Varhaiskasvatuspalvelut
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Hoivaa, kasvatusta ja opetusta

Varhaiset vuodet ovat ainutkertainen vaihe lap
sen elämässä. Vanhempainvapaan jälkeen tulee
ajankohtaiseksi, miten lapsen hoito järjestetään.
Tähän esitteeseen on koottu tietoa alle koulu
ikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluista.
Esitteeseen kannattaa tutustua huolella, ja
valita perheellenne sopivin vaihtoehto.

varhaiskasvatuspalvelut
Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tukee oululaisten lasten
kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.
Palveluitamme ovat p
 äivähoito
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa,
esiopetus ja kerhotoiminta. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo
ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja
yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin
liittyvissä asioissa.
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Mikä on perheellesi sopivin vaihtoehto?
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot sopivat perheille, joiden lapset eivät tarvitse
kokopäiväistä hoitoa. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita ovat yli kaksivuotiaiden taaperoryhmät, leikki-ikäisten pikkukoulut ja perhekerhot.
Pikkukouluissa ja taaperoryhmissä lapset tutustuvat ikätovereihinsa, saavat kavereita, opettelevat ryhmässä olemista ja nauttivat monipuolisesta toiminnasta. Ryhmät
kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa viikossa, kolme tuntia kerrallaan. Kerran
viikossa kokoontuvissa perhekerhoissa lapset ovat yhdessä vanhemman kanssa.
Kunnalliseen päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Oulun kaupungin
internetsivuilla. Hakemus on jätettävä vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua tai viimeistään kaksi viikkoa etukäteen, jos hoidon tarve ei ole ennakoitavissa esimerkiksi nopean työllistymisen tai opiskelun aloittamisen vuoksi.
Yksityiseen päivähoitoon haetaan sähköisesti Oulun kaupungin sivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan. Perheet voivat saada yksityiseen päivähoitoon palvelusetelin.

Avoimen varhaiskasvatuksen
palvelut ovat perheille
maksuttomia. Taaperoryhmiin ja pikkukouluihin
ei voi osallistua, jos lapsi on
kunnallisessa tai yksityisessä
päivähoidossa tai jos
vanhemmalle on myönnetty
palveluraha.
Kerhotoiminnan aikana perhe
voi saada kotihoidon tukea
ja Oulu-lisää.

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaus
puh. 08 5584 5300 (arkisin klo 9 - 15),
varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ouka.fi
Päivähoitopaikan hakeminen sähköisesti
www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hakeminen-paivahoitoon
Avoin varhaiskasvatus
www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/avoin-varhaiskasvatus
Yksityiset päiväkodit
www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/yksityiset-paivakodit1

Kotihoidon tuki ja Oulu-lisä
Kotihoidon tuki on tarkoitettu perheille, joiden alle 3-vuotiaat lapset eivät
ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Oikeus tukeen alkaa, kun vanhempainrahakausi päättyy.
Lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi Oulun kaupunki maksaa Oulu-lisää
perheen nuorimmasta alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta. Oulu-lisä on
110 euroa kuukaudessa ja Kela maksaa sen automaattisesti kotihoidon tuen
hoitorahan korotuksena.
Oulu-lisän aikana vanhemmat hoitavat perheen kaikki lapset kotona. Lapset
voivat osallistua kunnalliseen kerhotoimintaan ja esiopetusikäiset myös
kunnan järjestämään esiopetukseen.

Lisätietoa kotihoidon
tuesta ja Oulu-lisästä:
www.kela.fi
www.ouka.fi/oulu/
paivahoito-ja-esiopetus/
kotihoidontuki-ja-oulu-lisa
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Alakööki toimii alueellisena
Suomen Ympäristökasvatuksen
Seura ry:n Vihreä lippu
-edistäjänä. Vihreä lippu on
kestävän kehityksen ohjelma,
johon voivat osallistua päiväkodit, koulut ja oppilaitokset.
Vihreä lippu on myös
kansainvälinen kasvatusalan
ympäristömerkki.

