ONNISTUNEEN VARHAISKASVATUSTAIPALEEN ALKU:

Tutustu Touhulaan

Tervetuloa tutustumaan meihin ja toimintaamme!
Näiden kysymysten, vastausten ja vinkkien avulla pääset helposti
alkuun lapsen päiväkotipaikan hakemisessa. Samalla myös lapsen
varhaiskasvatus lähtee hyvään alkuun!

1. Miten päiväkotiin
haetaan?
Voit tehdä hakemuksen kellonajasta riippumatta
suoraan Touhula-päiväkotien nettisivujen kautta. Hakemuksen saatuaan päiväkodin johtaja ottaa yhteyttä
ja myöntää paikan päiväkotiin. Johtaja auttaa myös
toimimaan kaupunkikohtaisesti ja hakemaan ohjeiden
mukaisesti kaupungin/kunnan tarjoamaa tukea yksityiseen varhaiskasvatuspalveluun (mm. palveluseteli,
palveluraha tai Kelan yksityisen hoidon tuki).
Vinkki: Ennen aloitusta kanssanne tehdään palvelusopi-

mus sekä sovitaan tutustumisesta ja muista aloitukseen
liittyvistä käytännöistä.

3. Mitä on hyvä tietää
päiväkodin aukioloajasta?
Pääsääntöisesti päiväkotimme ovat avoinna arkipäivisin
klo 6.30–17.00 välisenä aikana. Voit tarkastella päiväkotikohtaisia eroja Touhulan nettisivuilta tai tiedustella
aukioloaikaa chat-palvelustamme ja päiväkodin johtajalta. Aamiaisen ja lounaan tarjoiluajat kannattaa ottaa
huomioon lapsen läsnäoloaikoja suunnitellessa, jos toiveena on, että lapsi osallistuu ruokailuun päiväkodissa.
Loma-aikojen päivystys järjestetään omassa päiväkodissa tai läheisessä toisessa Touhula-päiväkodissa.
Vinkki: Meillä on käytössä lapsen läsnäoloaikojen
ilmoittamiseen sähköinen TouGo-sovellus.

5. Minkälainen henkilöstö
Touhula-päiväkodissa on?
Meillä työskentelee sitoutunut, motivoitunut, koulutettu
ja kelpoisuusvaatimukset täyttävä varhaiskasvatushenkilöstö, johon kuuluu lastentarhanopettajia ja
lastenhoitajia. Päiväkodin johtaja on arjen pedagogiikan
suunnannäyttäjä ja päiväkodin henkilöstön esimies. Noudatamme suhdeluvuissa lain määräyksiä ja varmistamme
henkilökunnan riittävyyden ja sijaisten tarpeen päivittäin.
Päiväkodissa toimii myös siivooja tai päiväkotiapulainen.

2. Kuinka nopeasti
voimme aloittaa?
Voitte saada paikan päiväkodista
vaikka heti! Pyrimme aina löytämään paikan tarvitsijalle ja aloitus
järjestetään tarpeidenne mukaan.
Kiireellisissä tapauksissa kannattaa
olla yhteydessä suoraan päiväkodinjohtajaan tai tiedustella asiaa
chat-palvelustamme. Jos toivomanne
yksikkö on täynnä, pyrimme tarjoamaan paikkaa toisesta läheisestä
päiväkodistamme. Paikkaa voi myös
jäädä jonottamaan.

4. Mitä päiväkotiin
tarvitsee mukaan?
Voitte ottaa lapselle mukaan esimerkiksi oman unikaverin, tutin,
henkilökohtaiset lääkkeet, vuoden
kierron mukaisia liikuntavarusteita
sekä kesällä aurinkorasvan ja aurinkolasit. Vaippoja tarvitsevalle lapselle
tuodaan päiväkotiin omat kesto- tai
kertakäyttövaipat. Päiväkotiin pukeudutaan säänmukaisiin ja lapselle
mukaviin vaatteisiin. Lapsen kaikki
vaatteet ja kengät on hyvä nimikoida
tekstiilitussilla vaatteen pesulappuihin
tai käyttää liimattavia/ommeltavia
merkkejä.
Vinkki: Hyvä merkkaustapa villavaatteisiin ja kenkiin on kangaslaastari (ruskea kangasteippi).

