
Isä-lapsi-
parkki



Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia
Mukaan voivat tulla myös isoisät alle kouluikäisten 
lastenlasten kanssa.

Isä-lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden 
mukavaan yhdessäoloon isien ja lasten kanssa.

Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua.  
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

Parkki kokoontuu:
• maanantaisin klo 14 –15.30 
 Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7   
 (sisäänkäynti kaupungin puoleisesta ovesta)
• maanantaisin klo 17–19  
  Mellenius-talossa, Peltolankaari 18 A
• keskiviikkoisin klo 17–19  
  Haukiputaalla, Simppulankartanon avoimessa     
  päiväkodissa, Simpuntie 11

Parkkipirk… ei kun -paavoina toimivat 
Oulun seurakuntayhtymän  lapsi- ja perhetyön diakoni  
Kari Rekilä, Oulun kaupungin miestyöntekijä Ville Pahkin 
sekä Tuiran seurakunnasta diakoni Mikko Ylävaara. 



Oletko miettinyt miten saat isyysrahaa ja
milloin voit pitää isyysloman? 

Tietoa näistä ja muista lapsiperheen 
etuuksista saat osoitteesta  
www.kela.fi > lapsiperheet

Rattaat, pinnasänky, turvaistuin yms...  
Mitä kaikkea sitä tarviikaan?  
Ei kaikkea tarvitse välttämättä uutena ostaa. 

Hyödyllisiä linkkejä:
www.helistin.fi
www.vauva.fi
www.vau.fi

Mietitkö millaisia palveluita 
Oulun kaupunki tarjoaa lapsiperheille? 
Katso osoitteesta  
www.ouka.fi/sote/vauvaperhe     
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Oulun kaupunki 
perhepalvelu

Ota yhteyttä:

MELLENIUS-TALON PARKKI
• Kari Rekilä, p. 050 521 1065 
	 kari.rekila@evl.fi
• Ville Pahkin, p. 044 703 5540 
	 ville.pahkin@ouka.fi

SIMPPULANKARTANON PÄIVÄKODIN PARKKI
• Petri Juka, p. 044 499 3337 
	 petri.juka@ouka.fi
• Pekka Rintamäki, p. 040 543 6960
	 pekka.rintamaki@evl.fi

PYHÄN LUUKKAAN KAPPELIN PARKKI
• Kari Rekilä, p. 050 521 1065  
	 kari.rekila@evl.fi
• Ville Pahkin, p. 044 703 5540 
	 ville.pahkin@ouka.fi
• Mikko Ylävaara, p. 050 433 4097
	 mikko.ylavaara@evl.fi

Lue lisää: www.isalapsiparkki.net
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