Alakööki
Elämyksiä kulttuurista, liikunnasta ja ympäristöstä
Alakööki on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö, joka
kehittää kestävän kehityksen kasvatusta sekä kulttuuri- ja liikuntakasvatusta osana kaupungin varhaiskasvatustyötä.
Alakööki järjestää elämyksellistä toimintaa päiväkodeissa, lähialueen luonnossa ja MLL:n perhekahviloissa. Erilaisilla retkillä ja luontopoluilla lapset
tutustuvat luonnon ihmeisiin, luonnonsuojeluun ja kierrätykseen leikkien ja
liikkuen. Alaköökin ja paikallisten kulttuurilaitosten yhteistyö avaa lapsille
ovet myös toiminnallisiin näyttelykäynteihin ja työpajoihin.
Alaköökin järjestämään toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Päiväkoti- ja koulukuvat – valitse vapaasti
Ammattilainen
Suomen Mallikuvien kuvaajat ovat paikallisia valokuvauksen ammattilaisia.

Valitse vapaasti

Kuvia voi tilata aina vain halutun määrän, ilman ennakkoon valittavaa
kuvapakettia. Verkkokauppamme on suunniteltu yhdessä asiakkaiden
kanssa, siksi se onkin alan paras. Totea asia itse www.mallikuvat.fi

Ekologista
Toimintamallimme säästää myös luontoa. Ylimääräisiä valokuvia ei
valmisteta, eikä niitä kuljeteta edestakaisin. Säästö näkyy myös
hinnoittelussamme.
Mallikuvien päiväkoti-, kerho-, tai koulukuvausasiakkaille sisarus-,
perhe- ja uusintakuvaukset maksutta myös studiolla!

Suomen Mallikuvat Oy - Paljetie 5 - 90140 OULU - Puh. 08 347 811

Lisätietoa Alaköökin toiminnasta ja
tulevista tapahtumista:
www.ouka.fi/oulu/alakooki/etusivu
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Lapselle iloinen arki
Oulussa on noin 100 kaupungin ylläpitämää päiväkotia,
jotka tarjoavat turvallista hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päivähoito voi olla joko koko- tai osapäiväistä tai
vuorohoitoa. Päiväkodeissa on myös esiopetusryhmiä.
Yksi kaupungin monista päiväkodeista on Länsituulen päiväkoti. Länsituulen päiväkodin arkea ohjaavia periaatteita
ovat pienryhmätoiminta, turvallisuus, ilo ja yhteisöllisyys.
Päiväkoti tekee läheistä yhteistyötä lasten vanhempien kanssa ja hyödyntää heidän näkemyksiään päiväkotitoiminnan
kehittämisessä.
Päiväkodin ajanmukaiset tilat mahdollistavat arjen suunnittelun joustavasti lasten ehdoilla. Lapset leikkivät ja oppivat
”pesissä”, joita ohjaa viidestä kuuteen kasvattajaa. Päivittäin
lapset työskentelevät myös pienryhmissä, mikä lisää turvallisuuden tunnetta, lapsen huomioimista yksilönä sekä leikin
riemua ja oppimisen iloa.
Länsituulen päiväkoti järjestää myös kerhotoimintaa ja
esiopetusta. Lisäksi tiloissa toimivat alakoululaisten aamu- ja
iltapäiväryhmät. Päiväkoti tekee tiivistä yhteistyötä Länsituulen koulun kanssa.

