
 
 

K O N T I N J O E N   P Ä I V Ä K O T I 
 

Kontinjoentie 6 A 
88620 Korholanmäki 
kontinjoen.paivakoti@sotkamo.fi 
www.sotkamo.fi 

 
Päiväkodin johtaja  
Rautio Minna, p. 044 750 2299 
minna.rautio@sotkamo.fi 

 
Osastot 

Neulaset 0 – 3 –vuotiaat, p. 044 7502034 
- varhaiskasvatuksen opettaja Rimpiläinen Raija  
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Junkkari Mervi 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Heikkinen Elina 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Pekkala Päivi 

 
Käpyset 3 – 5 –vuotiaat, p. 044 7502049 

- varhaiskasvatuksen opettaja Hyvönen Virve 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Karjalainen Kirsi 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Nurmi Veeti 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Seppälä Riikka 

 
Kaarnaset esiopetusryhmä, p. 044 7502715 

- varhaiskasvatuksen opettaja Sirviö Tuija 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Vahlamo Sirpa 
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Aukioloaika ja toimintavuosi       

           Päiväkoti on auki ma – pe klo 6.30 – 17.30 / Päiväkodin toimintavuosi on 1.8. – 31.7. 
 
Esiopetuksen toimintavuosi 

Syyslukukausi 
ma 15.8.2022 – ke 21.12.2022 
Syysloma 17.10. – 21.10.2022 (vko 42) 
Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2022 
Joululoma  22.12.2022 – 8.1.2023 

Kevätlukukausi 
ma 9.1.2023 – ti 31.5.2023 
Talviloma  6.3. – 10.3.2023 (vko 10) 
Pääsiäinen 7.4. – 10.4.2023 
Vappu ma 1.5.2023 
Helatorstai  18.5.2023 

 
Yhteistyö 

- Toimimme yhteistyössä varhaiserityisopettajan, lastenneuvolan, perheneuvolan, 
perhetyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden, erityisasiantuntijoiden, koulujen, 
seurakunnan jne. kanssa. 

 
Lasten valinta ja varhaiskasvatusmaksut 

- Päiväkodin johtaja tekee lasten valinta- ja varhaiskasvatusmaksupäätökset. 
- Maksut määräytyvät sivistystoimen lautakunnan vahvistamien ohjeiden ja tehdyn 

palvelusopimuksen mukaan. Maksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.  

 
Hoitoajat 

- Käytössämme on sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen, jossa huoltaja ilmoittaa 
lapsen hoitoajat ja poissaolot eAsiointipalvelun kautta edellisen viikon 
maanantaina klo 12.00 mennessä. Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia ja 
viikko on jo lukittu, muutokset ilmoitetaan suoraan lapsen omaan ryhmään. 

 
Sairas lapsi 

- Sairaan ja toipilaan lapsen paikka on kotona sekä lapsen itsensä että 
tartuntavaarassa olevien hoitokavereiden vuoksi. Mikäli perheestä on useampia 
lapsia varhaiskasvatuksessa, olisi heidänkin suotavaa olla kotona helposti 
tarttuvan taudin aikana, sillä tervekin lapsi voi kantaa taudin kotoa päiväkotiin. 
Tautikohtaisia ohjeita saa päiväkodilta.  

- Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otamme vanhempiin heti yhteyttä. On 
tärkeää, että päiväkodilla on ajan tasalla olevat vanhempien yhteystiedot. 

- Koronavirus-pandemian aikana noudatamme valtakunnallisia ohjeistuksia ja 
tiedotamme niistä ajantasaisesti!  

 
 
 
 

https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/easiointipalvelut/


Lääkkeet 
- Jos lapsi on lääkekuurilla, päiväkodin työntekijä antaa tarvittaessa lääkärin 

määräämän lääkkeen lapselle sovittuna aikana. Vanhemmat tuovat lääkkeen 
alkuperäispakkauksessaan päiväkotiin. Pakkauksessa tulee näkyä lääkärin 
lääkemääräys eli lääkkeen nimi, kenelle, minkä verran ja montako kertaa päivässä 
lääkettä annetaan. 