6. Mikä on palveluseteli?
Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan perheelle myöntämää sitoumusta korvata esimerkiksi Touhulan tarjoaman
palvelun kustannukset kunnan aina ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on tulosidonnainen, joten
perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja
omaan maksuosuuteenne. Esiopetus on maksutonta.
Maksuista saa parhaiten tietoa päiväkodin johtajalta. Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kaupungeissa/kunnissa.
Vinkki: Me autamme mielellämme palvelusetelin
hakemisessa.

8. Millaista Touhulan pedagogiikka on?
Pedagoginen toimintamme on pitkäjänteisesti
suunniteltua ja perustuu jatkuvaan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden, osaamisen sekä toiminnan
parantamiseen. Noudatamme valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä kuntien omia
varhaiskasvatussuunnitelmia. Valtakunnallisten linjausten
lisäksi meillä Touhulassa on oma vankka pedagoginen
näkemys. Ajattelemme, että jokainen lapsi on aarre.
Panostamme korkealaatuisiin tiloihin ja henkilöstön
osaamiseen, sillä tiedämme, että oppimista tapahtuu
kaikkialla ja koko ajan. Kaikki arjen tilanteet suunnitellaan
ja hyödynnetään oppimisen ja kasvatuksen näkökulmasta. Meillä jokainen lapsi saa mahdollisuuden kasvaa
liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
Vinkki: Teemme jokaiselle lapselle henkilökohtaisen
varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä lapsen ja perheen
kanssa aloituksen jälkeen. Lapsen hyvinvoinnin, oppimisen sekä kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

9. Minkälaisissa ryhmissä
Touhulassa toimitaan?
Päiväkodissa lapsi kokee kuuluvansa yhteisöön, jossa tulee kuulluksi ja nähdyksi. Tämä herättää yhteistä
me-henkeä koko päiväkodissa. Touhulan pedagoginen
toimintamalli pohjautuu pienryhmätoimintaan, jossa kasvattaja antaa tilaa lasten aloitteille ja puheenvuoroille.
Mitä enemmän me luomme lasta yksilöllisesti huomioivia ja vastavuoroisia tilanteita, sitä paremmin olemme
onnistuneet! Suunnittelemme pienryhmät pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti ja lasten tarpeiden, iän, mielenkiinnon sekä kaverisuhteiden mukaan.
Vinkki: Pienryhmä mahdollistaa turvallisen ja pehmeän
aloituksen päiväkodissa. Pienryhmätoiminnalla ehkäistään kiusaamistilanteiden syntymistä, taataan rauhallinen
arki, tuetaan myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen mahdollisuuksia solmia luottamuksellisia suhteita kasvattajiin
ja ikätovereihin.

7. Miten toiminta
Touhula-päiväkodissa
on järjestetty?
Hyvä arki on hetkissä ja kohtaamisissa. Pidämme erityisen tärkeänä
päiväkotiin tulon ja päiväkodista lähdön hetkeä. Toimintamme keskeisenä
ajatuksena on yhteistyö vanhempien
kanssa ja toimiviin vuorovaikutussuhteisiin panostaminen. Jokaisessa
päivässä lapselle on järjestetty
mahdollisuus päivälepoon omassa
lepopaikassa. Puhtaat, viihtyisät,
turvalliset ja tarkoituksenmukaisesti
järjestetyt tilat tarjoavat sopivan
ympäristön leikin ja oppimisen iloon.
Lapselle löytyy myös syli, kun sitä
tarvitaan.
Vinkki: Koska päivän ennakoitavuus
tuottaa osaltaan lapselle
turvallisuuden tunnetta, on hyvä
yhdessä pyrkiä joustaviin ja
säännönmukaisiin aikatauluihin.

10. Mikä päiväkotiruokailussa on tärkeää?
Päiväkotiruokailussa korostuvat
ruoan ravitsevuuden ja herkullisen
maun lisäksi eettisyys ja ekologisuus.
Ravinnon vaikutus oppimiseen ja
lapsen hyvinvointiin on merkittävä.
Päiväkotiemme ruokalista on suunniteltu ja laadittu ravintoasiantuntijan
johdolla ja se täyttää lasten ravintosuositukset. Olemme kiinnittäneet
huomiota sokerin määrään, rasvojen
laatuun, kotimaisuusasteeseen sekä
luomukriteeriin.
Vinkki: Päiväkodissa lapselle
tarjotaan aamiainen, lounas ja
välipala. Ruokailuhetki on meille myös
pedagoginen hetki. Kannustamme
myönteiseen suhtautumiseen
erilaisia makuja kohtaan, hyviin
käytöstapoihin ja hyvään
vuorovaikutukseen toisen kanssa.

