
Ollinkulman päiväkoti ja esikoulu
Otsonkoululla
Koulukuja 3 a
63700 Ähtäri

Ollinkulman päiväkoti vastaa esiopetusikäisten lasten
esikoulutoiminnasta sekä päivähoidosta

puh. 044 5502308, vastaava esimies/lto Paula Korsumäki
0445502243   Pirtti (päivystävä puhelin)
0445502246   Kamari
0407030361   Tupa
040 8471680 Aluekeittiö



TOIMINTAKAUDEN 2016-2017 HENKILÖKUNTA:

PIRTTI lastentarhanopettaja Paula Korsumäki (vastaava esimies)
lastentarhanopettaja Marjut Humalamäki

KAMARI lastentarhanopettaja Marjo Latvanen
lastenhoitaja Maria Karén

TUPA lastentarhanopettaja Ritva Eloranta
lastenhoitaja Petra Frondelius

MUITA YHTEYSHENKILÖITÄ:

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki  puh. 040 5739673
- päivähoidon hallinto (mm. päivähoitopaikat ja 
-sopimukset, maksut) tai/ ja

Päivähoitotoimisto /vs perhepäivähoidon ohjaaja 
Suvi Soinila 040 6619234

Erityislastentarhanopettaja Hanna Katajamäki puh. 040 6683233

Päivähoitolaskutus Anna-Liisa Jaakkola puh. 040 7526572

Aluekeittiö/Ruokapalveluesimies Marjo Raivio puh. 040 8471680

Koulukyyditys Helena Salokangas puh. 044 5501378



ESIKOULU 

Ollinkulman päiväkoti tarjoaa esiopetusta päivittäin 
klo 9:00 – 13:00. (Huom! Esiopetus alkaa tasan kello 9.) Esiopetusta 
järjestetään pääsääntöisesti koulun työpäivien mukaisesti (ks. liite). 
Esiopetusaika on maksutonta, muulta ajalta perimme päivähoitomaksun.

Tärkeitä päivänmääriä / loma-ajankohda

      Esikoulu alkaa.....................ma 8.8.2016
      Syysloma..............................vko 42 17.10-21.10.2016
      Syyslukukausi päättyy.....21.12.2016
      Kevätlukukausi alkaa.........9.1.2017
      Talviloma..............................27.2-3.3.2017
      Kevätlukukausi päättyy...la 3.6.3017 (esikoulu pe 2.6.2017)

Muut lomapäivät Itsenäisyyspäivä ja sitä edeltävä 
maanantai 5.-6.12.2016
Pääsiäisloma 14.4-17.4.2017
Helatorstai ja sen jälkeinen perjantai 
25.-26.5.2017

Esikoulun kuvauspäivä 31.10.2016

Koulukuljetus järjestetään esikoululaiselle, jos matka on yli 5 
km. Kuljetus on Ollinkulmassa viimeistään klo 9 esikoulun alkaessa ja 
kotiin kuljetukset lähtevät n. klo 13. Odotustunteja ei ole. Kuljetuksista 
koskeviin tiedusteluihin vastaa Helena Salokangas p. 044 5501378. 
Jokainen kuljetusoppilas saa oman kuljetussuunnitelman ja ohjeet viim. 
esikoulun alkaessa.



Poissaolot: Mikäli esikoululainen joutuu olemaan sairauden tai 
muun syyn takia poissa esikoulusta tulee siitä ilmoittaa oman ryhmän 
henkilökunnalle. Koska esikoulu on lapselle velvoittavaa toimintaa tulee 
huoltajan sopia etukäteen tiedossa olevat, enintään kolmen päivän poissa-
olot.  Pitempiaikaisista poissa-oloista (esim. lomamatkat) tulee täyttää 
poissaololupa-anomus. Luvan poissa-ololle myöntää vastaava 
lastentarhanopettaja. HUOM! Mikäli lapsellanne on erityisruokavalio tulee
huoltajan ilmoittaa poissa-olosta myös keittolaan, ettei ko. ruokaa 
valmisteta turhaan. Oppilahuoltolain mukaan poissa-olojen "hälytysraja" 
on 60h/lukukausi, jonka jälkeen yhdessä huoltajien kanssa mietitään 
poissa-olojen syytä ja niiden vaikutusta lapsen esikoulun käyntiin.

