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Tänään
se
alkaa
– nimittäin elämä Sivulan
uudessa päiväkodissa.
Marja Tarvainen

K

un saarijärveläisiltä lapsilta vuonna 2013 kysyttiin, millaisen päiväkodin he haluavat, toivoivat lapset muun muassa elokuvateatteria,
tosi isoa ruokasalia ja puuverstasta. He halusivat tiloihin myös väriä: vihreää, keltaista ja lilaa.
Tavalla tai toisella nämä toiveet on toteutettu tänään
ovensa virallisesti avaavassa Sivulan päiväkodissa.
Uusissa tiloissa leikkii, oppii ja temmeltää enimmillään 130 lasta. Heitä hoitaa liki 40 aikuista.
Hintaa päiväkodilla on noin 5,1 miljoonaa euroa ja neliöitä siitä löytyy 1954.

Itku tuli uusissa tiloissa
Lapset vanhempineen pääsivät tutustumaan päiväkotiin
ennen joulua. Erään pikkupojan mielipide uudesta paikasta tiivistyi hetkeen, jolloin piti lähteä kotiin. Hän alkoi itkeä.
Liikuntasalissa, josta käytetään nimeä Vauhtila, oli aivan liian paljon mukavaa tekemistä.
Päiväkodista pitävät myös työntekijät. Poissa ovat epäkäytännölliset ja vanhat tilat, joissa todettiin sisäilmaongelmia. Uusi päiväkoti korvaa Mannilan, Päiväkummun,
Paavolan ja Aarnontien hoitopaikat.
– Vaikka ulkona on ollut pimeää, on meillä ollut täällä
aurinkoista. Hymy huulilla olemme lähteneet työpäivän
jälkeen kotiin, päiväkodin johtaja Tiina Kulmala sanoo.

Sivulan päiväkodin johtajana aloittaa Uuraisilla aiemmin työskennellyt Tiina Kulmala. Saarijärvellä Kulmala on
asunut jo pitkän aikaa. Vaikka talvi on ollut poikkeuksellisen leuto, selittyy päiväkodin nurmen heleä väri sillä,
että kyseessä on keinonurmi. Jouluviikolla lunta ei vielä ollut ja pihalla pärjäsi ilman takkia.
nen paikoilleen alkoi ennen joulua. Järjestelemistä ja tavaroiden kirjaamista riitti, sillä uudessa paikassa kaikki
on tuliterää.
On uudet vuodevaatteet lapsille, lelut, liikuntavälineet, askartelutarvikkeet ja astiat. Astioita muuten käytetään siinä tosi isossa ruokasalissa, jota lapset kyselyssä
toivoivat. Paikan nimi on Herkkula.
Lasten toiveista on toteutettu myös puuverstas. Taiteen, tieteen ja musiikin tekemisellekin on omat tilansa.
Elokuvia voi katsoa liikuntasalin videotykiltä.
Tärkeä Pikku Kakkonen seurataan ryhmätiloissa.

Kaikki on tuliterää

Ei kaltereita ikkunoissa

Tilojen kalustamisen viimeistely ja välineiden laittami-

Päiväkodin tekniikka on viimeistä huutoa. Valot esimer-

kiksi kirkastuvat ja hämärtyvät ulkona vallitsevan sään
mukaan. Eteisestä löytyy henkilökunnan toivoma vaatteiden kuivatuskaappi, Esteri nimeltään.
Ikkunoiden edessä olevat puusäleiköt ovat herättäneet
joissain ohikulkijoissa ihmetystä. Ovatko ne kiipeilytelineet vai kalterit? Eivät kummatkaan.
– Puusäleiköt estävät tilojen kuumenemisen kesällä.
Meillä ei ole suorajäähdytysjärjestelmää. Säleikön toimivuus kokeiltiin viime kesänä, Tiina Kulmala kertoo.
Lapset toivoivat vuonna 2013 tehdyssä kyselyssä uudelta päiväkodilta rakkautta.
– Pienimpien lasten ryhmien nimet ovat Halila ja Sykkylä. Syliä ja rakkautta on tarjolla paljon, Kulmala lupaa.

Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, joilla on omat tilansa yhteisten tilojen lisäksi.

Pienet kerrossängyt ja uudet petivaatteet odottavat
nukkujia.

Henkilökunnan kahvihuoneesta avautuvat maisemat
Herajärvelle.

Ruokasali muistutti joulun alla pukin pajaa. Järjesteltävää oli paljon.

Liikuntasalissa on valoa ja tilaa – ja mahdollisuus vaikka seinäkiipeilyyn.

