraitti 2, 18100 Heinola
puh. 050 595 2986
Elämänkaaritalo muodostaa Jyrängön varhaiskasvatusalueen, yhdessä Jyrängön päiväkodin ja alueen
kotiperhepäivähoidon kanssa.
Jyrängön varhaiskasvatusalueen päiväkodin johtaja Ville Häyrinen
sähköposti ville.hayrinen@heinola.fi
puh. 050 5950153
Paikalla Elämänkaaritalossa tiistaina ja keskiviikkona

”Kasvatamme lasta yhdessä vanhempien kanssa
yhteisöllisessä ympäristössä elämänkunnioituksen ja elon ilon hengessä, syliä, suukkoja, leikkiä ja leipää
unohtamatta”

RYHMÄT JA HENKILÖKUNTA:
s-posti: etunimi.sukunimi@heinola.fi
POHJANTÄHDET
4-5 vuotiaat, puh: 044 797 6862
Hanne Heinonen, varhaiskasvatuksen opettaja
Anne Utriainen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Seija Eskola, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (20.10 saakka)
Päivi Virta, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Anne Räsänen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
s-posti: pohjantahdet@heinola.fi

OTAVAT
1-3-vuotiaat, puh: 050 595 2986
Heini Valtanen, varhaiskasvatuksen opettaja
Miisa Hämäläinen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
s-posti: otavat@heinola.fi

Varahoitaja
Lea-Kaarina Lahtinen
Lea-Kaarina on koko alueen yhteinen hoitaja, joka tuuraa henkilökunnan poissaoloja siellä, missä tarvetta on eniten.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Riitta Hellsten

KEITTIÖ
puh: 044 7693034

PÄIVÄKODIN AUKIOLOAIKA
Päiväkoti on avoinna klo 6.30 – 16.30. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta eikä osapäivähoitoa muusta kuin
töistä/opiskelusta johtuvasta syystä. Lapsenne muista lomista tai muutoksista hoitoajoissa toivomme teidän ilmoittavan
meille mahdollisimman pian.
TIEDOTTAMINEN
Tiedotamme pääsääntöisesti sähköpostilla, ja eskareiden asioista myös Wilman kautta, joten tarkistathan, että meillä on
ajantasaiset yhteystietosi. Lisäksi vaihdamme kuulumisia päivittäisissä tapaamisissa, kahdenkeskisissä keskusteluissa.
Kaikkien hoidossa olevien lasten hoitoajat tulee ilmoittaa viikko etukäteen sunnuntaihin klo 24.00 mennessä TietoEdu
järjestelmän kautta. Myöhemmin ilmoittamalla hoitoa voi varata vain 8-15.00 välille.
Ilmoitathan myös lapsesi sairastumisesta ja muista lapsesi hoitoon vaikuttavista asioista henkilökunnalle.
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU
Heinolan kaupungille on laadittu vuonna 2019 kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. VASU on mahdollista lukea
kaupungin internet-sivuilta.
Jokaiselle lapselle laaditaan hoitosuhteen alettua yhdessä vanhempien kanssa oma varhaiskasvatussuunnitelma tai
henkilökohtainen esiopetussuunnitelma.

VIIKKO-OHJELMA
löytyy ilmoitustaululta ja sitä muokataan tarpeen mukaan.

PÄIVÄLEPO
Ruokailun jälkeen menemme päivälevolle, jonka aikana rentoudutaan kuunnellen satuja tai musiikkia. Silloin on myös
mahdollista nukkua. Lepohetki on tärkeä tauko päivään ja lisää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päiväkotiin voi tuoda
lepokaveriksi pehmolelun. Päiväkoti ei vastaa rikkoontuneista tai kadonneista leluista.

LASTEN VAATETUS
Lapselle on hyvä varata päiväkotiin sisätossut. Lapselle tuodaan päiväkotiin erikseen sisä- ja ulkovaatteet.
Vaihtovaatekerran (housut, paita, sukat, pikkuhousut) ja jumppavaatteet (paita ja shortsit sekä pieni pyyhe) voi tuoda
valmiiksi päiväkotiin, samoin sadevaatteet. Kuraeteinen on pieni, joten toivomme, että viette kuravaatteet viikoittain
kotiin pestäviksi. Ulkoilemme joka säällä, joten varaa sään mukainen vaatetus. Kaikki vaatteet ja varusteet tulee
nimikoida.

RUOKAILU
Ruokailussa maistamme kaikkia ruokia. Aamupala tarjoillaan klo 8.00 alkaen. Aamupalalle on saavuttava viimeistään
klo 8.15.

MUISTOJEN KANSIO
Päivähoidon ajalta keräämme muistoja toiminnasta ja tapahtumista jokaiselle lapselle omaan muistojen kansioon.
Toisitteko lapsellenne päiväkotiin oman kansion, johon voimme kerätä nämä muistot.

ELÄMÄNKAARITALON MUU TOIMINTA
Elämänkaaritalolla toimii avoin päiväkoti maanantaisin klo 8.30–14.
Avoimesta päiväkotitoiminnasta vastaavat
Sari Holmsten, p. 044 769 4183
Airi Lehtinen p. 044 7977008
Kerhotilassa ja liikuntasalissa on ohjattuja ryhmiä sekä
päivä- että ilta-aikaan.
Yksityiskäyttöön Elämänkaaritalon tiloja voi vuokrata liikuntatoimiston kautta numerosta 03-849 3701 ja tilojen esittelyä
voi kysyä Hannelta numerosta
050 5952986.

Kysykää aina henkilökunnalta, mikäli jokin asia on epäselvä tai jää askarruttamaan mieltä.

