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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille 
maaliskuussa 2022 

 
Maaliskuussa ryhmät ovat mm. retkeilleet, hiihtäneet ja tutustuneet 
lautasmalliin sekä terveelliseen ravitsemukseen. Yhteinen teema 

maaliskuussa on kasvan, liikun ja kehityn. 

 
28.3.-1.4. vietetään oman kirjan viikkoa. 
 
Pidämme vappupirskeet lapsille Vekaran pihalla perjantaina 29.4. 

Halutessaan voi pukeutua naamiaisasuun. Myös ryhmissä juhlitaan 
vappua, kukin tavallaan.  

 
Kevään mahdollisiin vasu-keskusteluihin on etämahdollisuus tai ne  
voidaan pitää päiväkodilla. Tulevilla eskarilaisilla on mahdollisuus 

osallistua aluksi omaan vasu-keskusteluunsa. Ryhmien opettajat 

arvioivat jokaisen lapsen vasun toteutumista Daisyn vasu-pohjaan. 
Tuleville eskarilaisille kirjataan myös eskarin tiedonsiirtolomake. 

 

Kesä-aika päiväkoti Vekarassa: 
 

Ilmoita lapsesi kesäajan poissaolot ja hoidon tarve 9.5.2022 mennessä Daisy Net – 
palvelussa.  

Jos lapsesi tarvitsee kesä-aikana 6.6 – 10.8.2022 hoitoa, tee hoitoaikavaraukset DaisyNetin 
varauskalenteriin 9.5.2022 mennessä. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia kesä-ajalle ei 

voi enää tehdä. Jos et vielä tiedä tarkasti mihin kellonaikaan lapsesi tarvitsee hoitoa, laita 

oletusajaksi klo 10 - 14. Näitä hoitoaikavarauksia voit tarkentaa myöhemmin normaalin 
lukitusajan (hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 10 mennessä) puitteissa. Varatun 

hoitopäivän voi muuttaa myös poissa- tai sairaspäiväksi, mutta laskutuksessa huomioidaan 
tekemäsi alkuperäisen varauksen mukaiset tunnit. Mikäli alkuperäinen 9.5. mennessä 

ilmoittamasi varaus pitää vaihtaa poissaoloksi työvuoroissa tapahtuneen muutoksen johdosta, 

keskustele asiasta päiväkodin johtajan kanssa. Hän voi poistaa alkuperäisen varauksen, 
jolloin peruuntuneen varauksen mukaisia tunteja ei oteta huomioon laskutuksessa.  

Kesä-aikana 6.6 – 10.8.2022 ryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää ja talossa voi työskennellä 
sijaisia. Myös eskarilaisten varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti Vekarassa kesän aikana. 

Päiväkoti on kesä-aikana auki hoitoaikavarausten mukaan. 
 

Kesä-ajan poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun 
 
Lain mukaan varhaiskasvatuksesta voidaan periä maksu enintään yhdeltätoista kuukaudelta 

toimintavuoden aikana. Pukkilassa maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen 

yhtäjaksoinen varhaiskasvatussopimus on alkanut elokuussa 2021 tai aikaisemmin.  Jos lapsi 
on pois koko kesä-ajan (6.6-10.8.2022), maksua ei peritä. Jos lapsi on pois 

varhaiskasvatuksesta ajalla 6.6. - 10.8.2022 vähintään kuusi (6) viikkoa, sisältäen heinäkuun, 
ei poissaolon ajalta peritä varhaiskasvatusmaksua. Jos lapsi on pois kokonaisen 

kalenterikuukauden, maksusta peritään puolet. Sitovat poissaoloilmoitukset tehdään DaisyNet 
- varauskalenteriin 9.5.2022 mennessä. Merkitse poissaolot POISSA-merkinnällä. Tämän 

jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen.  
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Huomio tulevien eskarilaisten huoltajat 
 
Varaa lapselle kesä-ajalle hoitoa tarpeen mukaan normaalisti DaisyNetistä 9.5. mennessä.  

 
Irtisano lapsen sijoituspäätös päiväkoti Vekaraan eDaisyssä, kun lapsi ei enää tarvitse hoitoa 

Vekarassa. Voit tehdä irtisanomisilmoituksen jo etukäteen, laita viimeiseksi 
voimassaolopäiväksi lapsen viimeinen hoitopäivä päiväkoti Vekarassa. (Tee 

irtisanomisilmoitus, vaikka lapsesi jatkaisikin vuorohoidossa eskarin alkaessa).  

 
Ilmoita tarvittaessa lapsesi eskarin ap/ip toimintaan eDaisyssä 31.5. mennessä. Laita 

sopimuksen alkamispäiväksi 11.8.2022. Jos lapsesi tarvitsee eskarin ap/ip toiminnan lisäksi 
vuorohoitoa päiväkoti Vekarassa (aikaiset aamut, illat, vkl) ilmoita se ”päivittäiset hoitoajat” 

kohdassa. Eskarin ap/ip hoitoa varataan DaisyNetin varauskalenterista samoin tavoin kuin 

päiväkotiin. 
eDaisy:  

https://pukkila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin 
 

 

 
 

 Ajantasaiset koronaohjeet: 
 
 

 
 Pyrimme vähentämään edelleen huoltajien oleskelua päiväkodin sisätiloissa. 

Kuraeteiseen ja eteiseen voi tulla lasta tuotaessa ja hakiessa. 

 
 

 https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/ 

 
 https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronaohjeita-ja-lisatietoja/koronalle-altistuneelle/ 
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