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Ryhmäperhepäiväkoti Satukontti 

Satukontti on remontoitu ryhmäperhepäiväkodiksi kesällä 2017 ja se sijaitsee 
Kärsämäen keskustassa. 
 
Satukontissa tarjotaan hoitoa 0-6 vuotiaille lapsille. Satukontissa on kolme ryhmää, 
Kissankulma, Huvikumpu ja Kesäkumpu. Satukontti on avoinna arkisin 6.00-17.00. 
Satukontin tiloissa toimii lisäksi perhekeskus. 
 
Satukontissa on yhteensä n. 36 lasta ja 9 hoitajaa. Talossa työskentelee kolme 
lastenhoitajaa ja kuusi perhepäivähoitajaa. Lisäksi Satukontissa työskentelee osa-
aikaisesti keittiötyöntekijä ja siistijä. Varhaiskasvatuspäällikkö on paikalla Satukontissa 
pääsääntöisesti tiistaisin sekä torstaisin, muuna aikana hänet tavoittaa Lastentalo 
Kuusipihasta, Aittatie 7. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
Kärsämäen kunnan varhaiskasvatuksen arvot  
 
 
TURVALLISUUS 

- fyysinen turvallisuus 
- positiivinen ilmapiiri 
- aikuisen läsnäolo 
- rajat ja rakkaus 
- säännöllinen päivärytmi 

 

AVOIMUUS 
LUOTETTAVUUS 
YHTEISTYÖ KODIN KANSSA 
 

 



Ohjeita ryhmäperhepäiväkodin arkeen 
 
Daisy 
Kärsämäen kunnalla on käytössä varhaiskasvatuksessa Daisy-järjestelmä. Jokainen 
vanhempi saa käyttöönsä Daisy-lätkän, jolla lapsi kirjataan puhelimen välityksellä sisään 
sekä ulos ryhmäperhepäiväkodista. Hoitoajat tulee ilmoittaa perjantaihin  kello 12 
mennessä. Esim. vko 10 tulee ilmoittaa viikon 8 perjantaihin mennessä jne. 
 

Pukeutuminen 
Lasten vaatteet tulisi nimikoida. Näin vaatteet pysyvät varmemmin tallessa ja löytävät 
omistajansa. Satukontissa ulkoillaan joka säällä. Lasten vaatteet ja jalkineet tulisi olla 
säähän sopivat. Sadesään varustukseen kuuluvat kuravaatteet. Kuravaatteet on hyvä 
viedä kotiin pestäväksi aina perjantaisin. Likaiset vaatteet laitetaan muovipusseihin ja 
pussit lasten lokeroihin. Lasten varavaatekassi on hyvä viedä kotiin perjantaisin kassin 
sisällön tarkastusta sekä vaatteiden lisäämistä varten. Satukontissa on jonkin verran 
varavaatteita, joita tarvittaessa puemme lapsille. Palautathan varavaatteet takaisin 
ryhmäperhepäiväkotiin. 
 

Lapsen lääkitys 
Lapselle voidaan antaa ryhmäperhepäiväkodissa hänelle reseptillä osoitettuja lääkkeitä. 
Annosteluohje tai kopio reseptistä tulee olla lääkkeen mukana. Vanhemman on lisäksi 
allekirjoitettava suostumus lääkkeiden antoon. Muistattehan, että mitään lääkeitä ei saa 
säilyttää eteisessä lasten lokeroissa. 
 

 

 
Sairaspoissaolot 
Sairasta lasta ei saa tuoda hoitoon. Muistattehan, että sairastapauksissa tulee lapsen 
olla kotona yksi oireeton päivä ennen hoitoon palaamista. Ilmoita siitä oman ryhmän 
henkilökunnalle joko soittamalla, laittamalla tekstiviesti tai Daisyn kautta. Hoitoon 
tullessa lapsen on oltava ulkoilukuntoinen ja kyettävä osallistumaan myös ryhmän 
muuhun toimintaan. Lapsen kuntoa voidaan arvioida yhdessä hoitohenkilökunnan 
kanssa. Epidemioista ilmoitamme yleisellä ilmoitustaululla. Jos lapsi sairastuu kesken 
päivän, on lapsi haettava kotihoitoon. Jos lapsi loukkaa itsensä päivän aikana ja 
henkilökunta arvioi lääkärihoidon tarpeelliseksi, vanhemmille ilmoitetaan asiasta 
välittömästi. 
 
