LIUKSIALAN PÄIVÄKOTI
Ahulinjärventie 23, 36200 Kangasala

YKSIKÖN JOHTAJA Elli, Elina Laitinen
p. 050 598 3247, elina.laitinen@kangasala.fi
toimisto sijaitsee 2.kerroksessa

VASTUUOPETTAJA Mari Viljakainen
p. 040 133 6816

PIKKU-UIKUT (alle 3-vuotiaat)
1 opettaja ja 2 lastenhoitajaa
p. 040 133 6257, pikku-uikut@kangasala.fi

TIIRAT (3-4-vuotiaat)
1 opettaja ja 2 lastenhoitajaa
p. 040 133 6627, tiirat@kangasala.fi

Huom! Ilmoittakaa tähän numeroon akuutit
muutokset (esim. hakuun liittyen) klo 15.30 jälkeen,
Tämä numero on ns. päivystysnumero iltapäivästä alkaen.

TELKÄT (4-5-vuotiaat, 5v esiopetusryhmä)
2 opettajaa ja 1 lastenhoitaja
p. 040 133 6258, telkat@kangasala.fi

KUIKAT (esiopetusryhmä)
2 opettajaa ja 1 lastenhoitaja
p. 040 133 6626, kuikat@kangasala.fi

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja,
VEO Johanna Laaksonen
p.050 413 1329
johanna.laaksonen@kangasala.fi

Varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori
Pirjo Hellsten
p. 044 481 3052
pirjo.hellsten@kangasala.fi

KEITTIÖ p.040 1336523
Liuksialan päiväkoti kuuluu Pikkola-keskustan alueeseen:
Toimistosihteeri Heli Pesonen (päivähoitomaksut)
puh. 040 133 6617
varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi
Päivähoitotoimisto sijaitsee osoitteessa Kunnantie 1.

Liuksialan päiväkoti ja Liuksialan koulu elävät rinnakkaiseloa samalla tontilla. Päiväkoti
toimii syksyllä 2012 valmistuneessa päiväkodin ja koulun yhteisessä kiinteistössä, vanhan
pääkoulun vieressä.
Päiväkodissamme on neljä ryhmää. Alakerrassa ovat Pikku-uikut ja Tiirat, toisessa
kerroksessa ovat Telkät ja Kuikat. Nimet kuvaavat myös sijaintiamme pienen Ahulinjärven
läheisyydessä.
Alakerrassa on myös päiväkodin ja koulun yhteinen valmistuskeittiö.
HOITOAJAT
1.8.2016 alkaen uuden varhaiskasvatuslain myötä päivähoitolaskutus on muuttunut
tuntiperusteiseksi. Päivittäisen hoitoajan huoltajat ilmoittavat Päikky-huoltajaliittymän
kautta. Kuluvan viikon tarve tulee ilmoittaa edellisen viikon maanantaina klo 24 mennessä.
Päikky-ohjelma on ohjelmoitu välittämään ateriatilaukset suoraan Ateriapalvelun
käyttämään Jamix- ruokatilausohjelmaan. Hoitoajat ilmoittamalla varataan siis myös
automaattisesti ateriat tulevalle viikolle. Jos kuitenkin tulee muutoksia suunnitelmaan, niin
pyydämme huoltajia ilmoittamaan niistä erikseen henkilökunnalle. Myös varahakijoista on
ilmoitettava henkilökunnalle etukäteen.
LEIKKIÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ
Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintaa suuntaavana ajatuksena on
lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatus toteutuu hoidon, kasvatuksen ja
opetuksen kokonaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen
ihmisen ainutkertaisena elämänvaiheena. Kangasalan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on
otettu käyttöön 11.6.2019 alkaen. Halutessasi voit tutustua siihen kaupungin nettisivuilla.
Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaopas huoltajille ”Leikkiä, osallisuutta ja yhteistyötä”
kertoo tiivistetyssä muodossa toiminnastamme.
Leikki ja vuorovaikutus
Liuksialan päiväkodissa annamme leikille aikaa päivittäin vapaan, omaehtoisen leikin ja
ohjatun leikin muodossa. Ohjattu leikki tapahtuu aikuisen mallintamana, ohjeiden ja
annettujen sääntöjen pohjalta. Omaehtoisessa leikissä lapsen oma luovuus ja omaaloitteisuus ovat keskeisiä. Aikuisen tärkein rooli leikissä on toimia lasten leikin tukijana sekä
sen eteenpäin viejänä. Aikuinen huolehtii tarvittaessa myös leikkivälineiden ja materiaalien
tarjoamisesta. Pyrimme luomaan leikille kiireettömän ja rauhallisen ilmapiirin. Jaamme
leikkijät eri tiloihin ja rakennamme helposti muunneltavaa ja leikkiin innostavaa ympäristöä
niin sisälle, pihalle, sekä lähiympäristöön (seikkailupihaan, pelikentille, metsään).
Arjen pedagogiikka ja laaja-alainen osaaminen
Päiväkotimme tilat ja päiväjärjestys luovat turvallisuutta ja rytmiä lasten päivään.
Päiväkodin päivittäiset ohjatut toiminnat ovat ennalta suunniteltuja, mutta pitävät
sisällään mahdollisuuden muutoksiin lasten toiveiden / tarpeiden niin vaatiessa. Kaikessa
toiminnassa otamme huomioon lasten yksilöllisyyden, kehitystason sekä henkilökohtaisen
kehitystarpeen. Toimintamme on sisällöltään monipuolista: leikkiä, musiikkia, liikettä,
kädentaitoja, tutkimista ja keskustelua. Toiminnassamme huomioimme lasten ideat ja
toiveet. Laaja-alainen osaaminen koostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
kokonaisuudesta. Toimintamme on yksilö- ja pienryhmätoimintaa sekä koko ryhmän
toimintaa.
Pienryhmätoiminta
Pienryhmäpedagogiikka on tärkeä osa päiväkodin toimintaa. Toiminta on rakennettu
jokaisessa ryhmässä lasten kehitystaso ja tarpeet huomioiden. Pienryhmätoimintaa

