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Ryhmäperhepäiväkoti Satukontti 

 

Satukontti on vuonna 2017 perustettu ryhmäperhepäiväkoti Kärsämäen keskustassa. 

 

Satukontissa tarjotaan hoitoa 0-6-vuotiaille lapsille. Satukontissa on kolme ryhmää; 

Kissankulma, Kesäkumpu ja Huvikumpu. Satukontti on avoinna arkisin klo 6-17. 

Satukontin tiloissa toimivat lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen kerhot. 

 

Satukontin kolmessa ryhmässä on yhteensä n. 36 lasta. Henkilökuntaan kuuluvat kolme 

lastenhoitajaa ja kuusi perhepäivähoitajaa. Lisäksi Satukontissa työskentelee osa-

aikaisesti keittiötyöntekijä ja siistijä. Varhaiskasvatusohjaaja on paikalla Satukontissa 

pääsääntöisesti maanantaista keskiviikkoon. 

 

 

 

 



SATUKONTIN ARVOT 
 
 
 
TURVALLISUUS       

• turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö 
• positiivinen ilmapiiri  
• aikuisen läsnäolo    
• rajat ja rakkaus   
• säännöllinen päivärytmi 
• kiusaamiseen ja syrjintään  
• puututaan välittömästi  

 
LAPSILÄHTÖISYYS 

▪ lasten osallisuus 
▪ yksilöllisyys 
▪ tasa-arvoisuus 

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA 

• avoimuus 
• vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita 
• päivittäiset keskustelut 

 

 

 



Ohjeita ryhmäperhepäiväkodin arkeen 

 

Daisy 

Kärsämäen kunnalla on käytössä varhaiskasvatuksessa päivähoidon Daisy- järjestelmä. 

Jokainen vanhempi saa käyttöönsä Daisy lätkän, jolla lapsi kirjataan puhelimen välityksellä 

sisään sekä ulos ryhmäperhepäiväkodista.  Korona- aikana Daisy-lätkät ovat pois 

käytöstä. Daisy Netin kautta ilmoitetaan lapsen hoitoajat. Hoitoajat tulee ilmoittaa 

perjantaihin kello 10 mennessä. Esim. vko 35 tulee ilmoittaa viikon 33 perjantaihin 

mennessä jne. Hoitoajat on tärkeää ilmoittaa määräaikaan mennessä, jotta saat lapsellesi 

haluamasi hoitoajat. 

 

 

Pukeutuminen 

Lasten vaatteet pitää nimikoida. Näin vaatteet pysyvät paremmin tallessa ja löytävät 

omistajansa. Satukontissa ulkoillaan joka säällä. Vaatetuksessa kannattaa kiinnittää 

huomiota siihen, että vaatteet ovat säähän sopivat eikä niiden likaantuminen haittaa. 

Sadesään varustukseen kuuluvat kuravaatteet. Kuravaatteet on hyvä viedä kotiin 

pestäväksi aina perjantaisin. Likaiset vaatteet laitetaan muovipusseihin ja pussit lasten 

lokeroihin. Lapsen varavaatekassit tulee viedä kotiin perjantaisin kassin sisällön 

tarkastusta sekä vaatteiden lisäämistä varten. Satukontissa on jonkin verran varavaatteita, 

joita tarvittaessa puemme lapsille. Palautathan varavaatteet takaisin 

ryhmäperhepäiväkotiin.   

 

 

Ruokailu 

Aamupala, lounas ja välipala valmistetaan Frosteruksen keskuskeittiöltä. Aamupala on 

varattu lapsille, joiden hoitoaika alkaa kello 8.15 tai aiemmin. Lounas tarjotaan lapsille, 

joiden hoidontarve sijoittuu 10.45 -11.30 väliselle ajalle. Välipalaa saavat kello 14 jälkeen 

hoidossa olevat lapset. Vanhempien tulee toimittaa ruoka-aineallergiatodistus keittiölle, 

jotta lapsi saa hänelle sopivaa ruokaa. 

