
Varhaiskasvatuksen talviterveiset 2021 

 

Vihdoin on talvi! Lapset voivat nyt nauttia lumesta ja talvipuuhista sekä ajoittain pilkahtelevasta 

auringosta! Varhaiskasvatusyksiköissä toiminta jatkuu niin normaalina, kuin se tässä tilanteessa on 

mahdollista. Edelleen korostamme, että on tärkeää noudattaa epidemiatilanteeseen annettuja 

ohjeistuksia. Muistamme kaikki käsienpesun, turvavälien ja maskin käytön tärkeyden. Toivomme, 

että varhaiskasvatuksessa asioidessa huoltajat käyttävät maskia.  Muista, että päiväkotiin/ 

perhepäivähoitoon tullaan vain terveenä. 

 

Nokian kaupunki on vaihtanut vakuutusyhtiötä. Jatkossa lasten tapaturma-asioissa 

vakuutusyhtiönä toimii IF. Vakuutusyhtiön vaihdoksesta ja tapaturmatilanteissa toimimisesta voit 

lukea lisää tämän tiedotteen liitteestä. Sen löydät seuraavalta sivulta.   

 

Koulujen talvilomaviikko on viikko 9 (1. – 5.3) ja tuolloin myös varhaiskasvatuksessa monet lapset 

ja kasvattajat ovat lomalla. Kysymme viikon 9 varhaiskasvatuksen tarvetta Päikyn kyselyllä. 

Kyselyyn voi vastata Päikyssä 30.1 – 7.2.2021 välisenä aikana. Muista vastata kyselyyn. Jos 

huoltajat eivät vastaa kyselyyn, oletamme että lapsi on poissa viikolla 9.  Talvilomaviikolla 

yksiköissä toimintaa supistetaan hoidontarpeen mukaan.  

 

Varhaiskasvatus – ja esiopetuspaikkojen Nokialla on viikoilla 10 ja 11 (8. – 21.3. välinen aika). Jos 

haet lapselle uutta varhaiskasvatus – tai esiopetuspaikkaa tai haluat siirtoa toiseen yksiköön, täytä 

sähköinen hakemus kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: 

https://vakaweb1.tampereenseutu.fi/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/Framework.aspx?Dom

ain=Nokiankaupunkisos_ETNOK&uiculture=fi-FI&artifact=BDDkjW6s8kKanQBiPxfI0clyde 

Mikäli lapsesi on oikeutettu esiopetuskuljetukseen ja tarvitsee sitä, täytä myös kuljetusanomus. 

Esiopetuskuljetukseen on oikeutettu, jos matka kodin ja esiopetuspaikan välillä on yli kolme 

kilometriä. Esiopetuskuljetukseen on oikeutettu vain esiopetusajaksi. Kuljetusta ei järjestetä 

täydentävään varhaiskasvatukseen. Kuljetushausta voit kysyä lisätietoa varhaiskasvatusyksikön 

johtajalta.  

 

Hyvää talvea ja tulevaa kevättä  

kaikkiin perheisiin toivottaa: 

Nokian kaupungin varhaiskasvatus 

 

 

https://vakaweb1.tampereenseutu.fi/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/Framework.aspx?Domain=Nokiankaupunkisos_ETNOK&uiculture=fi-FI&artifact=BDDkjW6s8kKanQBiPxfI0clyde
https://vakaweb1.tampereenseutu.fi/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/Framework.aspx?Domain=Nokiankaupunkisos_ETNOK&uiculture=fi-FI&artifact=BDDkjW6s8kKanQBiPxfI0clyde


LIITE: 
 

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille vakuutusyhtiön muuttumisesta 
 
Nokian kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset 1.1.2021 alkaen IF 
vakuutusyhtiössä 
Varhaiskasvatuksessa vakuutus on voimassa 

 varhaiskasvatuspäivän ja esiopetuksen aikana ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla 

 varhaiskasvatuspäivän aikana toteutettavilla retkillä 

 kunnan järjestämässä uimakouluissa ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla  
 
Siirtymävaiheessa Fennian aikana alkaneet tapaturmat hoidetaan loppuun Fennia 
hoitajan kautta, puhelin 010 503 5000 

 
Toiminta IF vakuutuksen alkaessa 
 

1. Tapaturma sattuu varhaiskasvatuksessa  
2. Varhaiskasvatuksen työntekijä täyttää tapaturmailmoituksen (ilmoituksen ei tarvitse olla 

mukana, kun hoitoon hakeudutaan) 
3. Päiväkodista/ perhepäivähoidosta ollaan yhteydessä huoltajaan 
4. Huoltaja kuljettaa lapsen Nokian kaupungin kiirevastaanottoon, Terveystalon 

toimipisteeseen (Nokialla Kauppakatu 1-3), ajanvaraus 030-6000 tai Tampereen 
Terveystalon tapaturmaklinikalle (Rautatienkatu 27), ei tarvitse ajanvarausta, 
Tapaturmaklinikka on avoinna Tampereella klo 8-22 ma-su 

               tai lähimpään Terveystalon toimipisteeseen, ajanvaraus 030-6000  
Huoltaja voi hakea kuljetuksesta kilometrikorvauksia (0,35€/km) 

5. Nokian kaupungin vakuutus kattaa ensikäynnin ja siinä yhteydessä tehdyt toimenpiteet, 
maksu ohjautuu suoraan Nokian kaupungille, ensikäynnin jälkeen huoltaja 

 toimittaa lisäselvitykset (liitteet) sähköpostitse personalclaims@if.fi 

 Magneettikuvauksista, tähystyksistä, leikkauksista yms. toimenpiteistä pyydettävä aina 
ensin maksusitoumus vakuutusyhtiöltä, puh. 010 19 1620 (ma-pe klo 8-16) tai 
maksusitoumukset@if.fi 

              Korvauskäsittelyn yhteystiedot 010 19 16 00 / personalclaims@if.fi,  
              Iltaisin ja viikonloppuisin 0800 1 3800 
 

Hammastapaturmat hoidetaan Nokian terveyskeskuksen hammashoitolassa tai 
Tampereen Rautatienkadun Tapaturmaklinikalla kts kohta 4, Tapaturmaklinikka auki ma-
su 8-22 
 
Mikäli huoltajaa ei tavoiteta lapsen terveyden huoltoon kuljettamista varten, lapsi 
viedään taksilla varhaiskasvatuksen edustajan kanssa hoitopisteeseen.  
 
Lisätietoja Erityisasiantuntija Terttu Haataja, vakuutuskansion pääkäyttäjä, Nokian 
kaupunki 
Parhaiten tavoitettavissa arkisin 9-15, tai jätä tekstiviesti, niin soitan takaisin. 
Puhelin 040-7799007, terttu.haataja@nokiankaupunki.fi 
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