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1.2.2019

Lapsiperheiden kohtaamispaikka avoimessa päiväkodissa
(Pikku-Kaarlen päiväkoti, Kondiet-ryhmä)
Avoin päiväkoti avoinna ma-ti, to-pe klo 9-12 (keskiviikkoisin perhepäivähoitajat)
Kohtaamispaikan ohjelma on kaikille avointa ja maksutonta, eikä vaadi ilmoittautumista.

Tervetuloa mukaan!
Infotilaisuudet:
ti 29.1. klo 10 perhetyöntekijä Jenni Similä ja päivähoidon aluejohtaja Elina Lohtander kertovat päivähoidon aloittamisesta ja töihin paluusta. Mitä ottaa huomioon? Miten haetaan päivähoitoa?
ti 12.2. klo 10 – ensiapu pikkulasten perheissä. Mitä osata, miten varautua? Riverian lähihoitaja-opiskelijat.
ti 12.3. klo 10 – varmistuu myöhemmin
ti 2.4. klo 10 varhaisesta tuesta Jenni Similä ja neuvolasta Tanja Heikura kertovat lapsen uhmasta ja
sen kohtaamisesta.
ti 7.5. klo 10 – varmistuu myöhemmin
Ev.lut. seurakunta vierailee avoimella päiväkodilla kerran kuukaudessa, perjantaisin klo 10. Kevät
2019: 18.1., 15.2., 22.3., 12.4. ja 17.5.
Jumppaa vanhemmille – vetäjänä Laura Kuittinen, järj. vapaa-aikapalvelut
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-11 10.1.2019 alkaen. Ei viikoilla 10 ja 16.
Lastenhoito jumpan ajaksi kahdeksalle ensimmäiselle lapselle. Lapsen voi ottaa jumppaan mukaan.
Lisäksi:
la 9.2. klo 12-13 Vauvaperheiden kirjastorotinat. Tunnelmallinen satuhetki vauvalle ”satuhierontaa ja
loruja”. Nurmeksen kaupunginkirjastolla (Kötsintie 2). Järj. Sytytä lukuinto! -hanke + kumpp.
ke 20.3. illalla perheasiainneuvottelukeskukselta Piia Nurhonen pohtii työn ja muun elämän yhteensovittamista. (Kellonaika ja paikka varmistuvat myöhemmin.)
Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua ja katso tarkemmat tiedot:
www.nurmes.fi/avoinpaivakoti (myös infoa toiminnasta, mm. viikko-ohjelma)
www.nurmes.fi/kohtaamispaikka
Facebook-sivut: Pikku-Kaarlen päiväkoti ja Perhepalvelut – Nurmes
Myös erilaisia ryhmiä ja työpajoja suunnitteilla. Pysy kuulolla!
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Mahdollisuus jättää lapsi hetkeksi hoitoon
Ennen hoitoon tuloa perheen tulee käydä avoimessa päiväkodissa tutustumassa sekä täyttää alkutietolomake, jossa kysytään esim. lapsen mahdolliset allergiat ym. huomioitavat asiat, jotta hoitoon voi
jäädä ilman vanhempia.
Hoidossa oleminen on maksutonta ja ilmoittautuminen täytyy tehdä viimeistään hoitoa edeltävänä päivänä klo 14 mennessä. Ilmoittaa voi Kondiet-ryhmän puhelimeen: puh. 04010 45331 klo 8-14 välillä.
Hoitoon otetaan 8 ensimmäistä lasta /päivä ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamme myös jonkin
verran sitä, että hoidossa eivät olisi usein samat lapset, vaan että kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus käyttää palvelua. Hoitoa on avoimen aukioloina, ei keskiviikkoisin. Hoidon kesto max 2h.
Muut toimijat:
Evankelisluterilaisen seurakunnan kerhot:
Vauvakahvila maanantaisin seurakuntakeskus, Ikolantie 3, klo 13 - 15.
Vanhempi-lapsi –kerhot:
 Tiistaisin seurakuntakeskus, Ikolantie 3, klo 9.30 – 11.30.
 Torstaisin itäkaupungin seurakuntakoti, Kehäkatu 72, klo 9.00 – 11.00.
4-5 -vuotiaiden päiväkerhot:
 Maanantai klo 13-16, Rukoushuone, Kirkkokatu 11
 Tiistai klo 13-16, Itäkaupungin seurakuntakoti, Kehäkatu 72
 Torstai klo 13-16, Seurakuntakeskus, Ikolantie 3
 Perjantai klo 9-12 Seurakuntakeskus
Mannerheimin lastensuojeluliiton Nurmeksen yhdistys:
Perhekahvila MeLskuLa, Porokylänkatu 6 (ent. nuokkari) joka toinen keskiviikko klo 9.30-11.30:
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.
Extra-MeLskuLa Porokylän Ystävänpysäkillä (Porokylänkatu 5) klo 13-15: 6.2., 6.3. ja 3.4.
Muitakin tapahtumia tulossa ja muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua ja katso tarkemmat tiedot:
 Seurakunta: https://www.nurmeksenseurakunta.fi/tyoalat ja FB-ryhmät
 Facebook: MLL Nurmeksen yhdistys ry
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