KONSTIN VANHEMPIEN ABC

·

KAKKUARPAJAISET on KONSTIN yhteinen tapahtuma joka kuukausi. Vuorollaan
jokainen lapsiryhmä on valmistanut oman esityksensä, jota muut ryhmät sitten
kerääntyvät yhdessä katsomaan. Jokaisesta ryhmästä on yksi vanhemmista
leiponut kakun (leipurilistat ilmestyvät aina ryhmien seinille). Nämä kakut
arvotaan esityksen jälkeen ryhmittäin. Kakkuarpoja voi ostaa oman lapsen
ryhmästä, lipas ja arpalista ilmestyy ryhmiin aina ennen arpajaisia. Tämä
tilaisuus ja esiintyminen on pienille Konstilaisille aina tärkeä hetki. Arpajaisten
tuotoilla kustannetaan valokuvat lasten kasvunkansioihin. Vanhemmat ja
isovanhemmatkin ovat tervetulleita katsomaan, kun oma pienokainen esiintyy.

·

JOULUKATU on Keravan yksityisten päiväkotien perinteinen yhteistapahtuma
Keravan keskustassa. Jokaisella päiväkodilla on oma myyntikojunsa. Tapahtuma
toimii sekä mainostempauksena että varainkeruuna. Joulukadulla on
perinteisesti vieraillut joulupukki lapsia ilahduttamassa ja lapset ovat laulaneet
joululauluja. Vanhempien rooli tapahtuman järjestelyissä on tärkeä. Vanhempia
tarvitaan paitsi myyntikojuun ja arpojen myyjiksi, myös tavaroiden
kuljettamiseen, tapahtuman pystytykseen ja purkamiseen.

Tervetuloa iloiseen TAIDEPÄIVÄKOTI KONSTIIN!
Me olemme enemmän kuin tavallinen päiväkoti, me olemme yhtä suurta
KONSTIPERHETTÄ. Sanotaan, että kun on kerran KONSTILAINEN, on aina
konstilainen. Tässä matkan varrella – ja viimeistään eskarivuonna – sinullekin
valkenee mitä se tarkoittaa.
KONSTIN henkilökunta on ainutlaatuista, kasvatustyölleen omistautunutta väkeä.
On ilo tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista, kun yhteinen kasvatuskumppanuus
toteutuu niin hienolla tavalla. KONSTIN ainutlaatuiset perinteet tarvitsevat
kuitenkin myös meidän vanhempien osallisuutta. Me KONSTIVANHEMMAT
olemmekin koonneet tähän ABC-kirjaseen ne tärkeimmät asiat, mitä meidän on
hyvä tietää. Antamalla oman panoksesi olet mukana tukemassa perinteiden
jatkamista.
·

JOULUKATUTALKOOT järjestetään syksyllä Konstissa. Talkoissa tehdään
henkilökunnan opastuksella tuotteita myyntiin. Talkoisiin osallistuminen ei
vaadi erityisiä kykyjä, jokaiselle löytyy kyllä sopivaa hommaa mm. askartelua,
maalausta ja ompelua.

VANHEMPAINYHDISTYS koostuu meistä konstivanhemmista – kuulumme
siihen automaattisesti! Yhdistys tarjoaa vertaistukea sekä järjestää mukavia
tempauksia ja tapahtumia lasten, henkilökunnan ja itsemme iloksi.
Tapahtumatuotoilla rahoitetaan mm. osa Konstin lapsiryhmien retkistä.

JOULUKATUARPAJAISET on tuottoisa tapa kerätä rahaa. Erityisen mieluisia
palkintoja ovat olleet mm. herkkukorit. Niitä varten voi kotinurkissa pyörivät
korit toimittaa Konstiin vaikka heti. Herkkukorin tuotteita ja muita mahdollisia
arpajaispalkintoja voi toimittaa Konstiin myöhemmin syksyllä. Vanhempia
tiedotetaan tästä erikseen.

