Varhaiskasvatuksen tiedote 9.8.2019

TERVETULOA PÄIVÄKODIN ELOKUUHUN!
Uusi toimintakausi alkoi päiväkodilla elokuun alusta. Toimintakauden alussa päivitetään lasten ja perheiden
YHTEYSTIEDOT ajan tasalle.
Myös varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan aina elokuun alusta. Tätä varten tulee toimittaa elokuun loppuun
(31.8. mennessä) TULOTIEDOT (TULONSELVITYSLOMAKE ja kopio viimeisimmästä
PALKKATODISTUKSESTA eli palkkakuitista). Opiskelijoiden tulee toimittaa OPISKELUTODISTUS.
Päivähoitomaksun perusteena on kuukausittainen bruttotulo (asiakasmaksulaki). Jos ei halua toimittaa
tulotietoja (rasti kohtaan: perheemme ei toimita tulotietoja) tai ei muuten toimita tulotietoja elokuun loppuun
mennessä varhaiskasvatusmaksu määräytyy enimmäismäärien mukaan ottaen huomioon lapselle valitun
päivähoidon laajuuden ja perhekoon.
”Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 289 €/kk ja perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta,
enimmillään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen
maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä. Perheen ensimmäiseksi lapseksi
katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi”.

Päivähoitomaksua voidaan tarkistaa useammin vuoden aikana, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti
muuttunut (työpaikan vaihdos/opiskelu, avioero, perhekoon muuttuminen jne.) tai osoittautuu virheelliseksi.
Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos.

Muutoksia henkilöstössä: Pikkuluovon puolella on henkilöstömuutoksia. Varhaiserityisopettajan virkaan ei

tullut yhtään hakemusta, joten Helka Pehkonen toimii toistaiseksi Pikkuluovon lastentarhanopettajana. Lotta

Simola aloittaa elokuussa Pikkuluovossa lastenhoitajana ja aivan uutena aloitti Eija Viitamäki (kutsumme Eijaa
Eija-Liisaksi). Eija-Liisa työskentelee molemmilla osastoilla resurssityöntekijänä. Varhaiserityisopetuksen
asioiden osalta voi olla toistaiseksi yhteydessä lastentarhanopettaja Minna Paulamäkeen tai
päiväkodinjohtajaan.

Lasten vaatetus ja jalkineet: Tarkistathan lapselle päiväkotiin vuodenajan mukaisen vaatetuksen ja jalkineet.
(Huom! Nimikointi). Lapsen omaan kaappiin mahtuu kerrallaan yksi vaihtovaatekerta. Vaihtovaatteet tulee

tarkistaa vähintään kerran viikossa, ettei vaatteita kerry ylen määrin. Reppuja ja kasseja ei mahdu säilyttämään
naulakossa (vaatteet tulee laittaa lapsen omaan säilytyskaappiin). Tämä selkeyttää ja edistää lapsen
omatoimista pukemista ja riisumista, kun naulakko ei ole liian täynnä.

VARDA (Opetushallitus ylläpitämä varhaiskasvatuksen tietovaranto): 1.9.2019 alkaen myös

varhaiskasvatuksen lasten huoltajien tiedot sekä varhaiskasvatuksen maksutiedot tallentuvat VARDAjärjestelmään.

Esiopetus: Esiopetus alkaa keskiviikkona 14.8. klo 8.30. Tänä vuonna esikoulun aloittaa 10 lasta.
Esiopetusryhmä toimii maanantaista perjantaihin koulun esiopetusluokassa.

Tärkeitä puhelinnumeroja: OnnenSaari 044 4973 531, Pikkuluoto (vuorohoito) 044 4973 532,
esiopetusryhmä 040 4879 967, päiväkodinjohtaja 044 4973 530.
Mukavaa alkanutta elokuuta!
Eija Salonpää, päiväkodinjohtaja
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