 
Tapaturmat 

- Mikäli lapselle sattuu tapaturma päiväkodissa, vanhempiin otetaan yhteyttä ja lapsi 

toimitetaan tarvittaessa terveysasemalle taksilla saattajan kanssa. Sotkamon kunta 

on vakuuttanut varhaiskasvatuksen lapset. 

                  
Päiväkotiin tulo ja kotiinlähtö 

- Aamulla lapsen tuoja/vanhempi riisuu lapsen kengät tuulikaappiin ja huolehtii 
lapsen vaatteet hänen naulakkoonsa sekä tossut jalkaan. Lisäksi hän käyttää lapsen 
käsien pesulla. Tämän jälkeen vanhempi luovuttaa lapsen päiväkodin aikuiselle, 
joka kirjaa lapsen paikalle mobiilikirjauksella. Tällöin vastuu lapsesta siirtyy 
henkilökunnalle. 

- Päiväkodista lähtiessä vaihdamme kuulumiset ja henkilökunta uloskirjaa lapsen. 
Aikuisten kohdatessa vastuu lapsesta siirtyy vanhemmalle. 

 
Ateriat 

- Varhaiskasvatuksen ruokalista löytyy Sotkamon kunnan verkkosivuilta.  
- Lapsen allergioista on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus 

keittiölle.  Äidinmaidonkorvikkeen vanhemmat tuovat itse yli 1 – vuotiaalle lapselle. 
 

Puhtaus 
- Kiinnitämme käsien pesuun erityistä huomiota, koska siten voimme ehkäistä 

tartuntatautien leviämistä. Kun tuotte lapsenne hoitoon, opastakaa hänet alusta 
alkaen ulkovaatteiden riisumisen jälkeen käsienpesulle. Käsien pesu myös kotiin 
tullessa puolestaan vähentää päiväkodista kotiin siirtyvien pöpöjen määrää. 
Käsidesiä käytetään tartuntatautiepidemioiden aikana. 

 
Vaatetus 

- Lapsi tarvitsee reilut, toimintaan sopivat sisävaatteet, sisäkengät/tossut sekä sään 

mukaiset ulkoiluvaatteet (sateeseen, tuuleen, kuraan, pakkaseen). Varavaatteita 

voi säilyttää päiväkodilla. Vaatteet tulee nimikoida.  

- Liikunta- ja muista erityisvarusteista sovitaan erikseen.  

Omat lelut 

- Oma unilelu luo turvaa päivälevon aikaan. Sitä säilytetään päiväkodilla lapsen 

omassa sängyssä. Muiden omien lelujen tuomisesta sovitaan toimintavuoden 

aikana ryhmäkohtaisesti. Päiväkoti ei vastaa lelujen rikkoontumisesta.  

 
Vaipat ja hoitotarvikkeet 

- Vanhemmat tuovat lapsen tarvitsemat vaipat, tutit, voiteet, ym. erityistarvikkeet. 
 

https://www.sotkamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/ateria-ja-puhtaanapito/ateriapalvelut/


Perheiden ja päiväkodin yhteistyö  
- tutustumiskäynnit ja ”pehmyt lasku” 
- varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (VASU) syksyllä ja keväällä ikäkauden 

mukaan 
- päivittäinen kuulumisten vaihto 
- puhelinkeskustelut, tiedotteet, whatsapp-ryhmät 
- vanhempainillat 
- ulkoilu- ja liikuntatapahtumat 
- juhlat, retket, pihatapahtumat 

 
Tiedonkulku 

- Kasvotusten tapahtuva viestintä toimii parhaiten, mutta sen lisäksi tiedotamme 

ajankohtaisista asioista Whatsappilla, ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä kotiin 

jaettavilla tiedotteilla. Esioppilaiden tiedotusasioissa ja kuulumisten vaihdossa 

käytämme Wilmaa. Toivomme, että vanhemmat kyselevät, kertovat omista 

odotuksistaan ja antavat päiväkodin väelle palautetta lasten hoidosta ja 

kasvatuksesta. 

