
Terveisiä päiväkodilta! 

 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Heporannan päiväkodin ovet ensimmäisen 

kerran aukesivat. 

Tehdään pieni 

aikamatka 30 

vuoden taakse ja 

katsotaan mistä 

kaikki alkoi ja 

mihin on nyt tultu. 

 

 

Olipa kerran 

punainen 

ulkorakennus. Se 

oli silloin, kun ei 

vielä ollut 

päiväkotia. 

 

 

 

 

 



 

Tältä näytti 

pihapiiri ennen, 

kun rakennustyöt 

alkoivat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitelmista 

tuli totta ja 

kunnantalon 

naapurissa 

aloitettiin 

pohjavalut 

syyskuussa -89. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harjakaisia vietettiin helmikuussa -90. Juhlavieraina olivat silloiset perhepäivähoitajat lapsineen ja 

tarjolla oli mehua ja munkkeja. 

 

30 vuotta sitten 

keväällä piha-alueet 

olivat jo siistin 

näköiset ja melkein 

valmiit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Päiväkodin nimeksi valittiin nimikilpailun perusteella Sinikka Vainion ehdotus Heporannan 

päiväkoti. 

Viimein koitti elokuun 1. päivä ja päiväkodin ovet aukesivat. Päiväkoti oli niin pieni, että 

ryhmäjakoja ei ollut. Hoidossa aloittivat 3–6-vuotiaat lapset yhtenä ryhmänä. Lapsipaikkoja oli 20. 

 

 

Päiväkodin 

virallista 

vihkiäistilaisuutta 

vietettiin 

4.12.1990 

 



 

Vuonna 1996 päiväkoti sai lisää tilaa entisestä neuvolarakennuksesta, josta me käytämme nimeä 

ylätalo. Elokuusta -96 esikoulu on toiminut ylätalossa. Alkujaan vain pari päivää viikossa, sitten 

neljänä päivänä ja nykyisin viitenä päivänä viikossa. 

Lapsimäärän kasvaessa myös 4–5 -vuotiaiden ryhmä siirtyi ylätaloon ja rakennettuun päiväkotiin 

jäivät 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset. 

Vuosien varrella piha-alue on muuttunut, piha on laajentunut ja puita on kaadettu. Vuonna 2016 

päiväkoti sai uuden ja turvallisemman aidan ympärilleen. 

Ennen 



 

 Ennen 

 Jälkeen 



Jälkeen 

 

Myös päiväkodin keittiössä on tapahtunut isoja muutoksia. Alussa päiväkodin keittäjä valmisti 

päiväkodin keittiössä päivän ruuat; aamupalan, lounaan jälkiruokineen ja välipalan. Tammikuusta 

2010 alkaen lounas alkoi tulla yhtenäiskoulun keittiöltä ja päiväkodin keittiössä valmistetaan enää 

vain aamupala ja välipala. 

Vuosien saatossa myös henkilökuntamäärä on kasvanut. Alussa ryhmässä oli vain 3 työntekijää, 

päiväkodinjohtaja-lastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lisäksi päiväkodissa 

työskentelivät keittäjä ja siistijä. Tällä hetkellä päiväkodilla työskentelee 12 työntekijää kasvatus- ja 

opetustehtävissä: sivistystoimen- ja varhaiskasvatuksenjohtaja, vastaava varhaiskasvatuksen 

opettaja, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä 

varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja. Lisäksi päiväkodissa työskentelee yhdistelmätyöntekijä ja 

siistijä. 



 

Nykyisin varhaiskasvatussuunnitelma viitoittaa tietämme ja toimintaamme. Se määrittää raamit 

päiväkodissa järjestettävälle toiminnalle. Alkuvuosien päivähoito on vaihtunut 

varhaiskasvatukseksi, jossa yhdistyvät hoito, kasvatus ja opetus. Varhaiskasvatuksella on 

merkittävä rooli lasten oppimisen polun alkutaipaleella. 

Tietotekniikka on tullut myös mukaan työhömme, esimerkiksi vanhemmille viestittely tapahtuu 

jatkossa Pedanetin kautta. (Vanhat paperiset kirjeet koteihin vaihtuvat sähköiseen muotoon.) 

Myös lasten kanssa tutustutaan tietotekniikkaan ja median käyttöön. Toimintaa järjestetään 

pienryhmissä, jolloin jokainen lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kuulluksi. Lapset saavat entistä 

enemmän vaikuttaa toiminnan sisältöön. Vähitellen myös päiväkodin aukioloajat ovat 

laajentuneet vastaamaan nykypäivän lapsiperheiden tarpeita. 

 

Aikaa on kulunut niin, että vanhoista hoitolapsista on tullut nykyisten hoitolastemme vanhempia. 

Tässä näitä vanhoja muistellen, 

Heporantalaiset 

Kauniita syyspäiviä kaikille! 



 


