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SIILINJÄRVI ПОСЛУГИ РАННЬОГО ДИТИНСТВА ТА ДОГЛЯДУ 2021-22 
 

ЗАЯВА ПРО МІСІЮ 

Метою послуг з дошкільної освіти та  догляду  є надання сім'ям високоякісних послуг, заснованих на потребах 
дитини, де середовище  зростання та навчання підтримує загальне благополуччя дитини. 

Ми працюємо з сім'ями  у сприянні співпраці, підтримуючи основні батьківські обов'язки опікунів. 

Орієнтованість на дітей, солідарність, турбота та адаптивність є одними з найважливіших аспектів  повсякденної  
діяльності. 

 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 

Організація якісної дошкільної освіти та догляду, як того вимагає закон, та створення робочої атмосфери таким 
чином , щоб вона сприяла спрацюванню персоналу  з роботою та мотивувала саморозвиток. 

Рання освіта та дошкільна освіта є частиною освітніх послуг.  Дошкільна освіта та догляд за дітьми ґрунтується 
на Законі про освіту раннього дитинства та дошкільну освіту, а дошкільна освіта базується на Законі про базову 
освіту.  Дошкільна освіта і догляд влаштовуються в дитячих садках і сімейному денному догляді.  Дошкільна 
освіта влаштовується в дитячих садках.  Роль дошкільної освіти та догляду за послугами  полягає в тому, щоб 
контролювати приватну освіту в ранньому дитинстві та догляд за дітьми. 

ДИТЯЧІ 
САДКИ 

 
 

Дитячі садки пропонують очне та заочне дошкільне навчання та догляд за  дітьми до шкільного віку.  Дитина  
зобов'язана брати участь у безкоштовній дошкільній освіті, організованій муніципалітетом за  рік до початку 
обов'язкової освіти.  В даний час  в Siilinjärvi є один дитячий садок  , який пропонує  догляд за зміною, і один 
дитячий садок, який пропонує розширений час роботи.  Крім того, дітям,  які потребують особливої підтримки, 
буде запропоновано дошкільну освіту і догляд в спеціальних групах. 

 
 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ ТА ДОГЛЯД 

Місця дошкільної освіти та догляду можна застосовувати цілий рік.  Заявка повинна бути подана не пізніше ніж за 
чотири місяці до того, як дитині знадобиться освіта раннього дитинства та послуги по догляду.  Якщо  дата 
початку потреби в послугах  не передбачувана, а  потреба в місці догляду пов'язана з працевлаштуванням, 
навчанням або освітою,  місце дошкільної освіти необхідно застосовувати, як тільки  буде відома  дата початку  
потреби, однак,  принаймні за два тижні до необхідності лікування.   починається.  Заявка зроблена за 
допомогою  веб-форми на веб-сайті муніципалітету. 

З дошкільної освіти та дошкільних закладів дитячі опікуни завжди повинні спочатку   зв'язатися з 
консультантом служби Сюзанною Лахті, susanna.lahti@siilinjarvi.fi 

Будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРАМИ ДИТЯЧОГО САДКА ТА СІМЕЙНИМ 
НАГЛЯДАЧЕМ ДИТЯЧОГО САДКА, І 

Директор з обслуговування Сюзанна Лахті 
Сінікка Хіварінен, директор з дошкільної освіти та догляду, sinikka.hyvarinen@siilinjarvi.fi 
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ВІДДІЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ДОГЛЯДУ 
 
 

   SIILINJÄRVI  AddressUnitedunit Manager   Номер телефону 
 

Відкритий дитячий садок (Вуорела) Ріннепольку 
1bTarja  Roivainen 

044 740 1750 
 

Haaparinne 1-5 років. Синісіпі 9 Сату Пасанен 044 740 1821 
 Касурила 6 років. 

 
Pihlajapolku 2 

 
Сату Пасанен 044 740 1821 

Kehvo 
 
Кууслахті 

3-6 років. 
 
3-6 років. 

Kehvontie 1288 
 
Nilsiäntie 935 

Сату Пасанен 
 

Sirpa Mäenpää 

044 740 1821 
 

044 740 1683 
Leppäkaarre 1-5 років. Leppäkaarteentie 29 Sirpa Mäenpää 044 740 1683 

 6 років. Siilinkoskentie 2 Sirpa Mäenpää 044 740 1683 
Піккусіілі 1-5 років, 

 
Jokiharjuntie 1, Вуорела Minna Heinämäki 044 740 1791 

Pilviliina 1-6 років. Isoharjantie 3, Harjamäki Aulikki Hartikainen 044 740 1660 
   Райя Саволайнен 044 740 1661 

Pöljä 3-6 років. Viitonen 2881 Päivi Huusko 044 740 1762 
Toivala 1-6 років. Піжаполку 6 Päivi Huusko 044 740 1762 
Toivala 1-5 років. Jokiharjuntie 1 Päivi Huusko 044 740 1762 
(скибочку) 
Вуорела 

 
1-6 років. 

 
Ріннепольку 1 

 
Еря Бовельлан-Соннінен 

 
044 740 1751 

 6 років. Jokiharjuntie 3   
 
 
 

Сімейний денний  доглядМарика Hallikainen044  740 1800 
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