 

PÄIVÄJÄRJESTYS PÄÄPIIRTEITTÄIN 

 

klo 6.30  Ovi aukeaa; ensimmäiset lapset saapuvat päiväkotiin. Aamun 
ensimmäisen tunnin aikana kaikkien ryhmien lapset vastaanotetaan 
Neulasten ryhmätilassa.  

 
klo 8.00   Aamupala 
 
klo 8.30   toimimme pienryhmissä iän ja taitojen mukaan 
 
klo 9.00 - 10.00  siirrymme ulkoleikkeihin liukuvan aikataulun mukaan 
 
klo 11.00   Lounas 
 
klo 11.30 - 12.00  siirrymme päivälevolle  
 
klo 14.00   Välipala 
 
klo 14.30   ohjattua toimintaa tai omia puuhia iän ja kiinnostuksen mukaan 
 
klo 15.00   siirrymme ulkoleikkeihin sään ja kotiinlähtöaikojen mukaan porrastaen 
 
 

Päiväkodin ovet sulkeutuvat kun viimeiset lapset ovat lähteneet kotiin. 

 

 
 
 



NEULASET 0-3 –vuotiaat 
 

Annamme lapselle turvallisen ja  
kiireettömän hoitopäivän tarjoamalla hänelle 
tarvitsemansa perushoidon, riittävästi syliä ja  
läheisyyttä.  Neulasilla harjoitellaan  
leikki- ja vuorovaikutustaitoja turvallisessa  
ympäristössä tuttujen aikuisten tukemana. 
 

 
KÄPYSET 3 – 5 –vuotiaat 
 
 

Käpysiä ohjataan omatoimisuuteen ja vastuuseen itsestään 
ryhmän jäsenenä. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan 
aikuisen turvallisessa ohjauksessa. Lasta tuetaan ja 
rohkaistaan niin, että hän tuntee olevansa hyväksytty ja 
rakastettu omana itsenään. Lapsi saa ohjatun toiminnan 
lisäksi päivittäin aikaa myös vapaaseen leikkiin. 

 
 

KAARNASET esiopetus 
Esiopetusta on 21 h/viikko. Viikkotyöaika on sama kuin 1-2-luokkalaisilla.  
 
Esiopetuksessa opettelemme esikoululaisille tärkeitä taitoja leikin ja toiminnallisuuden 
avulla. Hyödynnämme lapsen luonnollisen kiinnostuksen erilaisia asioita kohtaan. Leikki on 
tärkeä osa päivittäistä toimintaa. 
 
Tarvittaessa lapsi voi jäädä varhaiskasvatukseen esikoulupäivän jälkeen. 
 

 
 

Kontinjoki osana Sotkamon varhaiskasvatusta ja esiopetusta 
 

- Sotkamon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma löytyvät kunnan 
kotisivuilta https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/  
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”Sotkamossa elettään ihmisiksi” - Arvoperusta 
 

- Vanhempien ja henkilöstön arvomaailma on avattu sovittaen yhteen Sotkamon kunnan 
arvojen kanssa. 

 
- Lapsuus on arvo itsessään. Yhteistoiminnassa vanhempien kanssa koulutettu, riittävä ja 

pysyvä henkilökunta mahdollistaa laadukkaan kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuksen. Hoiva, 
opetus, itsetunnon vahvistaminen ja vuorovaikutus toisten kanssa ohjaavat lasta toimimaan 
oikein toiset huomioon ottaen. 

 
 
Vanhempien valitsemat arvot 
 

• turvallisuus 

• leikki  

• välittäminen 

• rehellisyys 

• maalaisjärkisyys 
 

 
 

 ”Mikä päiväkodissa on kivaa?” 
 

Lasten suusta…… 
 
 

”Leikkiminen ja jumppasali” 
 

”On kiva leikkiä koulun pihalla” 
 

”Tykkään leikkiä ja kiikkua” 
 

”Kiikkua hämähäkkikiikussa” 
 

”Mä oon tosi paljon rengaskiikussa” 
 

”Leikkiä autoilla ja pikkulegoilla” 
 

”Olla hippaa” 
 

”Tykkään ajella mopolla sisällä” 
 

”On kiva leikkiä kavereitten kaa” 
 

 