toteutetaan viikoittain. Pienryhmien kokoonpanot voivat olla pysyviä tai vaihtuvia
tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Tämän lisäksi lapsen päivään kuuluu myös koko
lapsiryhmän yhteisiä toimintahetkiä. Näiden tarkoituksena on opettaa lasta toimimaan
myös isommassa ryhmässä. Näitä taitoja tarvitaan myöhemmin koulussa.
Pienryhmäpedagogiikka tukee lapsen oppimista ja lisää lapsen hyvinvointia. Pienessä
ryhmässä lapsen on helpompi ja turvallisempi olla. Lapsella on mahdollisuus harjoitella
omia taitojaan ja oppia tunnistamaan omien tekojensa seuraukset ja vaikutukset toisiin
ihmisiin. Pienempi ryhmä myös rohkaisee lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan ryhmän
toimintaan.
PÄIVÄJÄRJESTYS
6:15
6.45
7:00
8:00–8:15
8:30–11:00
11:00–11:45
12:00–14:00
14:00–14:30
14:30–15:30
15:30
17:00

Päiväkoti aukeaa (ovet lukossa, soita alakerran ovikelloa,
kokoontuminen Pikku-uikuilla)
Ulko-ovet auki
Siirtyminen omiin ryhmiin
Aamupala
Ohjattua toimintaa sisällä/ulkona
Ruokailu
Lepohetki: päiväunet / satuhetki / musiikkituokio / rauhoittuminen
Välipala
Omaehtoinen toiminta/ ohjattu toiminta
Ulkoilu (Mikäli joudumme olemaan sisällä, kokoonnumme
alakertaan ennen sulkemista.)
Päiväkoti sulkeutuu

Huom! Olkaa yhteydessä ryhmään, mikäli tarvitsette hoitoa ennen klo 6.15 tai klo 17 jälkeen.

