
Tere tulemast lasteaeda!
Tutvumisperioodi ajal või juba enne seda reserveerib 
personal teile sissejuhatava vestluse aja. Vesteldakse 
lapsest ning teie ootustest ja lootustest seoses lasteaia 
algusega. Saate teavet ja võite esitada küsimusi 
lasteaias käimise, rühma töö ja päevarütmi kohta.

Lapse koolieelse kasvatuse teenused on tasulised. 
Koolieelse kasvatuse tasu käsitleva seaduse kohaselt 
määratakse tasu sissetulekute alusel. Pere peab 
esitama sissetulekute tõendi kahe nädala jooksul pärast 
seda, kui laps on alustanud koolieelse kasvatuse 
teenuste kasutamist. Kui sissetulekute tõendit ei esitata, 
nõutakse kõrgeima määraga tasu. Lisateave tasu 
määramise kohta saab veebilehelt hel.fi, meiliaadressilt 
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi või telefonitsi 
numbril 09 310 8600.

Lapse lasteaeda minek on suur muutus kogu perele ja 
sellega võivad seostuda mitmesugused tunded ning 
ootused. Lapse tutvumisperioodi eesmärk on anda 
lapsele ja perele võimalus uue argikorraldusega 
harjuda.

Soovitame lapsel tutvuda uue keskkonnaga  esimestel 
päevadel teiega koos. Hooldaja või muu lähedase 
täiskasvanuga võib käia lasteaiaga tutvumas juba enne 
lasteaeda vastu võtmise otsuse jõustumist. Laps võib 
jääda üksi ilma hooldajata harjutama alates lasteaeda 
vastu võtmise otsuse jõustumise päevast.

Tutvumisperioodi ajal saab laps tuttavaks personali, 
rühma laste, töö ja ruumidega. Personalil avaneb 
samas võimalus luua lapsega vastastikune suhe ja 
õppida teid tundma. Tutvumisperioodi ajal võtate koos 
lapsega osa tegevustest, mängite, käite õues, sööte ja 
magate lõunaund.
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Lasteaeda vastu võtmise edu tagatakse
koostöös personaliga
Laps saab turvaliselt hooldaja või lähedase täiskasvanu 
seltsis uue keskkonnaga tutvuda. Teda lohutatakse ja 
personal toetab teda. Ta tunneb, et on rühma oodatud 
ja võib kanda kaasas tähtsat mänguasja või oma 
lähedaste pilte.

Hooldaja

• kavandab lapse vajadustele vastava 
tutvumisperioodi koostöös personaliga

• tutvub koos lapsega rühma ja personaliga
• teavitab personali lapse heaolu ja turvalisuse 

seisukohast tähtsatest asjadest
• küsib küsimusi lasteaias käimise ja rühma tööga 

seonduvate asjade kohta, mis talle muret tekitavad

Personal
• korraldab tutvumisperioodi ajal või juba enne 

seda hooldajaga sissejuhatava vestluse
• tutvub lapsega ja loob tema ning hooldajatega 

usaldusliku suhte
• aitab lapsel rühmaga liitudda ja negatiivseid 

tundeid käsitleda
• räägib suhtlemisest, koostööst ja rühma 

tegevusest
• teavitab hooldajaid kokkulepitud moel lapse 

päeva kulgemisest
• hoiab last ja tema peret puudutavat 

konfidentsiaalsena




