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TERVETULOA SIVULAN PÄIVÄKOTIIN
Lapsesi on aloittamassa varhaiskasvatuksen Sivulan päiväkodissa. Tulossa on siis iso muutos
lapsesi ja koko perheen elämään. Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivotamme teidät
tervetulleeksi tutustumaan päiväkotiin. Kun olette saaneet päätöksen
varhaiskasvatuspaikasta Sivulassa, päiväkodinjohtaja ottaa teihin yhteyttä ja sopii
ensimmäisestä tapaamisesta.
Ennen varhaiskasvatuksen aloittamista perheenne kanssa sovitaan aloitus- ja
palvelusopimuskeskustelut. Keskustelussa käydään läpi yhteystiedot, lapsen hoitoajat,
varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja muut varhaiskasvatukseen liittyvät asiat. Olemme
yhteydessä päiväkodista noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Mikäli kyseessä
on ns. äkillinen varhaiskasvatuksen aloittaminen, otamme yhteyttä heti kun päätös on tehty.
Sivulan päiväkoti on 150-paikkainen päiväkoti, jonka toiminnat on jaettu eri moduuleihin joilla
kaikilla on myös oma värinsä. Sykkylä ja Hauskala on vihreä moduuli, Halila ja Riemula on lila
moduuli, Intola ja Raisula on sininen moduuli ja Reppula ja Taitola toisessa kerroksessa on
oranssi moduuli. Päiväkodin ulkoilut ja ruokailut tapahtuvat porrastetusti ja jokaisella ryhmällä
on oma aikataulunsa.
Ennen varhaiskasvatuksen alkua, lapsesi ryhmän aikuiset toivovat tapaavansa vanhemmat
yhteisen aloituskeskustelun merkeissä. Tämä keskustelu voidaan käydä kotonanne tai
päiväkodilla, toiveenne mukaan. Aloituskeskustelun tarkoituksena on auttaa henkilökuntaa
tutustumaan lapseenne sekä perheeseenne ja samalla sovitaan tarkemmin
varhaiskasvatuspaikkaan tutustumisesta.
Lapsenne sopeutumista varhaiskasvatukseen helpottaa kun hän saa etukäteen tutustua
yhdessä vanhempien kanssa ryhmän lapsiin ja aikuisiin. Toivomme, että te vanhemmat
tutustutte yhdessä lapsenne kanssa päiväkodin arjen erilaisiin tilanteisiin, kuten ruokailuun,
ulkoiluun, lepoon ja leikkimiseen. Tutustumisen kesto ja kerrat riippuvat lapsen ja perheen
tarpeista.
DaisyFamily ja eDaisy
Varhaiskasvatuksessa on käytössä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä.
eDaisyn kautta tehdään varhaiskasvatukseen haku sekä ilmoitetaan tulotiedot ja erilaiset
muutokset (varhaiskasvatuksen tarpeen muutos, perheen yhteystiedoissa tapahtuvat
muutokset, varhaiskasvatuspaikan irtisanominen jne).
DaisyFamily-varhaiskasvatuksen asiointipalvelussa vanhemmat ilmoittavat lapsen
hoitoajat ja voivat lähettää viestejä päiväkotiin. Päiväkoti lähettää puolestaan tietoa päiväkodin
toiminnasta, tapahtumista jne asiointipalvelun kautta.

eDaisyyn kirjaudutaan pankkitunnuksin ja linkki on
https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
Hoitoaikavaraukset ja viestintä vanhempien ja varhaiskasvatusyksikön välillä tapahtuu
DaisyFamilyn kautta ja linkki sinne on
https://saarijarvi.daisyfamily.fi/
Muistattehan laittaa kummassakin palvelussa ruksin kohtaan SALLI
SÄHKÖPOSTIMUISTUTUKSET. Tuolloin saatte ilmoituksen aina, kun teille on tullut viesti
varhaiskasvatukseen liittyen.
YHTEYSTIEDOT
SYKKYLÄ puh. 044 459 8338
HAUSKALA puh. 044 459 8344
HALILA puh. 050 4323 098
RIEMULA puh. 044 7114 615
INTOLA puh. 044 4598 343
RAISULA puh. 044 4598 339
TAITOLA puh. 044 4598604
REPPULA puh. 044 4598 342

vuorohoito@saarijarvi.fi
vuorohoito@saarijarvi.fi
halila@saarijarvi.fi
riemula@saariijarvi.fi
intola@saarijarvi.fi
raisula@saarijarvi.fi
taitola@saarijarvi.fi
reppula@saarijarvi.fi

PÄIVÄKODIN JOHTAJA

puh. 044 459 8348
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

