
VESANIEMEN PÄIVÄKOTI 
Urheilutie 17, 36200 Kangasala 
 
 
Varhaiskasvatusyksikön  johtaja Elina Laitinen 
puh. 050 5983 247 
elina.laitinen@kangasala.fi 
 
Päiväkodin johtajan alaisuudessa toimii myös 
Liuksialan päiväkoti. 
 
 
 
 
LAPSIRYHMÄT:  
 
Sateenkaari (alle 3-vuotiaat)  Pilvilinna (3-5-vuotiaat) 
puh. 040 133 6767   puh. 040 133 6766  
sateenkaari@kangasala.fi   pilvilinna@kangasala.fi 
opettaja Kirsi Luoma-Jämiä                             opettajat Sari Hautanen ja  
lastenhoitajat Eveliina Heikkilä ja                                     Minka Salo    
Merja Sivula    lastenhoitaja Sari Mäkinen 
 
Kissankäpälät (2-5-vuotiaat) 
puh. 040 133 6607 
opettajat Anu Vestergren ja 
Leena Ala-Fossi 
lastenhoitaja Jaana Lahtinen 
 
Keittiö puh. 040 133 6768 
 
 
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja, veo Johanna Laaksonen 
Puh. 050 5509734 
johanna.laaksonen@kangasala.fi 
 
 
Päiväkoti on avoinna klo n. 6.30–17.00 
(tarvittaessa klo 6.00 Päikky-varausten mukaisesti ja erikseen sopien klo 17 jälkeen)  
 
 
Vesaniemen päiväkoti kuuluu Pikkola-keskustan alueeseen: 
Toimistosihteeri Heli Pesonen (päivähoitomaksut) 
puh. 040 133 6617 
varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi 
Päivähoitotoimisto sijaitsee osoitteessa Kunnantie 1. 



 
 
 
 
PÄIVÄKODIN PÄIVÄOHJELMA 
 
6.30  Päiväkodin ovet avataan 
  Aamuleikkejä 
8.00 – 8.30        Aamiainen 
8.30–11.00                         Aamupiiri /  

ohjattua toimintaa pienryhmissä /  
leikkiä /   
ulkoilua 

n. 11.00/11.30 Lounas 
12.00  Lepohetki 
14.00  Välipala 
14.30   Leikkiä / ohjattua toimintaa 
15.30  Ulkoilua 
17.00  Päiväkodin ovet suljetaan 
 
 
PÄIVÄN KULKU 
Aamupala tarjoillaan klo 8 alkaen. Aamupalan jälkeen ryhmissä on erilaista toimintaa ja leikkiä. 
Leikki on tärkeässä asemassa ja sille varataan aina riittävästi aikaa. Kangasalan kaupungin 
varhaiskasvatuksessa on sitouduttu pienryhmätoimintaan vähintään 3 pv. viikossa. 
Päiväkodissamme ulkoillaan sekä aamu- että iltapäivisin pääsääntöisesti kelistä riippumatta. Tästä 
johtuen lapsilla tulee olla erikseen ulko- ja sisävaatteet sekä tarvittavat varavaatteet. Lapsen 
vaatteille varataan oma lokeropaikka.  
Lounasta syömme n. klo 11. Ruokailun jälkeen vietämme lepohetkeä, silloin lapsilla on 
mahdollisuus rauhoittumiseen tai ottaa unet tarpeen mukaan.  
Välipalaa nautitaan klo 14, minkä jälkeen lapsilla on vielä aikaa ns. vapaaseen leikkiin. Päivän 
päätteeksi ulkoilemme päiväkodin pihassa, mistä vanhemmat hakevat lapsensa kotiin. Päiväkoti 
sulkeutuu klo 17. 
 
HOITOAJAT ja PÄIVÄKOTIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN 
 
Päivittäisen hoitoajan huoltajat ilmoittavat Päikky-huoltajaliittymän kautta. Seuraavan viikon tarve 
tulee kirjata Päikkyyn maanantaina klo 24 mennessä. Samalla tieto siirtyy ateriapalvelun Jamix-
ohjelmaan ja sinne kirjautuu lapsenne ateriatilaus. Jos kuitenkin tulee muutoksia suunnitelmaan, 
ilmoita niistä henkilökunnalle.  
Varahakijoista on ilmoitettava henkilökunnalle etukäteen.  
 Iltapäivällä, kun päivän kuulumiset henkilökunnan kanssa on vaihdettu ja tarkistuskäynti lokerolla 
on tehty, lapsi kirjataan ”ulos” Päikystä, hoitoaika päättyy ja vastuu siirtyy huoltajille. 
Portin avaa ja sulkee vain aikuinen. Huolehditaan yhdessä lasten turvallisuudesta myös 
parkkipaikalla! Toivomme erityistä varovaisuutta, kulkiessanne ryhmästä toiseen, väliovet ovat 
todella painavia. 



Vanhemmat huolehtivat lasten käsienpesusta päiväkotiin tullessa. Myös vanhempien tulee pestä 
kätensä. Suosittelemme käsien pesua myös kotiin mennessä. 
 
LEIKKIÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ 
Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintaa suuntaavana ajatuksena on 
lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatus toteutuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen ihmisen ainutkertaisena 
elämänvaiheena. Halutessasi voit tutustua Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaan kaupungin 
nettisivuilla tai lapsesi ryhmässä. Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaopas huoltajille ”Leikkiä, 
osallisuutta ja yhteistyötä” kertoo tiivistetyssä muodossa toiminnastamme. 
 
Leikki ja vuorovaikutus 
Vesaniemen 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 oma-aloitteisuus 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 sisälle, pihalle sekä lähiympäristöön. 
 
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. 
 
 



RUOKAILU JA VAATETUS 
Päiväkodissa ruokaillaan monipuolisesti. Aamupalaa tarjoillaan klo 8–
8.30, lounas syödään n. klo 11 ja välipalaa nautitaan klo 14. Kerro 
henkilökunnalle, jos lapsesi on syönyt kotona aamupalan. 
 Lapsen erityisruokavaliosta ja allergioista toimitetaan päiväkodille 
lääkärin tai terveydenhoitajan allekirjoittama Kangasalan kaupungin 
erityisruokavaliolomake. 
 
Päiväkodissa lapsi tarvitsee sisäkengät / tossut sekä helposti puettavat sisävaatteet, joiden 
likaantumista ei tarvitse varoa. Kuravaatteet ja kumisaappaat ovat tarpeelliset lähes koko 
toimintakauden. Kura- ja sadevaatteiden pesusta huolehditaan kotona. 
Nimikoi kaikki tavarat ja vaatteet sekaantumisen välttämiseksi. 
Lapsen tarvitsemat vaipat tuodaan kotoa. Päiväkodissa teippivaipat ovat käytännöllisemmät!  
 
Lapsi voi tuoda päiväkotiin oman unilelun. Lelu säilytetään lapsen omassa sängyssä ja vaihdetaan / 
viedään pesuun sovitusti. 
 
 
 
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. 
 
 
  
TIEDOTTAMINEN 
Päiväkodin ryhmillä on käytössä ryhmäsähköpostiosoitteet. Päikky-sovelluksen tai 
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. 
Yhteisiä kyselyitä, esim. loma-ajoista, tehdään Päikky-järjestelmän kautta. 

 
 


