TERVETULOA
AVOIMEEN PÄIVÄKOTIIN
JA
VARHAISKASVATUSKERHOIHIN

AVOIN PÄIVÄKOTITOIMINTA syksy 2020
Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona
hoitaville vanhemmille. Toiminta on maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.
● Avoimessa päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja harjoitella sosiaalisia
taitoja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa.
● Vanhemmat voivat keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä,
vanhemmuudesta ja lapsiperheen arjesta muiden perheiden ja alan ammattilaisten
kanssa.
● Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat
lapsistaan. Ohjelmaan kuuluu vapaata yhdessäoloa, leikkiä, arjen kokemusten
vaihtamista, ohjattuja toimintahetkiä, sekä vanhempien toivomusten mukaan
asiantuntijavierailuja ja muuta ohjelmaa

KESKUSTAN AVOIN PÄIVÄKOTI Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, katutaso
maanantaisin klo 9 – 15.30, tiistaisin klo 9 – 13, vauvoille klo 13.30 – 15.30,
keskiviikkoisin klo 9 – 15.30, torstaisin klo 9 – 13, perjantaisin klo 9 – 12
KAIRATIEN AVOIN PÄIVÄKOTI, Kairatie 75
tiistaisin klo 9 – 15.30 ja torstaisin klo 9 – 15.30
VAUVAVOIMAA, Keskustan avoin päiväkoti, Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4
vain alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmillensa, tiistaisin klo 13.30 – 15.30
Lisätietoa ja kuukausiohjelma osoitteessa
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito/Avoin-varhaiskasvatus/Avoin-paivakot
i

VARHAISKASVATUSKERHOT 10.8. 2020 - 22.12. 2020
Varhaiskasvatuskerhot ovat maksutonta kerhotoimintaa yli 3-vuotiaille. Kerho on 2 kertaa viikossa
3 tuntia kerrallaan, aamupäiväkerho klo 8.30 – 11.30 ja iltapäiväkerho klo 12.30 – 15.30
Kerhotoiminta on tarkoitettu:
● lapsille, joilla ei ole huoltajien työn tai opiskelun vuoksi varsinaista päivähoidon tarvetta
● palvelutakuun piiriin kuuluville lapsille
Varhaiskasvatuskerhotoimintaan ei ole mahdollista osallistua:
● jos lapsella on kunnallinen tai palveluseteli päiväkoti-, perhepäivähoito- tai esiopetuspaikka
● lapsi, jonka perhe saa yksityisen hoidon tuen
● lapsi, jonka perhe on palkannut työsopimussuhteisen hoitajan
Toiminta on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, ohjattua ja tavoitteellista. Se
toteutuu yhteistyössä huoltajien kanssa. Ohjaajina kerhoissa toimivat lastentarhanopettajat ja
lastenhoitajat. Lapsella on mahdollisuus osallistua vain yhteen kaupungin järjestämään
kerhoryhmään. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta lapsiperheen muihin etuuksiin. Kerhossa ei
tarjota aterioita, mutta evästauolle lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät.

Varhaiskasvatuskerhot 10.8.2020 - 22.12.2020
Ounasvaaran varhaiskasvatuskerho
Kuukkelit aamupäivä (ma ja ke)
klo 8.30 - 11.30
Kokoontumispaikka SantaSportin
Havukka kota, Hiihtomajantie 2

Saarenkylän varhaiskasvatuskerho
Leivot iltapäivä (ma ja ke)
klo 12.30 - 15.30
Toimipiste Napapiirin päiväkoti, Kairankuja
4

Rantavitikan varhaiskasvatuskerho,
Naalit aamupäivä (ti ja to)
klo 8.30 - 11.30
Toimipiste Rantavitikan päiväkoti,
Heinämiehentie 6

Vaaranlammen varhaiskasvatuskerho
Kaarnikat iltapäivä (ti ja to)
klo 12.30 -15.30
Toimipiste Vaaranlammen päiväkoti,
Koulukuja 2

Kairatien varhaiskasvatuskerhot,
Niittyvillat aamupäivä, Kultapiiskut
iltapäivä (ma ja ke)
8.30 - 11.30 tai 12.30 - 15.30
Toimipiste Avoin päiväkoti, Kairatie 75

Kairatien kerhoissa toiminta tapahtuu
sisätiloissa. Muut kerhot toimivat
pääsääntöisesti ulkona ja käyttävät
lähipäiväkotia “tukikohtanaan”.

Avoimen päiväkodin ja varhaiskasvatuskerhojen johtajana toimii
Paula Mustonen 040 7498300

Avoimesta päiväkotitoiminnasta ja varhaiskasvatuskerhoista löytyy enemmän tietoa
kaupungin sivuilta osoitteesta
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Varhaiskasvatus/Avoin-paivakoti-ja-varhaiskasvatusker
hot
Ilmoittautuminen avoimeen päiväkotiin
Ensimmäisellä käyntikerralla täytetään ilmoittautumislomake.
Hakeminen varhaiskasvatuskerhoihin
Hakemus tehdään sähköisesti www.rovaniemi.fi -sivulla. Perheeseen otetaan yhteyttä
kun kerhopaikka järjestyy.
Lisätietoja ja opastusta sähköisessä asioinnissa saa varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimiltä varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai p. 016 322 6600
klo 9 – 14.

