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VERKANAPPULAT, LASTENTALO MUKULAX JA APULA YHDISTYVÄT – TAVOITTEENA
VAHVA KASVU SENTICAN TUKEMANA
Varhaiskasvatuspalveluita tarjoavat Verkanappulat Oy, Lastentalo Mukulax Oy ja Apula Oy
yhdistävät voimansa ja tavoittelevat yhdessä laajentumista valtakunnalliseksi
päiväkotitoimijaksi. Samassa yhteydessä kotimaisen pääomasijoittaja Sentican hallinnoimat
rahastot tulevat yhdistyneen konsernin enemmistöomistajaksi. Yhtiöiden nykyiset omistajat
jatkavat uuden konsernin merkittävinä omistajina ja sen operatiivisessa johdossa.
Verkanappulat Oy, Lastentalo Mukulax Oy ja Apula Oy tarjoavat 1-6-vuotiaille lapsille monipuolista
osa- ja kokopäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta Varsinais-Suomen alueella. Yhtiöillä on
tällä hetkellä yhdeksän kunnan alueella yhteensä 24 päiväkotia, joissa hoidettavina on kaiken
kaikkiaan yli 1300 lasta. Yhtiöiden perustajilla Minna ja Kimmo Takkulalla sekä Hannu Rantasella
on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta. Päiväkotien toiminnoissa on panostettu laatuun mm.
luomu- ja lähiruokaa tarjoavien omien keittiöiden sekä päiväkodeissa säännöllisesti vierailevien
varhaiskasvatuksen eritysopettajien muodossa.
”Olemme kasvattaneet päiväkotiemme lukumäärää tasaisesti vuodesta 2000 alkaen, jolloin
ensimmäinen Verkanappulat-päiväkoti avattiin”, toteaa Verkanappuloiden ja Apulan yrittäjä Minna
Takkula. ”Seuraavaksi suunnitelmissamme on avata päiväkoteja myös muualle Suomeen, sillä
uskomme, että toimintaperiaatteidemme mukaisella laadukkaalla varhaiskasvatuksella on kysyntää
myös Varsinais-Suomen ulkopuolella. Sentican mukaantulo auttaa seuraavan kasvuvaiheen
toteuttamisessa”, hän jatkaa.
”Yhdistyminen Verkanappuloiden kanssa on luonteva jatke pitkälle yhteistyöllemme Minnan ja
Kimmon kanssa. Jatkamme uudessa kokonaisuudessa työtämme laadukkaan suomalaisen
varhaiskasvatuksen parissa, ja olenkin erityisen iloinen siitä, että yhtiöiden omistuspohja on myös
jatkossa kotimainen”, Lastentalo Mukulaxin ja Apulan yrittäjä Hannu Rantanen kertoo.
”Olemme tutkineet varhaiskasvatuksen toimialaa jo jonkin aikaa ja pitäneet sitä mielenkiintoisena.
Verkanappuloiden, Lastentalo Mukulaxin ja Apulan muodostamalla kokonaisuudella on vahva
jalansija Varsinais-Suomen alueella, ja erinomaiset edellytykset kasvaa valtakunnalliseksi
laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajaksi. Olemme innostuneita päästessämme
tukemaan tätä yrittäjien kasvu- ja kehityssuunnitelmaa”, toteaa Sentican partneri Aitor de la Torre.
Lisätietoja:
Partneri Aitor de la Torre, Sentica, p. 040 830 7503, aitor.delatorre@sentica.fi
Toimitusjohtaja Minna Takkula, Verkanappulat ja Apula, p. 040 736 8350, minna.takkula@verkanappulat.fi
Toimitusjohtaja Hannu Rantanen, Lastentalo Mukulax, p. 050 577 1750, hannu.rantanen@mukulax.fi
Verkanappulat Oy on vuonna 2000 perustettu lasten varhaiskasvatukseen erikoistunut yhtiö, joka toimii Turun
ympäristökunnissa seitsemässätoista eri toimipisteessä, kahdeksalla eri paikkakunnalla. www.verkanappulat.fi
Lastentalo Mukulax Oy on vuonna 1999 toimintansa aloittanut lasten varhaiskasvatukseen erikoistunut yhtiö, joka toimii
Turussa viidessä eri toimipisteessä. www.mukulax.fi
Apula Oy on vuonna 2011 perustettu lasten varhaiskasvatukseen erikoistunut yhtiö, joka toimii Raisiossa kahdessa eri
toimipisteessä. www.apulapaivakodit.fi
Sentica Partners Oy on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten
yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 480 miljoonan euron pääomia, ja
sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot.
www.sentica.fi