ESIOPETUS
Kangasalla on syksystä 2019 toteutettu viidessä yksikössä joustavaa esi- ja alkuopetusta.
Pääsääntöisesti se toteutuu esikoulun ja ykkösluokan kesken niin, että osa
eskariopetuksesta toteutetaan ykkösluokan oppilaiden ja opettajien kanssa. Kangasalla
joustavan esi- ja alkuopetuksen toteutuksesta käytetään nimitystä Oksa-luokka. Toiminta
laajenee koskemaan kaikkia yksiköitä lukuvuoden 2020-2021 aikana huomioiden
mahdolliset poikkeustilan haasteet. Huoltajia tiedotetaan yksiköittäin Oksa-toiminnan
etenemisestä. Liuksialan päiväkoti valittiin myös kaksivuotisen esiopetuksen pilottiyksiköksi.
Esiopetuksen toimintaa määrittää Kangasalan kaupungin esiopetussuunnitelma 2019, joka
löytyy kaupungin nettisivuilta ja Kuikkien ryhmästä. Tiivistetyssä muodossa eo-tietoa löytyy
”Opsilla ylimmällä”- oppaasta, joka on luettavissa kaupungin nettisivuilla. Maksuton
esiopetusaika on neljä tuntia. Esiopetus on kokonaisvaltaista lapsen kasvun ja kehityksen
tukemista, jonka tavoitteena on herättää lapsen innostus ja kiinnostus tulevaan
koulutyöhön ja luoda siten jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvät oppimisedellytykset.
Esiopetus on osittain eriytetty omiksi toimintahetkikseen pienryhmissä, mutta esiopetuksessa
on pyrkimyksenä kuitenkin muodostaa mahdollisimman eheytetty kokonaisuus
esiopetukseen kuuluvista sisältöalueista. Esiopetus ei sisällä varsinaisesti erillisiä oppiaineita.
Laaja-alaisen osaamisen / oppimisen keinoin eri sisältöalueita opitaan kaikissa arjen
tilanteissa lasten henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden.
YHTEISTYÖTAHOT
Tärkeitä yhteistyö-kumppaneitamme ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo),
Liuksialan päiväkodin vanhempainyhdistys, Liuksialan koulu, lastenneuvola, perheneuvola,
TAYS, sosiaalitoimen perhetyö, Kangasalan seurakunta, kunnan liikuntatoimi, kirjastoauto ja
aluepelastuslaitos.

Päiväkodin ryhmät tekevät yhteistyötä keskenään mm. järjestämällä ryhmien välisiä tai
koko talon yhteisiä tapahtumia.
Vanhempainyhdistys jakaa oman tiedotteen myöhemmin syksyllä ja toivoo mukaan
toimintaan uusia aktiiveja.
VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistyö on yhteistä toimintaa lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Päivittäinen yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan
välillä tapahtuu lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi myös vanhempainillat sekä erilaiset
juhlat ja tapahtumat ovat osa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Vanhemmilla on
silloin mahdollisuus tutustua muihin perheisiin sekä antaa ehdotuksia päiväkodin
suunnitelmien sisältöihin.
TIEDOTTAMINEN
Päiväkodin ryhmillä on käytössä ryhmäsähköpostiosoitteet. Ryhmäsähköpostin kautta
lähetämme esim. viikkotiedotteita ja kyselyitä.
Ryhmäsähköpostiosoitteet ovat muotoa: ryhmän nimi@kangasala.fi
Ilmoittakaa ryhmän työntekijöille, jos sähköpostiosoitteeseenne tulee muutoksia.
Tiedotamme tärkeistä asioista myös ryhmien eteisten ilmoitustauluilla ja ulko-ovessa, joten
olettehan tarkkana, että viestit tulee luettua.
Äkilliset, päivittäiset tiedot, mm. lasten poissaolot ilmoitetaan päiväkotiin soittamalla,
tekstiviestillä tai Päikky ohjelman kautta.
Kaupungin yhteisiä kyselyitä, esim. loma-ajoista, tehdään Päikky-järjestelmän kautta.
TERVEYDENHUOLTO
Ilmoittakaa henkilökunnalle lapsellanne olevista allergioista, pitkäaikaissairauksista ja
tarvittavista lääkkeistä. Tarvitsemme niistä terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen.
Jatkuvassa käytössä olevien lääkkeiden antamisesta päiväkodissa tehdään lapselle
lääkehoitosuunnitelma. Myös tilapäislääkkeiden (kuten silmätipat tai antibiootit)
antamisesta tehdään tilapäinen lääkehoitosuunnitelma. Päiväkodissa annetaan vain
kyseiselle lapselle lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Lääke täytyy tuoda päiväkotiin
alkuperäispakkauksessa.
Sairaan lapsen paikka on kotona. Varaa lapselle myös riittävä toipumisaika.
Jos lapsi sairastuu päiväkodissa, ilmoitamme siitä vanhemmille, jolloin lapsi tulee hakea
kotiin. Päiväkotilapset ovat tapaturmavakuutettuja. Vakuutus kattaa päiväkotiajan ja
retket.

