Tervetuloa Mansikkalan
päiväkotiin
Ohjeet 3.-9.8. aloittaville

Saapuminen Mansikkalan vuoropäiväkodille viikolla 32 (3.8.-9.8.2020)
Viikolla 32 noudatamme väliaikaisia liikennejärjestelyjä saapuessa vuoropäiväkodille. Kun tuotte
lastanne hoitoon, ainoa reitti päiväkodille on Tainionkoskentieltä Ruokosuonkadun kautta
Karjaportinkadulle.
Auto voidaan jättää joko Karjaportinkadun varteen tai parkkipaikalle, johon saavutaan
Karjaportinkadulta. Parkkialueelta poistutaan joko Karjaportinkadun (yksisuuntainen) tai
Ruokosuonkadun kautta.
Viikolla 32 on huomioitava, ettei Koulukadun alkupää ole vielä käytössä, joten Karjaportinkadulta
pääsee kääntymään ainoastaan vasemmalle. Liikennejärjestelyt voivat vielä muuttua ensi viikon
jälkeen. Näistä ilmoitetaan teille myöhemmin.

Vuoropäiväkoti
Molemmissa lohkoissa E ja G on sekä 1-2-vuotiaiden
että 3-5-vuotiaiden ryhmiä. Peruspäiväkotiryhmä
sijaitsee E-lohkossa.
G-lohkon ovea 10 käyttävät G-lohkoon sijoittuvat 1-2vuotiaat ja 2-3-vuotiaat ja kaikki ennen klo 6.30
saapuvat vuoropäiväkotilaiset. Ilta-ajoista ilmoitetaan
myöhemmin.

E lohkon ovea 11 käyttävät vuoroeskarit ja päiväryhmä.
Ovea
12 käyttävät E-lohkoon sijoittuvat 1-2-vuotiaat ja 3-4vuotiaat.
G-lohkon ovea 8 käyttävät G-lohkoon sijoittuvat 4-5vuotiaat ja 5-vuotiaat.

Hoitoaikojen ilmoittaminen TietoEdun
kautta
•

•
•
•
•
•

Osalla lapsia on rinnakkaissijoitus Mansikkalan vuoropäiväkotiin. Näiden lasten
TietoEdussa näkyy lapsen nimen alla sijoitus (esim. Mansikkalan alueen esiopetus
eskari 4) ja laatikon sivussa on pieni musta kolmio, jossa näkyy Mansikkalan
vuoropäiväkoti ja lapsen ryhmätunnus.
Eskarilaiset ilmoittavat esiopetuksen aukioloaikana ajat esiopetusryhmään ma-pe
6.30–17 ( sis. esiopetus+varhaiskasvatus) ja sen ulkopuolella olevat ajat Mansikkalan
vuoropäiväkotiin.
Hoitoaika ilmoitetaan yhtenäisenä (7.45–16.30). Jos lapsi on pelkän esiopetusajan
8.30–12.30, niin sekin ilmoitetaan aina esiopetusryhmän aikoihin.
Toistaiseksi vuoroeskariin sijoitetuilla lapsilla ei ole kiinteää ryhmätilaa vuorohoidon
aikana, sillä henkilökunta on mitoitettu muihin ryhmiin. Seurataan varaustenne
perusteella miten jatkossa toimitaan heidän sijoittamisessa vuorohoidon ryhmiin.
Mansikkalan vuoropäiväkodin sijoitus koskee vuorohoidon tarpeessa olevia lapsia ja
rinnakkaissijoitusten osalta siis yötä, iltaa ja aikaista aamua sekä viikonloppua.
Mikäli ette ole vielä tehneet hoitoaikavarausta TietoEduun niin eteen saattaa tulla
ylimääräinen teksti lapsen hoitoaikojen siirrosta uuteen sijoitukseen ja sen
vahvistukseen. Tämän jälkeen viikkotaulukot avautuvat hoitoaikojen varaukseen.

Tutustuminen ennalta hoitopaikkaan
•

•

Perheet, jotka eivät vielä ole ensimmäisen viikon aikana hoidon tarpeessa, niin tulkaa
tutustumaan uuteen yksikköömme lähiaikoina. Ottakaa yhteyttä suoraan lapsen omaan
ryhmään ja sopikaa teille sopiva aika tutustumiseen.
Olemme täällä ottamassa teitä vastaan ja tutustuttamassa uusiin tiloihin. Uuden
yksikön aloittaessa toimintaa moni asia on vielä sopimatta, mutta asiat selviävät pikku
hiljalleen toiminnan käynnistyessä.

Ulk0-oven lukitus
•

•

Ulko-ovien sähköiset lukot lukitsevat ovet, mutta ajat selviävät vielä tämän viikon
aikana ja ilmoitamme asiasta heti kun ne selviävät. Aamulla klo 5-6.30 välillä käytetään
ainoastaan ovea numero 10.
Oven oikeassa reunassa on ovikello jota painetaan pienestä painikkeesta kellon
alareunan vasemmasta laidasta. Näyttöön syttyy valo ja työvuorossa oleva työntekijä
kertoo oven aukaisun teille mikrofonin kautta.

Vielä muistutukseksi ryhmien puhelinnumerot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-siipi 1-2 puh. 0206173567
E-siipi 3-4 puh. 0206173568
E-siipi päiväryhmä puh. 0206173722
G-siipi 1-2 puh.0206173573
G-siipi 2-3 puh.0206173572
G-siipi 4-5 puh.0206173569
G-siipi 5 puh. 0206173574
Päiväkodin sähköpostiosoite mansikkala.vuoropvk@imatra.fi
päiväkodin johtaja Jaana Lippojoki puh.0206173507
päiväkodin varajohtaja Heli Poittinen puh.0206173563

Muutosvaihe tuo eteen varmasti monia kysymyksiä. Olkaa rohkeasti
yhteydessä. Yhdessä onnistumme.

