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Varhaiskasvatus on osa sivistystointa. Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi myös 
koulutoimi, kirjastot, vapaa-aikatoimi ja kansalaisopisto. 
 
Sivistyslautakunta 
Varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulutointa koskevat asiat käsitellään sivistyslautakunnassa. Kunnan sivistysjoh-
taja on Agneta Martin. 
 
Varhaiskasvatuksen hallinto: 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Catharina Gullfors 
Puhelinaika 9.00–11.30 
Puh. 050 401 8350 
catharina.gullfors@malax.fi 
   
Perhepäivähoidon ohjaaja 
Nina-Maria Enholm 
Puhelinaika 9.00–11.30 
Puh. 050 361 6754 
ninna.enholm@malax.fi 
 
Vs. kanslisti 2022–2023 (mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksut) 
Monika Smulter   

Puh. 040 650 8064 
monika.smulter@malax.fi 
 
Maalahden kunnantalo  
Ma–pe klo 8.00–16.00 
Puh. +358 6 347 7111 (vaihde) 
Malminkatu 5, 66100 Maalahti 

 
Kunta tarjoaa varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille lapsille. Maalahden kunnassa on neljä päiväkotia, joissa annetaan 
myös esiopetusta, ja neljä ryhmäperhepäiväkotia. Toiminnassa noudatetaan kunnan paikallisia suunnitelmia, jotka 
on laadittu valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitel-
man ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Ne ovat nähtävillä kunnan verkkosivustolla. 
Toimintavuodesta 2018 alkaen kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä on ollut painopistealueena kielelliset vi-
rikkeet ja kielen kehitys. Muut toimintavuoden 2022–2023 painopistealueet ovat kestävä kehitys ja liikkumisen ilo. 
Osallistumme muun muassa vapaa-aikatoimiston Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeeseen ja Marttojen myrkytön 
päiväkoti -hankkeeseen.  
 
Yksiköt ovat yleensä auki klo 6.30–17.00. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta muuna aikana, esimerkiksi iltaisin, 
öisin tai viikonloppuisin, sitä järjestetään lapsen omassa kodissa tai muulla tavalla sopimuksen mukaan. 

Varhaiskasvatuksessa käytetään sähköistä Päikky-järjestelmää lasten läsnäolon rekisteröimiseksi ja hoitovaraus-
ten tekemiseksi. Huoltajat kirjautuvat Päikkyyn tietokoneella/tabletilla/puhelimella ja varaavat hoitoajat viimeis-
tään seitsemän (7) kalenteripäivää ennen hoidon tarvetta. 

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan. Jos varhaiskas-
vatuksen tarve on äkillinen, esimerkiksi huoltajan työllistymisen tai opintojen alkamisen vuoksi, hakemus on kui-
tenkin jätettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.  
 
 



 

Päiväkodit 
  
Bergön päiväkoti 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
bergo.daghem@malax.fi 
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist  
Puh. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 
Osastot: 
Tärnan 

 1–4-vuotiaat 
Puh. 050 377 9315 
tarnan.bergodaghem@malax.fi  

 
Måsen 

 esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  

 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
Puh. 050 432 8665 
masen.bergodaghem@malax.fi  
 
Bergö morris/eftis 

 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 
Bergö daghem, Måsen 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
Puh. 050 432 8665 
bergö.daghem@malax.fi 
 

Knattebon päiväkoti 
Mäntykatu 5 
66100 Maalahti 
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist 
Puh. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 
Osastot: 
Gullvivan 

 3–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  
Puh. 050 432 4272 
gullvivan.knattebo@malax.fi 
 
Blåklockan 

 3–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  
Puh. 050 591 7242 
blaklockan.knattebo@malax.fi 
 

mailto:bergo.daghem@malax.fi
mailto:gullvivan.knattebo@malax.fi
mailto:blaklockan.knattebo@malax.fi