Meille tärkeitä asioita:
• lapsen itsetunnon tukeminen
• lämmin, kotoinen ilmapiiri ja omatekoinen kotiruoka
• koulutettu, vakituinen henkilökunta
• pieni, sosiaalinen sisarusryhmä
• luontokasvatus ja luonnon
kunnioittaminen
• leikinomainen toiminta
• itseohjautuvuus
• luova itseilmaisu

Päiväkoti Villentarha on yksityinen päiväkoti Iskon idyllisen puutalomiljöön
sydämessä. Tarjoamme turvallista ja virikkeellistä päivähoitoa 2-6 -vuotiaille lapsille.
Katso lisää nettisivuiltamme www.villentarha.net

Päiväkoti Villentarha
Iskontie 16, 90570 Oulu
puh. 08 5546 566, tarja@villentarha.net
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Hyvinvointineuvola
Neuvolapalvelu
puh. 08 558 44 356
avoinna ma - to klo 8 - 15 ja
pe klo 8 - 14
www.oulunomahoito.fi

Hyvinvointineuvola tukee lasta
odottavien perheiden ja pikkulapsiperheiden hyvinvointia.
Tavoitteena on tunnistaa mahdollinen tuen tarve mahdollisimman
varhain. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhempien jaksamiseen tai
perheen taloudellisiin vaikeuksiin.
Tuki ja työmuodot perustuvat aina perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Tarvittaessa hyvinvointineuvola kokoaa
perheen tueksi moniammatillisen tiimin, johon voi terveydenhoitajan lisäksi kuulua muun muassa sosiaali-,
päihde- ja perhetyöntekijöitä.
Neuvolan neuvontapalvelu
Neuvolan neuvontapalvelu neuvoo ja ohjaa kaikissa raskauteen, lapsen kehitykseen ja pienen lapsen
vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Palvelun kautta voi
myös varata ajan terveydenhoitajalle ja pyytää tarvittaessa selvityksen sairaan lapsen hoitolomasta.
Neuvontapalveluun voivat ottaa yhteyttä kaikki oululaiset. Neuvoloiden terveydenhoitajiin yhteyden saa myös
Omahoito-palvelun kautta.

www.oukris.fi/paivakoti
verso@oukris.fi • puh. 044 7637 730
Luokotie 4, 90530 Oulu
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Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut
Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu perheen
kokoon ja bruttotuloihin. Päivähoitomaksut on sidottu indeksiin, ja
indeksikorotukset tehdään kahden vuoden välein.
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli
Palveluseteli on mahdollista myöntää perheelle, jonka lapsi on
yksityisessä päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa tai leikkitoiminnassa. Palveluseteli on vaihtoehto Kelan maksamalle yksityisen
hoidon tuelle ja sen kuntalisälle.
Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus määräytyvät
samoin kuin kunnallisen päivähoidon kuukausimaksu. Jos hoitopaikan hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, erotus jää
perheen maksettavaksi.

Palveluseteleitä koskeviin kysymyksiin vastaa
varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja päivähoitomaksuja
koskeviin kysymyksiin Oulun Konttorin asiakasmaksu
yksikkö, p. 08 5585 3780.
Lisätietoja saa myös internetistä osoitteessa
www.ouka.fi/oulu/asiakasmaksut/paivahoito

Päivähoitomaksujen
enimmäismaksut 1.8.2014 alkaen
Enimmäismaksu
Toisen lapsen enimmäismaksu
Pienin perittävä
lapsikohtainen maksu

283 €*
255 €
26 €

*Esiopetusikäisen lapsen maksu on 60 %
ensimmäisen lapsen maksusta. Osapäivä
hoidon (alle 5 h/pv) maksuna peritään
60 % kokopäivähoidon hinnasta.

Tie satumaisiin kuviin
löytyy Fotomyllystä !
Tarha -ja koulukuvat
Lapsi -muoto ja hääkuvat

info@fotomylly.fi

www.fotomylly.fi

Yksityinen päiväkoti Huvikumpu
Hiukkavaarantie 2, 90650 Oulu • p. 336 411, 044 0336 411
paivakoti@huvikumpu.com • www.huvikumpu.com
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Vekara
Päiväkodit

Päiväkoti
Kanttarelli

Pienin ja Tärkein

Oppia leikkien ja liikkuen

Vekara Päiväkodit tarjoavat laadukasta
varhaiskasvatusta, jonka painopisteitä
ovat musiikki, liikunta ja luontokasvatus.
Toiminta-ajatus kiteytyy sanoihin pienin ja
tärkein, mikä tarkoittaa, että kasvatustyössä etusijalla on aina lapsen etu.