 

Vapaapäivät ja lomat 
Mikäli pidätte lapsenne kanssa satunaisia vapaapäiviä, ilmoittakaa niistä Satukontin 
henkilökunnalle, mielellään etukäteen, jos mahdollista. Satunnaiset omat lomat eivät 
vähennä päivähoitomaksua. Loma-ajoilta teemme kyselyn hoidon tarpeesta, sillä 
mitoitamme henkilökunnan määrän lapsilukuun ja suunnittelemme työntekijöiden 
lomat ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Varahoito järjestetään tarvittaessa Lastentalo 
Kuusipihassa. Muistattehan, että päivähoito on lapsille täysipäivästä ”työtä” josta lapsi 
tarvitsee lomaa siinä missä aikuiset työstä. 



Syntymäpäivien vietto 
Vietämme lapsen syntymäpäiviä omassa lapsiryhmässä laulaen ja leikkien. Lapsi saa 
kortin ja tarran. Emme jaa syntymäpäiväkutsuja, emmekä ota vastaan tarjottavia. 
 
 

Lapsen hoitopaikan irtisanominen sekä varattavien hoitotuntimäärien 
muuttaminen 
Kärsämäen kunnalla on käytössä tuntiperusteinen maksu. Tarvittaessa voit muuttaa 
lapsen kuukausittaista hoidon tuntimäärää e-daisyssä tuntirajavalinnan muutos 
kohdasta. Muutos kannattaa tehdä jos kuukausittainen lapsen hoidon tuntimäärä 
vaihtelee. Ilmoita muutoksesta edellisen kuukauden loppuun mennessä. Hoitopaikka 
tulee aina irtisanoa joko kirjallisesti tai e- Daisyn kautta. Muistathan palauttaa Daisy-
lätkän lapsen viimeisenä hoitopäivänä. 
 

Omat lelut   
Joka kuukauden ensimmäinen perjantai vietämme oman lelun päivää, jolloin lapsi saa 
tuoda kotoaan yhden oman lelun ryhmäperhepäiväkotiin. Ryhmäperhepäiväkotiin ei saa 
tuoda aseita eikä miekkoja eikä leluja josta irtoaa pieniä osia. 
 

Talon yhteinen laulutuokio 
Vietämme talon yhteistä laulutuokiota kerran kuussa. Jokainen ryhmäperhepäiväkodin 
osasto laulattaa vuorollaan muita. 
 
 

 
 

Ruokailu 
Aamupala valmistetaan Satukontissa. Lounas ja välipala tulevat Frosteruksen 
keskuskeittiöltä. 
Aamupala on varattu lapsille, joiden hoitoaika alkaa klo 8.15 tai aiemmin. Lounas 
tarjotaan lapsille, joiden hoidontarve sijoittuu 10.45-11.30 väliselle ajalle. Välipalaa 
saavat klo 14 jälkeen hoidossa olevat lapset. Vanhempien tulee toimittaa ruoka-aine 
allergiatodistus keittiölle, jotta lapsi saa juuri hänelle sopivaa ruokaa. 



Seurakunta 
Käymme lasten kanssa joulu-, pääsiäis- sekä kevätkirkossa, johon 
kysymme luvan lasten vanhemmilta. 

 
Vaitiolovelvollisuus 
Henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. 
Ryhmäperhepäiväkoti Satukontti 
Pomojentie 3  
86710 Kärsämäki 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Riikka Sarjanoja 
044 445 6831 
 
Vastaava lastentarhaopettaja 
Katja Malila 
040 577 7618 
 
Kissankulmat  
040 180 8449 
 
Kesäkumpu 
040 577 4255 
 
Huvikumpu 
040 577 7590 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


