
Iltahoito 

Päiväkoti Pikkuprinssi tarjoaa alueensa ainoana päiväkotina hoitoa klo 22 asti lapsille, joiden vanhemmat ovat 

iltatyössä tai opiskelemassa. Iltahoitoon haetaan päivähoitohakemuksella mielellään sähköisesti ja todistukset 

opiskeluista tai iltatöistä tulee esittää. 

Toiminta iltahoidossa on kodinomaista ja rauhallista. Otamme huomioon lapsen vireystilan kuten väsymyksen tai 

ikävän. Kuuntelemme toiminnan suunnittelussa lapsen toiveita. Luemme, pelaamme, piirrämme, katselemme 

lastenohjelmia tai vain juttelemme ja olemme yhdessä.  

Iltahoitoa tarvitsevat lapset on sijoitettu pääasiallisesti  Metsän ja Iltaniityn ryhmiin. Illaksi lapset kokoontuvat 

yhteen metsän ryhmän tiloihin. 

 

Päiväkoti Pikkuprinssi kasvuympäristönä 

Päiväkoti Pikkuprinssi sijaitsee Tapulikaupungissa, Helsingissä, 70-luvun kerrostalomiljöössä Maatullin ala-

asteen koulun vieressä. Pikkuprinssi poikkeaa ulkonäöllään alueen muista taloista puurakenteisena ja 

pastellinvärisenä rakennuksena. 

Alueen palveluista käytämme lasten kanssa kirjastoa ja leikkipuistoa säännöllisesti. Hyvät liikenneyhteydet 

mahdollistavat erilaisten retkien tekemisen mm. teatteriin, Tapanilan Erälle, Fallkullan kotieläintilaan, tiedekeskus 

Heurekaan jne. Lähellä sijaitseva urheilukenttä jalkapallokenttineen ja talvella luistinratoineen on usein 

lapsiryhmien käytössä. Kävelymatkan päässä on myös pururadan metsikkö, jossa lapsille pidetään 

Metsämörrikoulua tai muuten vain tehdään retkiä metsään. 

Pikkuprinssissä luonto ja luonnon kunnioittaminen sekä kestävä kehitys ovat olleet mukana päiväkodin 

toiminnassa jo vuosia. Haluamme suunnitellusti panostaa näihin asioihin ja lasten ympäristökasvatustyöhön. 

Olemme ottaneet kestävän kehityksen ja lasten ympäristökasvatuksen yhteiseksi teemaksemme, joka ohjaa 

päivittäistä arkeamme. 

Päiväkoti on ollut mukana vuodesta 2002 lähtien Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -

projektissa. Toukokuussa 2010 päiväkodillemme myönnettiin pysyvä Vihreän lipun käyttöoikeus. 

 

Päiväkoti Pikkuprinssi oppimisympäristönä 

Päiväkoti Pikkuprinssi on valmistunut v.1983 ja sen on suunnitellut arkkitehti Pentti Myllymäki. Päiväkodissa ei 

ole varsinaisia käytäviä, vaan huoneet liittyvät välittömästi toisiinsa ja ne ovat kaikki muunneltavaa toimintatilaa. 

Tunnelman rauhoittamiseksi tilat on suunniteltu selviksi huoneiksi. Huoneet ovat eriluonteisia ja -muotoisia, jotta 

lapset hahmottaisivat ympäristönsä ja he olisivat aina selvillä olinpaikastaan. Samasta syystä on käytetty 

ikkunallisia väliovia ja sisäikkunoita.  

Ympäristöön on pyritty suunnittelemaan myös paikkoja, jotka voi vallata leikkiin. Tällaisia ovat mm. parvet, 

rappuset ja niiden alustat. Niissä on mukava olla ja antaa leikkien kehittyä lasten omien tarpeiden mukaan. 

Rakennuksen keskellä olevaa sisäpihaa käytetään myös ajoittain suunnitelluilla toimintahetkillä. 

Luonto on haluttu tuoda myös sisällä oloon mukaan, huoneissa on ikkuna kahdella seinällä, näin huoneisiin 

saadaan päivänkierto ja elävää valoa. Lasten ympäristössä kaiken tulisi olla elävää ja elävöittävää, sen takia 



rakennuksen pintaverhouksessa on käytetty mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja. Päiväkoti erottuu myös 

selvästi ympäristöstään, talo on maalattu vaaleanpunaisella ja vaaleansinisellä ulkomaalilla. 

Päiväkotirakennusta ympäröi iso piha ja se tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia leikkiin ja ulkona oleiluun.  

Pienet Prinsessalaiset ulkoilevat omalla aidatulla puolellaan ja isompien lasten käytössä on muu piha-alue. 

Toivomme, että päiväkoti Pikkuprinssi on kodikas paikka, jossa lasten on hyvä kasvaa ja kehittyä. 

Päiväkoti Pikkuprinssissä toimii vireä vanhempaintoimikunta, jonka toiminnasta saa lisätietoa päiväkodista. 

 

 

 

 