Oppilashuolto: Opetus- ja kasvatustyön tukena esikoulussa 
toimii oppilashuolto, joka kokoontuu tarvittaessa. Oppilashuoltoon voivat 
kuulua mm. terveydenhoitaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, 
psykologit, sosiaalityöntekijä ja erityislastentarhanopettaja sekä muu 
Ollinkulman henkilökunta. Oppilashuolto on ennen kaikkea yhteistyötä 
päiväkodin henkilökunnan, lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. 
Kouluunsiirtovaiheessa keväällä teemme yhteistyötä koulujen opettajien 
kanssa.

Terveydenhuolto: Esikoululainen kuuluu kouluterveydenhoidon piiriin. 
Kouluterveydenhoitajana Otsonkoululla toimii Raisa Teerimäki p. 0400 661
841. Hän on tavattavissa koululla ma-to klo 9-15 /16  (joka kuukauden 
viimeinen torstai pois). 

Jos lapsi sairastuu/loukkaa itsensä päiväkodissa: ilmoitamme siitä 
välittömästi vanhemmille. Ensiapua vaativat potilaat hoitaa 
kouluterveydenhoitaja ollessaan paikalla, muulloin ensiavusta vastaa 
päiväkodin henkilökunta. Vakavissa  ensiaputilanteissa hälytetään 
ambulanssi, mutta  ensisijaisesti huoltajat vievät lapsensa tarvittaessa   
lääkäriin. Lapset ovat vakuutettuja tapaturman varalta. Ensiapua 
tarvinneesta (tapaturma) lapsesta tehdään vakuutusyhtiöön 
tapaturmailmoitus, johon tulee huoltajan allekirjoitus.



PÄIVÄHOITO

Päivähoitoa tarvitseville esikoululaisille Ollinkulma on avoinna ma-pe klo 
6.30 – 16. Tämän jälkeen hoito jatkuu klo 17.00 asti Reppulassa = 
koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Myös aamuisin (6.30-7.30) ja 
esiopetusajan jälkeen (13-16)Ollinkulma ja Reppula toimivat yhteistyössä. 
Esimerkiksi iltapäivisin osa 1-2lk:n oppilaista ulkoilee yhdessä 
esikoululaisten kanssa.   

Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi päivähoidossa alle 5h/pv = perimme 
osapäivähoitomaksun, yli 5 h/pv = perimme kokopäivähoitomaksun.    

HUOM! Koulun syys- ja talviloman aikana Ollinkulma on suljettu. 
Varahoito järjestetään sitä tarvitseville yhteistyössä muun päivähoidon 
kanssa ja tuolloin päivähoitomaksu on normaalin päivähoitolaskutuksen 
mukainen. Kesän ja joulun ajan aukiolon arvioimme hoidon tarpeen mukaan.

                            



TILAT JA TOIMINTA

Ollinkulman tilat ovat juuri remontoidut ja sijaitsevat Otsonkoulun 
yhteydessä, samassa rakennuksessa koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan kanssa. Ollinkulmassa on kolme kotitilaa - joissa 
toimivat ryhmät Tupa, Kamari ja Pirtti. Tämän lisäksi esikoulun aikana 
(9-13) käytössämme on useita jakotiloja, joka mahdollistaa toiminnan 
pienryhmissä.
  
Ruokailemme Otsonkoulun pikkuruokasali Mesitassussa. Ähtärissä on 
käytössä ns. kiertävä ruokalista. Kouluruokailussa totutellaan erilaisiin 
ruokiin ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Ollinkulman päivähoito- ja esikoulutoiminta perustuu Ähtärin kaupungin 
esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja maakunnalliseen 
esiopetussuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä 18 Etelä-
Pohjanmaalaisen kunnan kanssa. Uusi esiopetussuunnitelma on otettu 
Ähtärissä käyttöön 1.8.3016.

Esiopetussuunnitelmiin pohjaten jokaiselle lapselle laaditaan oma 
esiopetussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. 
Henkilökohtainen esiopetussuunnitelma arvioidaan keväällä 
vanhempainvartissa, jolloin täytetään myös kouluunsiirtolomake. Syksyllä 
järjestetään vanhempainilta.