Kanttarelli on luonto- ja liikuntapainotteinen päiväkoti, joka tarjoaa luotettavaa ja
laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta alle
kouluikäisille lapsille.

Vekara Päiväkodit Oy on vuonna 2000
perustettu oululainen perheyritys, jonka
kymmenestä päiväkodista neljä sijaitsee
Oulun kaupungin alueella. Jokaisen yksikön tilat on suunniteltu päiväkotitoimintaa varten ja niissä viihtyvät sekä lapset
että työntekijät.
Päiväkodeissa työskentelee kasvatushenkilöstö, jonka ammattitaitoa ja työhyvinvointia Vekara Päiväkodit kehittää
jatkuvasti. Yritys panostaa myös johtamisjärjestelmän ja sujuvan asiakaspalvelun
kehittämiseen.

Kiireettömässä ja kodinomaisessa ympäristössä korostuvat lapsilähtöisyys, tasa-arvo
ja yhteisöllisyys. Keskeisiä asioita päiväkodin arjessa ovat leikki, liikunta, luonto
ja kestävä kehitys. Kanttarelli ottaa myös
lasten perheet mielellään mukaan toimintaansa.
Päiväkoti Kanttarelli on perheyritys, jonka
ensimmäinen päiväkoti aloitti toimintansa
Kynsilehdon asuinalueella vuonna 2006.
Toinen Kanttarelli-päiväkoti valmistuu
Kiulukankaalle vuonna 2015.
www.paivakotikanttarelli.com

www.vekarapaivakodit.fi
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Vekara päiväkodeilla
on ammattitaitoinen
henkilöstö,
toiminnalliset päiväkodit
ja monipuoliset
painopistealueet.
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ajatuksella
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Tarkemmat tiedot avoinna
olevista päivähoitopaikoista
ja rekrytointi-mahdollisuuksista:
vekarapaivakodit.ﬁ�
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Lisätietoa kotisivuiltamme ja FB-sivuilta.
VEKARA yleisilmoitus_186x88mm_joulukuu 2013.indd 1

9/12/13 9:19:48 PM
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Eri puolilla Oulua toimii noin
50 yksityistä päiväkotia.
Tutustu tarkemmin
osoitteessa
www.ouka.fi/oulu/
paivahoito-ja-esiopetus/
yksityiset-paivakodit1

Pohjois-Suomen
Yksityiset Päiväkodit ry
Oulun alueella toimii yli 30 yhdistykseemme kuuluvaa yksityistä
päiväkotia, jotka tarjoavat laadukasta ja lapsilähtöistä päivähoitoa lapsiperheille.
Kotisivultamme löydät Oulun ja lähikuntien yksityisten päiväkotien yhteystietoja ja kartan. Jos haluat tietää lisää, soita, niin
vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.
Yksityisistä päiväkodeista löydät lapsellesi toiveittesi mukaisen
painopistealueen sekä turvallisen ja viihtyisän kasvu- ja oppimisympäristön.
www.yksityisetpaivakodit

.com
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Yksityinen
perhepäivähoito
Yksityinen perhepäivähoito on Oulun kaupungin valvomaa
lasten päivähoitoa, joka tapahtuu hoitajien kodeissa. Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva esiopetus- tai
kouluikäinen lapsi.
Pienessä perhepäivähoitoryhmässä toteutuvat hyvin lapsija perheläheisyys. Lapset leikkivät ja oppivat kiireettömästi
virikkeellisessä kodinomaisessa ympäristössä, ja hoidossa
on mahdollista ottaa perheiden toiveet huomioon joustavasti.
Yksityiset perhepäivähoitajat ovat ammattitaitoisia varhaiskasvattajia. Oulun kaupunki edellyttää heiltä perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai sosiaali- ja terveysalan
perustutkintoa.