 

 

Sairaspoissaolot 

Sairasta lasta ei saa tuoda hoitoon. Muistattehan, että sairaan tulee lapsen olla kotona 

yhdestä kahteen oireetonta päivää sairaudesta riippuen (ks. Sairas lapsi- tiedote). Lapsen 

sairastuttua, ilmoita siitä päiväkodin henkilökunnalle joko soittamalla, jättämällä tekstiviesti 

tai Daisyn kautta. Hoitoon tullessaan lapsen tulee kyetä ulkoilemaan ja osallistumaan 

ryhmän toimintaan. Lapsen vointia ja hoitoon palaamista voidaan arvioida yhdessä 

Satukontin henkilökunnan kanssa. Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, täytyy lapsi 

hakea kotihoitoon. Vanhemmille ilmoitetaan myös välittömästi, jos lapselle sattuu 

tapaturma hoitopäivän aikana. Tiedotamme mahdollista epidemioista kaikkia vanhempia. 
 

Lapsen lääkitys 

Lapselle voidaan antaa päiväkodissa hänelle reseptillä osoitettuja lääkkeitä. Jos 

sairauden hoito vaatii lääkkeiden antamista hoitopäivän aikana, vanhemmat toimittavat 



lääkkeen kerta-annoksina hoitopaikkaan lapsen nimellä varustettuna. Vanhempien tulee 

myös täyttää lomake lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tai sopimus tilapäisestä/ 

kuuriluontoisesti annettavasta lääkityksestä. Päivähoitopaikan aikuiset huolehtivat 

lääkeannoksen antamisesta lapselle vanhemmilta saatujen ohjeiden mukaan. 

Muistattehan, että mitään lääkkeitä ei saa säilyttää eteisessä lapsen lokerossa. 

 

 

Vapaapäivät ja lomat 

Mikäli pidätte lapsenne kanssa satunnaisia vapaapäiviä, ilmoittakaa niistä Satukontin 

henkilökunnalle, mielellään etukäteenkin, jos mahdollista. Muistattehan, että satunnaiset 

omat lomat eivät vähennä päivähoitomaksua.  

Loma-ajoilta ja pyhien aatoilta teemme kyselyn hoidon tarpeesta. Kyselyissä ilmoitettu 

tarve on sitova, sillä mitoitamme henkilökunnan määrän lapsilukuun ja suunnittelemme 

työntekijöiden lomat ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Muistattehan, että päivähoito on 

lapsille täysipäiväistä ”työtä”, josta lapsi tarvitsee lomaa siinä missä aikuiset työstä. 

 

 

Omat lelut 

Joka kuukauden ensimmäinen perjantai vietämme oman lelun päivää, jolloin lapsi saa 

tuoda kotoaan yhden lelun ryhmäperhepäiväkotiin. Satukonttiin ei saa tuoda aseita, 

miekkoja tai leluja, josta irtoaa pieniä osia. Korona- aikana emme pidä lelupäiviä. 

 

 

Talon yhteinen laulutuokio 

Vietämme talon yhteistä laulutuokiota kerran 

kuussa, kuukauden viimeisenä perjantaina. 

Jokainen päiväkodin ryhmä laulattaa 

vuorollaan muita. Tällä hetkellä koko 

päiväkodin lasten kokoontumisia vältetään 

koronan vuoksi. 
 

Syntymäpäivien vietto 

Vietämme lapsen syntymäpäiviä omassa lapsiryhmässä laulaen ja leikkien. Lapsi saa 

kortin sekä tarran Satukontista. Emme jaa syntymäpäiväkutsuja, emmekä ota vastaan 

tarjottavia. 
 

Lapsen hoitopaikan irtisanominen sekä varattavien hoitotuntimäärien muuttaminen 

Hoitopaikka tulee irtisanoa aina kirjallisesti tai e- Daisyn kautta. Mikäli haluat muuttaa 

lapsen hoitotuntien määrää, ilmoita muutoksesta kirjallisesti e-Daisyssä tuntirajamuutos 

kohdassa. Tuntimäärien muutos pitää ilmoittaa edelliseen kuukauden loppuun mennessä. 

Muistathan palauttaa Daisy-lätkän lapsen viimeisenä hoitopäivänä. 

 

 

Vaitiolovelvollisuus 

Henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa!  
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Varhaiskasvatuspäällikkö 

Riikka Sarjanoja 

044 445 6831 

 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Helinä Niskala   

040 5777 618 

 

Kissankulma 040 180 8449  

  
       

Kesäkumpu 040 577 4255     

     
    

Huvikumpu 040 577 7590 

 

  
 