Uusi esiopetussuunnitelma painottaa vanhempien kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Tästä johtuen suunnitteilla on saada Ähtäriin koko 
varhaiskasvatukselle (jonka osana esiopetus toimii) oma 
vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on eri tavoin 
edistää varhaiskasvatuksen ja kotien välistä yhteistyötä. Ilmoitathan 
meille, jos perheestänne löytyy halukkuutta tällaiseen yhteistyöhön.  

JOKO-toiminta: Otsonkoulun ensimmäisten luokkien ja Ollinkulman 
esiopetuksen ryhmien kesken muodostetaan joustavia opetusryhmiä. 
Näissä ryhmissä huomioidaan lasten yksilölliset taidot ja tuen tarpeet. 
Ryhmien ohjaajina toimivat sekä Otsonkoulun että Ollinkulman 



henkilökunta. Ryhmät toimivat Otson koulun ja Ollinkulman tiloissa ja 
niissä opetellaan asioita toiminnallisesti yhden viikkotunnin verran 
matematiikassa, äidinkielessä ja taitoaineissa.

Kummioppilastoiminta pyörähtää käyntiin tänä vuonna, kun saamme 
Otsonkoulun 3 lk:n oppilaista kummeja esikoululaisille. Toiminnan 
suunnittelu on vielä lähtökuopissa, mutta tulemme tekemään kuluvan 
lukuvuoden aikana varmasti monelaista yhteistyötä. Informoimme tästä 
toiminnasta wilmassa viikkotiedotteiden kautta.  

Wilma on sähköinen reissuvihko, jonka kautta pääsääntöisesti tiedotamme
esikoulun ja päivähoidon toiminnasta ja tapahtumista. Seuraathan saamiasi
Wilma-viestejä! Wilman kautta huoltajat voivat mm. ilmoittaa lapsen 
poissaoloista (äkilliset poissaolot tulee kuitenkin ilmoittaa oman ryhmän 
puhelimeen soittamalla tai vietillä) sekä olla muutoin tarvittaessa 
yhteydessä Ollinkulman henkilökuntaan.
  

OLLINKULMAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS:

*LÄSNÄOLEVAA
*TURVALLISTA
*OSAAVAA

        OMATOIMINEN
       

        OSALLISTUVA
                 LAADUKASTA

                          MONIPUOLISTA
                   HYVÄ                     YHTEISTYÖTAITOINEN

                                                              ITSETUNTEMUS

Toiminta-ajatus pohjautuu lapsen omatoimisuuden, osallisuuden ja 
itsetuntemuksen vahvistamiseen sekä oppimiseen monipuolisten 
työskentelytapojen, kuten elämysten ja leikin kautta - toimimalla yhdessä 

OLLINKULMA

LAPSI
   TOIMINTA

HENKILÖKUNTA



muiden kanssa. Tässä kaikessa tärkeänä osana ovat eskarikavereiden 
seura ja aikuisen turvallinen läsnäolo. Laadukkaasta ja monipuolisesta 
esiopetuksesta vastaa osaava henkilökunta.
Oppimisympäristöä muokataan lasten tarpeiden ja kiinnostuksen 
kohteiden mukaan motivoimaan ja tarjoamaan mahdollisuuksia 
monipuoliselle toiminnalle. Lasten leikille ja työskentelylle annetaan aikaa. 
Koko päiväkodin/koulun yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat luovat 
turvallisen kasvuympäristön. 

Ollinkulmassa toteutamme  myös ”Kivaa Eskarissa”- ajatusta, jonka avulla 
pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista. Ajatuksen tärkeimpänä 
periaatteena on, että jokainen esikoululainen voi kokea olonsa 
turvalliseksi, tulla kuulluksi sekä luottaa ja turvautua aikuisen apuun 
erilaisissa tilanteissa.  



PÄIVÄOHJELMA:
klo 6:30 Hyvää huomenta :) Ovet aukeavatja lapset touhuilevat

kaikki yhdessä, myös Reppulan väki klo 7.30 saakka.
Klo 8:00-8:30 Aamupala
klo 9:00- 13:00 Esiopetusaika: 

Toiminta- ja ohjaustuokiot omissa ryhmissä 
Tuvassa, Kamarissa ja Pirtissä suunnitellun 
ohjelman mukaan, sekä ulkoilu/ruokailu.