Varsankello  

 suomenkielinen osasto, 1–5-vuotiaat 
Puh. 050 441 8853 
varsankello.knattebo@malax.fi 
 
Tussilago  

 1–3-vuotiaat 
Puh. 050 598 7077       
tussilago.knattebo@malax.fi 
 
Keittiö  
Puh. 040 650 7991 

koket.knattebo@malax.fi 

 
Päiväkoti Smultronstället  
Kallkärrintie 4 
66240 Petolahti 
Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström 
Puh. 040 650 8163  
patricia.ingstrom@malax.fi 
 
Osastot: 
Blomman  

 1–3-vuotiaat 
Puh. 050 462 5850 
blomman.smultron@malax.fi 
 
Bäret 

 3–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  
Puh. 050 362 0730 

baret.smultron@malax.fi 
                                      

                    

Keittiö  
Puh. 040 650 8062 
koket.smultron@malax.fi 
 
 

Solhagenin päiväkoti 
Lilltelsarvägen 20 
66140 Övermalax 
Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström 
Puh. 040 650 8163 

patricia.ingstrom@malax.fi 
 
 
 
 
 
 

mailto:varsankello.knattebo@malax.fi
mailto:tussilago.knattebo@malax.fi
mailto:koket.knattebo@malax.fi
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Osastot: 
Blåa Helikoptern 

 3–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (puh. 
040 655 2483)  

Puh. 050 344 3767 
helikoptern.solhagen@malax.fi 
 
Lila Kometen 

 3–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (puh. 
040 656 0177) 

Puh. 040 650 8129 
kometen.solhagen@malax.fi  
 
Röda Luftballongen  

 1–3-vuotiaat 
Puh. 050 344 3960 
luftballongen.solhagen@malax.fi 
 
Vihreä Satelliitti 

 suomenkielinen osasto, 1–4-vuotiaat 

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  

 suomenkielinen esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
Puh. 050 345 5689 
satelliitti.solhagen@malax.fi 
 
Keittiö 
Puh. 050 371 9822 
koket.solhagen@malax.fi 
 

 
Ryhmäperhepäiväkodit 
 
Yhteyshenkilö: perhepäivähoidon ohjaaja Nina-Maria Enholm, puh. 050 361 6754 
ninna.enholm@malax.fi  
 

Lekstugan 
Myllytie 1 
66140 Övermalax 
Puh. 050 577 8300 
lekstugan@malax.fi 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helikoptern.solhagen@malax.fi
mailto:kometen.solhagen@malax.fi
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mailto:satelliitti.solhagen@malax.fi
mailto:koket.solhagen@malax.fi
mailto:ninna.enholm@malax.fi
mailto:lekstugan@malax.fi


 

Solrosen 
Kyläpellontie 5 H 39 
66100 Maalahti 
Puh. 050 560 2041 
solrosen@malax.fi 
 

Näckrosen 
Kyläpellontie 5 F 30 
66100 Maalahti 
Puh. 050 400 1969 
nackrosen@malax.fi 
 

Karusellen 
Övermalaxin Yhdystie 10 A 2 
66140 Övermalax 
Puh. 040 650 8144 
karusellen@malax.fi 

 
Esiopetus 
 
Esiopetusyksiköt toimivat kunnan päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Toimintaa järjestetään yleensä nel-
jä tuntia päivässä, ja esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus päättyy touko-
kuun viimeisenä arkipäivänä. Esiopetus on maksutonta.  
 
Esiopetuksen lisäksi on mahdollista saada täydentävää varhaiskasvatusta. Kunta perii esiopetuksen lisäksi 
annettavasta varhaiskasvatuksesta maksun, joka määräytyy valitun tuntirajan sekä perheen koon ja brut-
totulojen perusteella. Esiopetus perustuu Opetushallituksen määräyksiin, esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteisiin ja kunnan paikalliseen esiopetussuunnitelmaan. Esiopetusyksiköiden toimintasuunnitel-
mien pohjana on kunnan paikallinen esiopetussuunnitelma, joka on nähtävillä kunnan verkkosivustolla.  
 
