Versonkulma - Kestävän kehityksen pienpäiväkoti
Arvomme
Toiminnassamme kulkee ja näkyy kaikkialla kestävän kehityksen ajatus, lapsilähtöisyys, aikuisjohteisuus, ihmisen ja
luonnon kunnioittaminen sekä tämän ajan tyypilliselle hektisyydelle vastapainoksi kiireettömyys.
Päivittäin korostamme toisen huomioonottamista ja arvostamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyökykyä sekä
vuorovaikutustaitoja. Lapsen itsetunnon vahvistaminen, rehellisyys, ilo ja elämyksellisyys ovat toimintamme keskiössä.

Toiminta-ajatuksemme
Rauhallisessa, rakastavassa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsi kasvaa omaksi luovaksi itsekseen. Lapsilähtöisessä, mutta
aikuisjohteisessa kasvatuksessa selkeät rajat ja toimintastruktuuri luovat vankan pohjan lapsen turvallisuudentunteelle.
Arjen askareissa toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pienilläkin teoilla kannamme kortemme
kekoon maapallon hyväksi.

Toimintamme
Toimimme juuri saneeratuissa ja viihtyisissä tiloissa lähellä autotonta puistoaluetta. Teemme säännöllisesti retkiä
lähiympäristöön. Käytämme usein läheisen päiväkoti Verson pihaa, joka on suuri ja siellä onnistuvat hyvin päivittäiset
ohjatut piha- ja liikuntaleikit.
Leikin ohella laulaminen, soittaminen, loruttelu ja liikunta
kuuluvat päivittäiseen ohjelmaamme.
Lapset osallistuvat arjen puuhiin pöydän kattamisesta
leipomiseen ja siivoamiseen. Päiväkodin ruoka
valmistetaan viereisessä Verson keittiössä ihan itse - siitä
huolehtii emäntämme.
Lapsi on luonnollisesti toimintamme keskiössä. Aito ja
toimiva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, sillä se
takaa lapsen ainutlaatuisuuden oivaltamisen ja
vastaamisen yksilöllisiin tarpeisiin.

Hinnat
Hoitopaikan hinta koostuu huoltajan osuudesta, Kelan yksityisen hoidon hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja
kuntalisästä. Versonkulman periaate on, että lapsi on aina kokopäiväpaikalla, ja että hinta olisi aina iästä riippumatta
sama. Kuitenkin syksystä 2018 alkaen Helsingin kaupunki tukee 5-vuotiaiden päivähoitoa 160 €:lla/lapsi/kk (10kk), ja
tämä kohdennetaan keventämään hoitohintaa 12kk:n ajalle. Hintaa tarkistetaan vuosittain, sillä niin muuttuvat myös
tuet, palkat ja muut kustannukset.
Tilanne elokuussa 2018:
hoitomuoto:

huoltajan
osuus

Tuet:
KELA,
hoitoraha

Tuet: KELA, hoitolisä vähentää huoltajan
osuutta

Helsinki-lisä

Jos saa hoitolisää, tulee vielä
Helsinki-lisään lisäksi - Vähentää
huoltajan osuutta

Yhteensä

alle 3v.

407,55 €
407,55 €
274,22 €
407,55 €

172,25 €
172,25 €
172,25
63,38 €

0-146,11 €
0-146,11 €
0-146,11 €
0-73,01 €

600,00 €
340,00 €
340,00 €

60,00 €
60,00 €
60,00 €

1179,80 €
919,80 €
786,47 €
470,93 €

yli 3v.
5-vuotiaat
Esikoulu (Verso)

Päiväkoti Versonkulmaan samasta perheestä toiseksi lapseksi tulevalle myönnetään sisarusalennus -19,03€ täydestä
kokopäiväpaikan hoitomaksusta. Mikäli hoitosopimus peruuntuu asiakkaan puolesta ennen hoidon aloittamista, on
päivähoidon tuottaja oikeutettu veloittamaan asiakkaalta 1 kk:n hoitomaksun.

Yhteystiedot ja hakeminen
Pertunpellontie 3, 00740 Helsinki, p. 050 305 1550, info@versonkulma.fi , www.versonkulma.fi