VANHEMPAINYHDISTYKSEN HALLITUS valitaan joka vuosi vanhempainyhdistyksen VUOSIKOKOUKSESSA. On toivottavaa, että hallituksessa olisi
edustaja jokaisesta ryhmästä. Tämä helpottaa huomattavasti vanhempainyhdistyksen asioiden hoitamista ja järjestelyiden toteuttamista. Tule rohkeasti
mukaan hallitukseen!
·

FACEBOOK-ryhmä. Liity vanhempien omaan facebook-ryhmään. Löydät sen
nimellä Taidepäiväkoti Konstin vanhempainyhdistys.

·

TUTUSTUMISILTA on vanhempien ja henkilökunnan yhteinen kaudenaloitusjuhla elokuussa. Kyseessä on iloinen ja vapaamuotoinen iltama KONSTIN
tiloissa. Järjestelyistä vastaa vanhempainyhdistyksen hallitus.

·

JOULUKALAMYYNTI on varainhankintatempaus, jossa konstiperheet voivat
hankkia itselleen ja välittää ystävilleen herkullisia ja laadukkaita lähituottajan
tuotteita. Helpotusta jouluvalmisteluihin, kun kalat voi napata suoran Konstista
mukaan!

·

ASIANTUNTIJAILTA on jokavuotinen, perinteisesti alkuvuodesta vanhemmille ja
henkilökunnalle järjestetty luento-/ keskustelutilaisuus kasvatukseen liittyvästä
aiheesta.

·

PROGGIS on KONSTILAISUUDEN huipentuma. Viimeistään eskarivuonna
jokainen vanhempikin tuntee KONSTIN HENGEN. Jokavuotinen keväinen
musiikkinäytelmä ei ole mikään pieni ponnistus, vaan kyseessä on
ainutlaatuinen kulttuurikokemus, huikea koko perheen musikaali. Vuoden 2017
Proggiksen tekemisestä kuvattiin 10 jakson minisarja PIKKU KAKKOSEEN
(katsottavissa YLE Areenassa). Tämäkin jo kertoo kuinka ainutlaatuisesta asiasta
on kysymys. Eskarit siis suunnittelevat, toteuttavat ja harjoittelevat läpi vuoden
eskariopettajien kanssa maaliskuussa KEUDA-talossa esitettävää PROGGISTA.
Myös eskarivanhemmat antavat joka vuosi oman panoksensa lavalla yhdessä
lasten kanssa. Osaajia tarvitaan lisäksi bändiin, markkinointitiimiin,
roudaukseen jne. PROGGIS ei siis ole vain eskarilaisten juttu, vaan koko
KONSTIPERHE kantaa kortensa kekoon. Jokainen perhe saa myytäväkseen
lippuja ja toivottavasti mahdollisimman moni konstiperhe pääsee itse
katsomaan esitystä. Näytöksiä on aina kaksi, klo 14 ja 17. Lipputuotoilla
vanhempainyhdistys hankkii lapsille erilaisia tarvikkeita, kustantaa retkiä sekä
muita elämyksiä, kuten teatteriesityksiä.
KARONKKA on eskarivanhempien, henkilökunnan ja proggistiimin iltajuhla
lauantaina esityksen jälkeen. Paikka ja ohjelma muotoutuu eskarivanhempien
toiveiden/ järjestelyjen mukaan.
ESKARIEN HEMMOTTELUVIIKKO on aina seuraava viikko Proggiksen jälkeen.
Silloin eskareille tarjotaan pientä extra-ohjelmaa.

Tule mukaan toimintaan! Uusia ideoita otetaan ilolla vastaan!
Nykyisten hallituslaisten yhteystiedot löytyvät ryhmien seiniltä.
ILOISTA, ONNELLISTA JA IHANAA PÄIVÄKOTIVUOTTA KAIKILLE!