 

Övermalax förskola 
Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström 
Puh. 040 650 8163 
patricia.ingstrom@malax.fi 
 

 Solhagenin päiväkoti, Gula månraketen  
Lilltelsarvägen 20 
66140 Övermalax 
Puh. 050 405 4289 
manraketen.solhagen@malax.fi 
 

 Vihreä Satelliitti 

 suomenkielinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä var-
haiskasvatus  

 suomenkielinen esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
Puh. 050 345 5689  
satelliitti.solhagen@malax.fi

mailto:solrosen@malax.fi
mailto:nackrosen@malax.fi
mailto:patricia.ingstrom@malax.fi
mailto:manraketen.solhagen@malax.fi
mailto:satelliitti.solhagen@malax.fi


 

Yttermalax förskola 
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist 
Puh. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
  

 Blåsippan 
Maalahden Kirkkotie 5 
Puh. 050 405 4291 
blasippan.knattebo@malax.fi 
 

 Vitsippan 
Maalahden Kirkkotie 5 
Puh. 050 441 5659 
vitsippan.knattebo@malax.fi 
 

Petalax förskola  

Vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström 
Puh. 040 650 8163 

patricia.ingstrom@malax.fi 
 
Thorshaantie 5 
66240 Petolahti 
040 650 8152 
forskolan.petalax@malax.fi 
 

Bergö förskola 
Päiväkodin johtaja Isa Granqvist 
Puh. 040 632 6263 
isa.granqvist@malax.fi 
 

 Bergön päiväkoti, Måsen 

 esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  

 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 5-vuotiaille ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
Bergö Nyvägen 43 a 
66220 Bergö 
Puh. 050 432 8665 
bergo.daghem@malax.fi 
 
 

Kiertävät lastenhoitajat 
 
Maalahdessa on kolme kokoaikaista lastenhoitajaa, jotka sijaistavat vakinaista henkilökuntaa. Kiertävät 
lastenhoitajat työskentelevät kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköissä. 
 
 
 
 
 

mailto:blasippan.knattebo@malax.fi
mailto:vitsippan.knattebo@malax.fi
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Erityispedagogiikka Maalahden kunnassa 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee yhdessä huoltajien ja päiväkodin/esiopetusyksikön hen-

kilökunnan kanssa, jotta lapsilla olisi hyvät edellytykset kehittyä ja oppia turvallisessa, myönteisessä ja 

virikkeisessä oppimisympäristössä. Hyvinvointi ja viihtyvyys ovat tärkeitä rakennuspalikoita. Erityisopet-

taja käy päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä tarvittaessa ja toimii myös yksit-

täin tai pienryhmissä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat ylimääräistä tukea tai virikkeitä jollain osa-

alueella.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä esimerkiksi neuvolan, terapeuttien ja koulun kanssa 

sekä tukee ja ohjaa huoltajia ja henkilökuntaa erityispedagogisissa asioissa.  

Huoltajana olet tärkein henkilö lapsesi elämässä ja siksi tärkeä yhteistyökumppani myös varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajalle. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai jos jokin lapsesi hoitoon, kasvatukseen tai 
kehitykseen liittyvä asia askarruttaa.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 
 
Övermalax förskola, Knattebon päiväkoti ja Yttermalax förskola 

Marie Löfholm (tavattavissa pääasiassa tiistaista perjantaihin) 

Puh. 050 373 6306 

marie.lofholm@malax.fi  

 

Päiväkoti Smultronstället, Petalax förskola, Bergön päiväkoti ja Bergö förskola  

sekä ryhmäperhepäiväkodit Solrosen, Näckrosen, Lekstugan ja Karusellen  

Åsa Berg-Niemelä (Maria Korhosen sijainen 1.8.2022 alkaen)  

Puh. 050 467 4374.  

asa.berg-niemela@malax.fi  

(maria.korhonen@malax.fi) 

mailto:marie.lofholm@malax.fi
mailto:asa.berg-niemela@malax.fi
file:///C:/Users/idasm/Downloads/maria.korhonen@malax.fi


 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille. Erityisin perustein ja mikäli va-
paita paikkoja on, oppilaalle voidaan tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa siihen kuukauteen asti, jona hän 
täyttää 10 vuotta. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota koululaisille mahdollisuus turvalliseen ympäristöön, 
jossa he aikuisen ohjauksessa voivat osallistua monipuoliseen ja virikkeiseen toimintaan. 
 
Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan on 1.4.–15.4. Hakuajasta ilmoitetaan myös kunnan verkkosivustolla. 
Kirjallinen hakemus toimitetaan varhaiskasvatuspäällikölle tai aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköön.  
Hakulomakkeita saa yksiköistä, kunnantalolta ja kunnan verkkosivustolta. 
 
Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 6.30–8.30 ja klo 13.00–17.00. Koululaisille ei järjestetä varhaiskas-
vatusta koulun loma-aikoina kesäkuuta lukuun ottamatta. 
Huoltajat huolehtivat kuljetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sieltä kotiin. 
 
Övermalax morris/eftis  
Myllykuja 8 
66140 Övermalax 
Puh. 050 598 7030 
eftis.overmalax@malax.fi 
Yhteyshenkilö: Fredrik Kullberg, puh. 050 306 0123, fredrik.kullberg@malax.fi 
 
Yttermalax morris/eftis 
Maalahden Kirkkotie 5 
66100 Maalahti 
Puh. 050 464 9247 
eftis.yttermalax@malax.fi 
Yhteyshenkilö: perhepäivähoidon ohjaaja Nina-Maria Enholm, 
puh. 050 361 6754, ninna.enholm@malax.fi 
 
Petalax morris/eftis 
Thorshaantie 5 
66240 Petolahti 
Puh. 050 340 9186 
eftis.petalax@malax.fi 
Yhteyshenkilö: vs. päiväkodin johtaja Patricia Ingström, puh. 
040 650 8163, patricia.ingstrom@malax.fi 
 
Bergö morris/eftis 
Lisätietoja päiväkodin kohdalta. 
Yhteyshenkilö: Isa granqvist, puh. 040 632 6263,  
isa.granqvist@malax.fi 
 
 
 
 

mailto:eftis.overmalax@malax.fi
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Suomenkielinen toiminta 
 
Suomenkielinen esiopetus ja esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatus järjestetään Solhagenin päi-
väkodissa. 
 
Vihreä Satelliitti 
1–6-vuotiaat ja suomenkielinen esiopetus 

Puh. 050 345 5689 
satelliitti.solhagen@malax.fi 
 

Suomenkielisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
Övermalaxin aamu- ja iltapäivätoiminta 
Myllykuja 8 
66140 Övermalax 
Puh. 050 598 7030 
eftis.overmalax@malax.fi 
Yhteyshenkilö: Fredrik Kullberg, puh. 050 306 0123, fredrik.kullberg@malax.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:satelliitti.solhagen@malax.fi
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Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa: 
 
Jotta lapsi saa hyvän alun varhaiskasvatuksessa, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä viimeistään kaksi viik-
koa ennen varhaiskasvatuksen alkamista siihen varhaiskasvatusyksikköön, josta lapsi on saanut paikan. Yh-
dessä henkilökunnan kanssa sovitaan, millaisen tutustumisen juuri teidän lapsenne tarvitsee. Tutustumi-
nen on pakollista, ja tutustumispäivät ovat tärkeitä, jotta niin lapsi, huoltajat, henkilökunta kuin ryhmän 
muutkin lapset oppivat tuntemaan toisensa. Ensimmäinen tutustumiskäynti on tarkoitettu huoltajille ja 
henkilökunnalle. Ottakaa mukaan täyttämänne lomake, jonka olette saaneet paikkapäätöksen mukana. 
Saatte yhdessä henkilökunnan kanssa keskustella toiveistanne ja odotuksistanne, ja henkilökunta kertoo 
toiminnastaan ja varhaiskasvatuksen tavoitteista, niin yksiköiden kuin osastojenkin. Sen jälkeen lapsi saa 
vähitellen ja omaan tahtiinsa tutustua toimintaan ja te huoltajina saatte tutustua henkilökunnan työsken-
telytapoihin. Tutustumisjakso on maksuton. 
  

