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Muistilista varahoitopäivään
Ilmoita suoraan Pikku-Pihaan, ellei lapsesi käytä varattuja varahoitopäiviä.
Puh. 040-315 3692
Yhteiskouluntie 8
04400 Järvenpää
Avoinna 6.30-17
Tuo mukanasi:
Riittävästi vaihtovaatteita
Säänmukainen vaatetus (esim. sadeasut, kumisaappaat)
Vaipat, unilelut, tuttipullo/tutti
Lisäksi lapsella olisi hyvä olla sisätossut tai liukuestesukat. Lapsen vaatteet ja
jalkineet ja muut mahdolliset henkilökohtaiset tavarat on hyvä nimikoida
sekaannuksien välttämiseksi, koska usealla lapsella saattaa olla samanlaisia ja
lapset eivät välttämättä tunnista omiaan.

Perhepäivähoidon
varahoitokoti Pikku-Piha

Pikku-Piha
Kun perhepäivähoitaja on työaikatasauksella tai lomalla, varataan lapselle
hoitopaikka Pikku-Pihasta. Varahoitopäiviä voi olla myös muun äkillisen esteen,
kuten hoitajan sairastumisen vuoksi.
Pikku-piha on 12-paikkainen kunnallisen perhepäivähoidon lapsille tarkoitettu
varahoitopaikka, jossa työskentelevät koulutetut vakinaiset hoitajat.
Pikku-piha sijaitsee As. Oy Kirkkopihan kiinteistössä kerrostalon alakerrassa.
Tilat ovat toimivat ja hyvin kalustetut. Lasta varahoitoon tuotaessa auton voi
ajaa sisäpihalle portin eteen, ellei Yhteiskouluntien varresta löydy paikkaa.
Toivomme, että uudet vanhemmat käyvät tutustumassa yhdessä lapsensa
kanssa varahoitopaikkaan. Pikku-Pihassa on uuden toimintakauden alkaessa
avoimet ovet ja siitä tiedotetaan erikseen.

Turvallista varahoitoa yhteistyössä
Pikku-Pihassa on perustiedot lapsesta, kuten hoitoaika, erityisruokavaliot,
vanhempien yhteystiedot ja tiedossa olevat suunnitellut varahoitopäivät.
Kuulemme silti mielellämme muutaman sanan lapsesi sen hetkisestä
tilanteesta.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä perhepäivähoitajien kanssa, ja
perhepäivähoitaja käy säännöllisesti vierailemassa lasten kanssa PikkuPihassa. Ennen varahoitojakson alkua perhepäivähoitaja välittää Pikku-Pihaan
myös muut ajankohtaiset tiedot, kuten tiedossa olevat poikkeukset hoitoajassa sekä uudet oivallukset vaikkapa kuivaksi oppimisessa.

Otamme lapsen ja vanhemmat vastaan yksilöllisesti ja kuulostelemme kunkin
lapsen mielialaa ehkä uudessa ja oudossakin hoitopaikassa. Turvallinen ja
hyvä varahoitopäivä lapselle luodaan myös hoitajien ja vanhempien välisessä
yhteistyössä. Tämä yhteistyö perustuu kuulemiseen ja kunnioittamiseen, jossa
tavoitteena on synnyttää aitoa luottamusta ja keskustelua.

Pikku-pihan arkea
Lapset vaihtuvat yleensä viikottain. Pikku-Pihassa tarjotaan kodinomaista
hoitoa hieman isommassa lapsiryhmässä. Arki on meillä kiireetöntä, mutta
päivärytmi säännöllinen. Noudatamme Järvenpään kaupungin ja
perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa ja olemme mukana Liikkuva
Lapsuus Järvenpäässä- hankkeessa. Päivittäisen toiminnan sisältö perustuu ja
kehkeytyy lapsen kasvua tukevassa arjessa ja osallisuudessa.
Ulkoilu on osa päivittäistä toimintaamme. Ulkoilemme säästä huolimatta joten
lapsi tarvitsee säänkestävät varusteet. Aamupäivällä vietämme aikaa leikkien
lähialueiden puistoissa, iltapäivällä tilanteen salliessa omassa aidatussa
pihassa.
Aamupala tehdään Pikku-pihassa itse, ruoka ja välipala tulevat Yhteiskoulun
keittiöltä. Tilaamme lapselle erityisruokavalion, kun sen tarpeesta on tehty
varhaiskasvatuspalveluiden mukainen neuvolasta tai lääkäristä saatu ilmoitus.
Pikku-pihan ruokailuajat:
Aamupala 8-8.30
Lounas 11-12
Välipala 14-14.30
Satu- ja lepohetki on ruokailun jälkeen 12-14, jos sinulla on tarvetta hakea
lapsi aikaisemmin, huomioithan tämän.