Lisätietoa yksityisestä perhepäivähoidosta saa
varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta sekä
Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n internetsivuilta
www.oyph.net ja osoitteesta www.ouka.fi/oulu/
paivahoito-ja-esiopetus/yksityinen-perhepaivahoito

Tervetuloa Päiväkoti Eväsreppuun!
Päiväkoti Eväsreppu tarjoaa laadukasta päivähoitoa rauhallisessa,
puistomaisessa ympäristössä 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkotimme
sijaitsee Hietasaaressa luonnonkauniilla alueella meren läheisyydessä.
Toimimme pienryhmäpedagogiikan mukaisesti taidekasvatusta painottaen. Toimintamme perustuu yleiskristillisiin arvoihin.

Päiväkoti Eväsreppu • Mustasaarentie 7, 90510 Oulu • puh. 040 741 0713
evasreppu@autalasta.fi • www.autalasta.fi/er.html

Auta Lasta ry
-Kotia lähellä-
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Touhula-päiväkodit
Liikunnan riemuja hauskasti
ja hallitusti
Touhula-päiväkodeissa lapset saavat
kokeilla luontaisen liikkumisen rajoja
joka päivä ammattitaitoisten hoitajien
ohjauksessa.
Päiväkodit noudattavat varhaiskasvatuksen lasten liikunnan suosituksia,
joiden mukaan alle kouluikäisten tulee
harrastaa reipastehoista liikuntaa
vähintään kaksi tuntia päivässä. Osana
liikuntakasvatusta Touhulassa toimii
Nuori Suomi -liikuntaleikkikoulu.
Touhulan ja Nuori Suomi Ry:n yhteistyö
antaa eväitä lasten motorisia ja ryhmäkäyttäytymistaitoja tukevaan liikuntaan.
Monipuoliseen liikuntaan kuuluu myös
luonnossa liikkuminen, joka edistää
koordinaatiota ja kehonhallintaa.

Oulussa toimii kahdeksan Touhula-päiväkotia. Korvensuoran
ja Kivikkokankaan uudet Touhula-päiväkodit avaavat ovensa
elokuussa 2014.
www.touhula.fi

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
käyntiosoite: Taka-Lyötyn katu 4 (1. krs.), 90140 Oulu
postiosoite: PL 17, 90015 Oulun kaupunki
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
puh. 08 5584 5300 (arkisin klo 9 - 15)
varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ouka.fi

www.ouka.fi/paivahoito

OULUN KIELIPÄIVÄKODIT
SVENSKA
BARNTRÄDGÅRD

ENGLISH SPEAKING
PLAYSCHOOL OF OULU

PÄIVÄKOTI
SAKSANPÄHKINÄ

Vi erbjuder småbarnsfostran på
svenska åt barn från 1 till 5 år.
Tillsammans med Svenska
Privatskolan erbjuder vi en trygg
och logisk helhet från barnträdgården till studentmössan.

We offer early years education
and care along with preschool for
children from 3 to 6 years.

1–6-vuotiaille varhaiskasvatusta
ja esiopetusta, aikaisempi saksan
kielen taito ei välttämätön.

We take both native speakers and
those wishing to learn English.

Früherziehung und Vorschule für
Kinder von 1-6 Jahren.
Deutsche Vorkenntnisse sind nicht
notwendig.

Sepänkatu 9, 90100 Oulu
Tel. 08 3114905

Wervinginkuja 2, 90130 Oulu
Tel. 040 5759 653

Puistokatu 9, 90120 Oulu
Tel. 0400 942 018

www.spsu.fi

www.englishplayschool.net

http://personal.inet.fi/koti/paiva
kotisaksanpahkina/index.html