Kuva: Rawpixel 



Tutustumisohjelma: 
 
Tutustumistarpeet ovat yksilöllisiä, ja tätä ohjelmaa käytetään pohjana lapsenne tutustumista suunnitel-
taessa. Tutustumisjaksoa voidaan tarvittaessa myös pidentää. 

  
1. päivä:  
Lapsi ja huoltaja noin tunnin tutustumiskäynnillä. Kellonajasta riippuen ensimmäinen käynti voi olla sisällä 
tai ulkona pihalla. 
 
2. päivä: 
Lapsi ja huoltaja tutustumiskäynnillä sisätiloissa, huoltaja voi täyttää ennakkotietolomakkeen lapsesta. 
 
3. päivä: 
Lapsi voi halutessaan jäädä ilman huoltajaansa muiden lasten ja henkilökunnan luokse, huoltaja poistuu 
yksiköstä lyhyeksi ajaksi. 
 
4. päivä: 
Lapsi tulee huoltajan kanssa yksikköön esimerkiksi klo 9 ja lähtee kotiin lounaan jälkeen. Lapselle tarjotaan 
lounas yksikössä. Huoltajan on oltava lähistöllä, jotta henkilökunta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 
  
5. päivä: 
Lapsi syö lounaan ja jää päivälevolle yksikköön. Huoltajan on aina oltava lähistöllä, jotta henkilökunta voi 
tarvittaessa ottaa yhteyttä. 

 
Hyvästeleminen: 
 
Lapsi voi joskus olla surullinen ja itkeä, kun huoltaja lähtee töihin. Muista sanoa lapselle selvästi ”hei”, kun 
eroatte, mutta tee hyvästeistä mahdollisimman lyhyet. Voit soittaa henkilökunnalle myöhemmin päivän 
aikana ja kysyä, kuinka lapsella menee. Jotta lapsen olo olisi turvallisempi uudessa tilanteessa, on hyvä 
valmistaa lasta kotona erilaisiin rutiineihin puhumalla esimerkiksi varhaiskasvatuspäivän ohjelmasta sekä 
lapsen viemisestä ja hakemisesta. Lapsi voi ottaa kotoa mukaansa pehmolelun tai vastaavan, jos se tekee 
lapsen olon turvallisemmaksi.  
 
Mitä enemmän henkilökunta ja huoltajat keskustelevat lapsen asioista, sitä paremmin yhteistyö sujuu.  
Koko henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, eli keskustelut ja kaikki tiedot pysyvät organisaation sisällä.  
 
 
 
 

Toivomme perheellenne hienoa varhaiskasvatusaikaa.  
Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä! 

 
 
 
 
 



Muuta tietoa 
 
Varhaiskasvatusta tarjotaan ympäri vuoden perheiden hakemina aikoina. Joskus aukioloajat ja yksiköt voi-
vat vaihdella eri syistä: 

 
Esiopetuksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan yleensä koulun työ- ja loma-aikoja, joten 
ne ovat kiinni koulun lomien aikana. 
 
Poikkeuksena on kesäloma, jolloin kesäkuussa voidaan järjestää varhaiskasvatuspaikka myös alle 10-vuo-
tiaille koululaisille. 

