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KEMIN VARHAISKASVATUKSEN
KUVAOPAS
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Kasvun ja oppimisen polku

Varhaiskasvatus Kemissä

• Päiväkoti tai
• Perhepäivähoito
• maksullinen

Esiopetus

• 6-vuotiaille
• 4 tuntia päivässä
• maksuton
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Tervetuloa varhaiskasvatukseen

• Päiväkodin johtaja 
ilmoittaa, kun lapsi saa 
paikan.

Ryhmän opettaja huolehtii, että perheellä on: 

• Hoitosopimus, jossa sovitaan hoitotuntien 
määrä kuukaudessa

• Tieto Edu -app, missä huoltaja varaa 
lapsen hoitopäivät ja tulo- ja lähtöajat

• Tägi, jolla leimaataan lapsen tulo ja lähtö 
päiväkodissa

• Lapsi täytyy tuoda ja hakea 
varattujen aikojen mukaan.

• Laskuun vaikuttaa hoitotuntien 
määrä, hoitoaikojen ylitykset, 
perheen tulot ja koko

Tieto Edu

tulo

lähtö
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Hyvä arki lapselle

Toimintavuoden alussa on keskustelu vanhempien kanssa.

Siellä kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu)

• Lapsen mielenkiinnon kohteet 
• Vahvuudet 
• Tuen tarpeet
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Henkilöstön rakenne

Muut tukipalvelut:
• Neuvola
• Lastensuojelu
• Muut terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijat

Moniammatillinen tiimi:
• Suunnittelee ja järjestää tukea lapselle ja perheelle tarpeen vaatiessa
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Ryhmäkoko

Alle 3-vuotiaat: 
kolme työntekijää/ 12 lasta

3-5 vuotiaat:
kolme työntekijää/ 21 lasta

Esiopetus:
1-2 työntekijää/ 13 lasta
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Mitä on varhaiskasvatus?

KASVATUS:

• Olemme esimerkkinä lapselle.
• Kohtelemme lapsia tasa- arvoisesti.
• Ketään ei kiusata.
• Jos tulee riita, se sovitaan ja pyydetään anteeksi.
• Haluamme olla ystäviä kaikkien kanssa.
• Leikki on myös tärkeä osa kasvatusta.
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HOITO:

• Ruoka on monipuolista ja lapsi syö säännöllisesti
• Huolehdimme lapsen puhtaudesta ja hygieniasta
(wc/suihku/vaipanvaihto)
• Ensiapu ja muu fyysinen hoiva (vahingot ja onnettomuudet)

OPETUS:

• Harjoittelemme lukemista ja kirjoittamista yhdessä.
• Liikumme luonnossa ja tutkimme ympäristöä.
• Huomioimme vuodenajat toiminnassa ja opetuksessa.
• Tutustumme uusiin asioihin ja teemoihin.
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Mitä varhaiskasvatuksessa tehdään?

Toteutamme monipuolista pedagogista toimintaa: 

• liikkuen 
• leikkien 
• iloisesti oppien

Musiikkia

Draamaa
Kädentaitoja

Pienryhmä- ja ryhmätoimintaa
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Ulkoilua

Rakentamista

Retkeilemistä

Liikuntaa

Leikkimistä

Mediakasvatusta

Lukemista
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