          HUOM! Lapset, jotka ovat vain esiopetuksessa 
tuodaan/haetaan esiopetusaikojen mukaan, 
muutoin ylimenevästä ajasta peritään 
päivähoitomaksu.

Klo 13:00   Ohjattua ja vapaata toimintaa; leikkejä, 
pelaamista ja askartelua yms.

klo 14:00 Välipala, jonka jälkeen vapaata tai 
ohjattua toimintaa pienryhmissä.

Klo 15:00/15:30 Ulkoilua
Klo 16  Päiväkodin ovet sulkeutuvat. Heippa!

Myöhempään päivähoidossa olevat lapset 
siirtyvät Reppulaan, joka on avoinna klo 17:00 
saakka.

HUOM!

Koko  henkilökunta  vastaa  kaikkien  lasten  toiminnasta,  sen
suunnittelusta ja toteutuksesta (aamuisin ja iltapäivisin). Tästä syystä
tuodessasi/hakiessasi lasta päivähoidosta oman ryhmän henkilökuntaa
ei välttämättä ole paikalla. On tärkeää, että varmistat AINA, että
joku henkilökunnasta huomaa, kun tuot/haet lapsesi.



ARJEN SUJUMISEN HELPOTTAMISEKSI
HUOMIOI/MUISTA SEURAAVAT ASIAT:

*Ollinkulman ILMOITUSTAULULTA löydät ajankohtaiset asiat sekä 
toimintaa ohjaavat asiakirjat.
*Jos lapsesi HOITOAJAT vaihtelevat, täytä ilmoitustaululta löytyvä 
hoitolistapohja ja palauta se täytettynä viimeistään edellisen viikon 
torstaina. Ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella tilataan ruoka sekä 
laaditaan henkilökunnan työvuorolistat. Jos lapsenne päviähoidon 
tarpeeseen tulee muutoksia (tarve päivähoidolle, päivähoidon tarve 
vähenee/lisääntyy) ilmoittakaa siitä meille, mutta aina myös 
päivähoitotoimistoon varhaiskasvatuspäällikkölle (Sirpa Mannismäelle).
*Eskarilaisen tuojan/hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Jos hakija on joku 
muu kuin huoltaja, on asiasta ilmoitetaava erikseen.  
*Jos lapsi sairastuu tai on muusta syystä äkillisesti pois eskarista, ilmoita
poissaolosta puhelimitse/tekstiviestillä.Äkillisissä poissaoloissa emme 
suosittele Wilman käyttöä.
*Sairas/toipilas lapsi tarvitsee tarpeeksi aikaa lepoon ja paranemiseen 
(vähintään yksi terve/kuumeeton päivä kotona).
*Mikäli lapsesi tarvitsee lääkitystä hoito-/eskaripäivän aikana, tulee siitä 
täyttää erillinen lääkekaavake (pyydä henkilökunnalta) ja ohjeistaa 
henkilökuntaa.
*Ilmoita lapsesi mahdollisista erityisruokavalioista. Keittiö valmistaa 
ruuan vain lääkärin/terveydenhoitajantodistuksen mukaan. Jos lapsesi on 
pois, ja hänellä on erityisruokavalio ilmoita siitä myös keittiölle puh. 040 
8471680.
*Ilmoitathan yhteystietojenne muutoksesta sekä lapsesi elämään 
vaikuttavista kodin tilanteista tai tapahtumista, että ymmärrämme lapsesi
käyttäytymistä paremmin.

ESKARIIN MUKAAN:
*sisätossut tai -kengät sekä
*säänmukaiset ulkoiluvaatteet, sisävaatteet sekä varavaatetta. 
(Muistakaa NIMIKOIDA kaikki varusteet!)
*A4-kokoisen kansion, johon keräämme materiaalia koko esikouluvuoden 
ajan (mm. lapsen töitä ja esiopetussuunnitelman)



Eskarissa opitaan monta hauskaa juttua,
eskarissa tavataan monta hauskaa tuttua.

Eskarissa lauletaan monta hauskaa laulua,
eskarissa piirretään monta hauskaa taulua.

Eskarissa kasvetaan monta pitkää senttiä,
eskarissa juoksennellaaan puistoja ja kenttiä.

Eskari odottaa pientä kulkijaa!