Koulujen lomat 2022–2023 

Koulu alkaa tiistaina 16.8.2022 (esiopetusta ei järjestetä 1.–15.8.2022) 

 Syysloma ke–pe 19.–21.10.2022 (ei esiopetusta) 
 Itsenäisyyspäivä 6.12.2022 (ei esiopetusta) 
 Joululoma 22.12.2022–6.1.2023 (ei esiopetusta) 
 Talviloma, viikko 9: 27.2.–3.3.2023 (ei esiopetusta) 
 Pääsiäisloma 7.–10.4.2023 (ei esiopetusta) 
 Helatorstai 18.5.2023 (ei esiopetusta) 

Lukuvuosi päättyy lauantaina 3.6.2023. Huom.! Esiopetus päättyy 31.5.2023. 
 

Lukitut päivät, varhaiskasvatusta ei järjestetä: 

 Itsenäisyyspäivä 6.12.2022 
 Joulu 24.–26.12.2022 
 Loppiainen 6.1.2023 
 Pääsiäinen 7.–10.4.2023 
 Helatorstai 18.5.2023 
 Kesäkuun ensimmäinen perjantai, henkilökunnan arviointipäivä 
 Juhannusaatto 23.6.2023 

Muut suljetut päivät varhaiskasvatuksessa:  

Henkilökunnalla on toimintavuoden aikana suunnittelu-, kehittämis- ja arviointipäiviä, minkä vuoksi yksi-
köt ovat kiinni seuraavina päivinä:  

Päiväkodeilla on aina suunnittelupäivä heinäkuun viimeisenä perjantaina (29.7.2022 ja 28.7.2023), täl-
löin päivystävä kesäpäiväkoti on vielä avoinna. 

Päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja esiopetusyksiköt ovat kiinni perjantaina 7.10.2022 henkilökun-
nan suunnittelupäivän vuoksi. Huom.! Varapäivähoitoa ei järjestetä.  

Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat kiinni perjantaina 2.6.2023. Huom.! Varapäivähoitoa ei jär-
jestetä. Nämä yksiköt ovat aina kiinni kesäkuun ensimmäisenä perjantaina henkilökunnan arviointipäi-
vän vuoksi.  

 



Toiminta kesäkuukausina 
 

 Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen paikka säilyy toistaiseksi, ellei perhe irtisano paikkaa. 
 Esiopetuksessa olevien lasten päätös on voimassa 31.5. saakka. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasva-

tusta kesällä, tehkää uusi hakemus, niin saatte uuden päätöksen.  
 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan päätökset ovat voimassa kevätlukukauden loppuun. Jos 

koululainen tarvitsee varhaiskasvatusta kesäkuussa, tehkää uusi hakemus, niin saatte uuden pää-
töksen.  
 

 

26.6.–30.7.2023 ainoastaan Solhagenin päiväkoti on auki 

 
Uusi hakemus on tehtävä seuraavissa tapauksissa: 
 

 lapsi siirtyy yksiköstä toiseen varhaiskasvatuksen sisällä 
 lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
 lapsi siirtyy esiopetuksesta aamu- ja iltapäivätoimintaan 
 lapsi siirtyy vain esiopetuksesta tai aamu- ja iltapäivätoiminnasta kesävarhaiskasvatukseen. 

 

Hakemukset 
Hakemukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tehdään sähköisesti kunnan verkkosivustolla 
www.maalahti.fi. Hakulomakkeita aamu- ja iltapäivätoimintaan saa yksiköistä, kunnantalolta ja kunnan 
verkkosivustolta.  

 

Irtisanominen 
Varhaiskasvatuspaikka tai aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka tulee irtisanoa kirjallisesti etukäteen. Irti-
sanominen on tehtävä mieluiten 30 kalenteripäivää ennen kuin lapsi lopettaa toiminnassa. Lomakkeita 
saa yksiköistä, kunnantalolta ja kunnan verkkosivustolta www.maalahti.fi. 

  

Lisätietoja saat Maalahden kunnan verkkosivustolta www.maalahti.fi tai ottamalla yhteyttä varhaiskas-
vatuksen henkilökuntaan. 
  

 

Kuvitus: Jennie Ekholm 


