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LASTEN KAUPUNKI
Riihimäellä lasten ja lapsiperheiden palvelut on
hoidettu hyvin.
Neuvolatoiminnassa ja varhaiskasvatus- sekä
perhepalveluissa näkyy Riihimäen kaupungin
strategia, jonka mukaisesti tulevaisuus syntyy
kohtaamisissa. Riihimäki on asukkaiden arjen ja
vapaa-ajan kohtaamispaikka, jonka toiminnan
lähtökohtana on asukkaiden hyvinvointi.
Tervetuloa
tutustumaan
palveluihimme
paremmin!

Neuvolassa tehtävän perhehoitotyön tavoitteena
on edistää yksilön, pariskunnan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia.
Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tarjota
riihimäkeläisille lapsiperheille hyvin toimivat ja korkealaatuiset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen iltapäivätoiminnan palvelut. Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu kunnalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen pohjalta
laadittuihin suunnitelmiin.
Perhepalveluilla tuetaan lapsiperheiden arkea
myös haasteellisissa tilanteissa.

Riihimäen seurakunta • Lapsi- ja perhetyö
– Varhaiskasvatusta ammattitaidolla
Lisätietoja: riihimaenseurakunta.fi/lapsetjaperheet
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NEUVOLAPALVELUT
Perhesuunnitteluneuvola
Perhesuunnitteluneuvolasta saa neuvontaa ja hoitoa
raskauden ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Myös ehkäisyvalmistereseptit uusitaan neuvolakäyntien yhteydessä. Tarvittaessa perhesuunnitteluneuvolassa
käynnistetään lapsettomuustutkimuksia.
Äitiysneuvola
Äitiysneuvolassa pyritään turvaamaan raskaana
olevan äidin ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Äitiysneuvolaan voi olla yhteydessä heti positiivisen raskaustestin saatuaan. Raskauden seuranta sisältää
kahdeksan määräaikaistarkastusta, synnyttäneen
äidin tarkastuksen ja jälkitarkastuksen. Lääkäri tapaa
perheen raskauden aikana kaksi kertaa ja tekee jälkitarkastuksen äidille sekä terveystarkastuksen vauvalle kuuden viikon kuluttua synnytyksestä.

Riihimäen neuvola
Uramontie 12
11100 Riihimäki
neuvolaterveydenhoitajien yhteystiedot
vaihde 019 758 5500
www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi
Neuvolapalvelujen kautta voidaan tarvittaessa ohjata
puhe-, fysio- tai toimintaterapeutille, neuvolan psykologille, psykiatriselle sairaanhoitajalle, perhesuunnitteluneuvolaan, perhepalveluihin tai erikoissairaanhoitoon.

Lastenneuvola
Lastenneuvolatoiminnalla edistetään ja seurataan
lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.
Myös rokotukset kuuluvat toimintaan. Terveystarkastukset painottuvat ensimmäiseen ikävuoteen ja
jatkuvat kouluikään saakka. Lääkäri tapaa perheen
ja tekee terveystarkastuksen lapselle 6 viikon, 4, 8 ja
18 kuukauden sekä 4 vuoden iässä.
Kouluterveydenhuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveyden
edistäminen ja terveystarkastukset jatkuvat systemaattisesti. Terveystarkastus tehdään kaikille oppilaille vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1.,
5., ja 8. luokalla. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan myös vanhemmat. Oppilaan ja vanhempien
lisäksi mukana ovat koululääkäri ja terveydenhoitaja.

Neuvolapalvelut ovat maksuttomia.

