
KÄRSÄMÄEN KUNNAN  

AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN KERHOT 

  

 

Varhaiskasvatuskerho on hyvä 

vaihtoehto perheille, joilla ei ole 

tarvetta jokapäiväiseen tai 

kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Kerhotoiminta tarjoaa kaikille lapsille 

mahdollisuuden osallistua ohjattuun 

varhaiskasvatukseen, ikäistään 

vastaavaan toimintaan sekä sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen. Kerho on maksuton. 

 

Kerhoissa noudatetaan varhaiskasvatus-

suunnitelman mukaista monipuolista 

toimintaa, jossa leikillä on keskeinen 

merkitys. Toiminta tukee lapsen 

kehitystä ja oppimista sekä edistää 

lapsen tasapainoista kasvua ja 

hyvinvointia. Toiminta on 

suunnitelmallista ja toteutuu 

vuorovaikutuksessa lasten ja 

vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatuskerhoissa työskentelee 

varhaiskasvatuksen opettaja. 

 

Varhaiskasvatuskerho on tarkoitettu 

2-5 -vuotiaille kotona hoidossa oleville 

lapsille. Lapselle laitetaan kotoa mukaan 

omat pienet eväät, varavaatteet sekä 

sään mukaiset ulkoiluvaatteet. Kerho 

toimii Satukontin päiväkodissa 

maanantaisin klo 9-11.30. 

 

 

 

 

 

Lapsiparkki tarjoaa perheille 

tilapäistä lastenhoitoapua. Lapsiparkki 

toimii Satukontin tiloissa tiistaisin klo 

9.00-12.00. 

Lapsiparkin ikäraja on 9kk-6 vuotta. 

Vanhemmat voivat hoitaa parkin 

toiminta-aikana kauppa-asioita, asioida 

virastoissa ja muualla, minne lasten 

kanssa voi olla hankala lähteä tai 

hengähtää hetken omassa rauhassa. 

Lapsi voi olla parkissa sen aikaa, kun on 

tarve tai koko toiminnan ajan. Lapselle 

laitetaan mukaan omat eväät, 

varavaatteita ja sään mukaiset 

ulkoiluvaatteet (ja vaipat). Parkkiin 

ilmoittaudutaan etukäteen. Ryhmä 

täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän 

koko vaihtelee hoidettavien lasten 

ikäjakauman mukaan. Toiminta on 

maksutonta.  

 

Lisätiedot ja paikan varaaminen  

päiväkodin johtaja Helinä Niskala puh. 

040 577 7618 

 

Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan 

ajaksi. 

Kerhoon osallistuminen on vaihtoehto 

varhaiskasvatuspaikalle eli lapsella ei 

voi olla samaan aikaan myönnettyä 

varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista tai 

perhepäivähoidosta.  Osallistuminen ei 

vaikuta kotihoidontukeen. 

 



 

Perhekerho 

Perhekerhossa voit tavata muita 

samassa elämäntilanteessa olevia 

lapsiperheitä. Kerhoon voivat tulla 

vanhemmat/isovanhemmat lastensa 

kanssa. Myös ne lapset, joilla on 

varhaiskasvatuspaikka, voivat osallistua 

perhekerhoon (esim. vanhempien 

vapaapäivänä). 

Kerhossa on viikoittain vaihtuva ohjelma 

esim. ohjattua toimintaa lapsille tai eri  

 

 

 

 

 

aihepiiriin liittyviä vierailijoita. 

Kerhossa on tarjolla, aamupuuro, kahvia, 

mehua ja pientä naposteltavaa. Lapsille 

voi ottaa mukaan omat eväät. 

Tarjoilussa vapaaehtoinen kahviraha, 

muutoin kerho on ilmainen. 

Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua 

etukäteen. Kerho kokoontuu torstaisin 

klo 9.00-11.30 Taivalkodin tiloissa 

(Paanutontun rakennus, Aleksintie 3) 

 

 

 

Lisätietoja: 

päiväkodin johtaja, Satukontti                                                     

Helinä Niskala 

puh. 040 577 7618                                                                      

s.posti: helina.niskala@karsamaki.fi 

 
 
 