VARHAISKASVATUS
Avoin varhaiskasvatus – kerhot ja avoin päiväkoti
Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Riihimäellä
Junailijankadun päiväkodissa. Avoin varhaiskasvatus
on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa ja sen
toimintamuotoja ovat maksulliset kerhot sekä maksuton avoin päiväkoti.
Päiväkotihoito
Riihimäellä on useita kunnallisia päiväkoteja, joissa
lapset toimivat alle 3-vuotiaiden tai yli 3-vuotiaiden
lasten ryhmissä tai sisarusryhmissä, joissa lasten ikä
voi vaihdella yhdestä viiteen vuoteen.
Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäiväkodit
Riihimäellä on useita kodeissaan työskenteleviä, kunnallisia perhepäivähoitajia. Monilapsisilla perheillä on
myös mahdollisuus saada perhepäivähoitaja omaan
kotiin. Perhepäivähoidossa lapset saavat kodinomaista kunnallista päivähoitoa. Perhepäivähoitoa
annetaan myös ryhmäperhepäiväkodeissa eri puolilla kaupunkia. Niissä useampi hoitaja vastaa pienen,
eri-ikäisistä lapsista koostuvan ryhmän toiminnasta.
Esiopetus
Varhaiskasvatus järjestää esiopetusta päiväkotien ja
koulujen tiloissa. Maksutonta esiopetusta tarjotaan
neljä tuntia muina koulun toimintapäivinä paitsi lauantaisin. Esiopetuksen lisäksi perheet voivat hakea
esiopetusajan ulkopuoliseen, maksulliseen täydentävään varhaiskasvatukseen, jota tarjotaan saman
henkilöstön voimin ja samoissa tiloissa kuin esiopetusta. Esiopetus perustuu kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta
1. ja 2. luokan ja eräin perusteluin ylempien luokkien
oppilaille järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa
välittömästi koulupäivien jälkeen (ma–pe) joko klo 16
tai klo 17 saakka. Lukuvuoden aikana olevilla lomilla
iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Iltapäivätoimintaa ohjaa kunnallinen toimintasuunnitelma.
Yksityiset palvelut
Riihimäellä on tarjolla myös yksityistä päivähoitoa.
Palvelua tarjotaan päiväkotimuotoisesti sekä perhepäivähoitona. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen
lisäksi Riihimäki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
Palvelujen hakeminen
Kunnalliseen päivähoitoon, avoimeen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja iltapäivätoimintaan
hakeudutaan kaupungin verkkopalvelusta löytyvien
sähköisten lomakkeiden kautta. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen
tehdä myös tulostettavalla paperilomakkeella.
Yksityisen varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja voi tiedustella suoraan palvelun tuottajilta.
Varhaiskasvatustoimisto
Kalevankatu 5-11
11100 Riihimäki
Varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 019 758 4244
Päivähoidon ohjaaja, puh. 019 758 4328
Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri, puh. 019 758 4330

PERHEPALVELUT
Perhepalveluihin kuuluvat:
• Palveluohjaus ja neuvonta
• Päivystys
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Perhe- ja kasvatusneuvonta
• Perhetyö
• Perhekuntoutus
• Tutkimus ja terapia
Palvelujen piiriin pääsee yhden numeron kautta
puh. 019 758 4242, arkisin klo 8–16

Palveluohjauksesta voi hakea apua ja neuvontaa
perheen arkea kuormittavissa tilanteissa. Tällaisia
pulmatilanteita voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen uupumus, perheeseen liittyvät muutostilanteet,
parisuhdeongelmat, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteet tai huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä tai käyttäytymisestä.

Lapsi

OPPII
leikkien

Montessorissa lapsen
tunne-elämä sekä tiedolliset ja
sosiaaliset taidot kehittyvät
rinta rinnan toisiaan tukien.
Eri-ikäiset lapset antavat toisilleen paljon.
Vanhemmista lapsista otetaan mallia ja
nuorempia autetaan.

Montessoripäiväkoti
Erkyläntie 7, 11130 RIIHIMÄKI

Puh. 044 7707 798
johtaja@riihimaen-montessori.fi
Puh. 044 0989 881
posti@riihimaen-montessori.fi
www.riihimaen-montessori.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

• Koulutetut montessoriohjaajat
• Esiopetus
• Metsämörriretket
• Enkkukerhot kaikenikäisille
• Muskari
• Tunnetaitoja

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Vuorovaikutussuhteet ja toiminnan valintamahdollisuudet auttavat lasta kehittymään
aktiiviseksi ja omatoimiseksi.

