
   KUUKAUSITIEDOTE MAALIS-HUHTIKUU 
 

Pukkilan varhaiskasvatus • Veteraanitie 6 • 07560 PUKKILA • p. 0400 152268 

 

 

Tilaa yrittämiselle – palveluja koko perheelle!   
 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • vekara@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

Toimintaa varhaiskasvatuksessa
 

 

Maaliskuussa ryhmät ovat nauttineet lämpenevistä ulkoilmoista ja retkeilleet paljon 
päiväkodin lähiympäristöön. Ehdimme aloittaa viskareiden yhteisen toiminnan ja 
kävimme metsäretkellä Siili- ja Orava – viskareiden kanssa.   
  
Maaliskuu toi tullessaan myös uudenlaisia haasteita niin perheille kuin 
varhaiskasvatukselle. Olemme infonneet teitä muuttuvista tilanteista ja 
ohjeistuksista Daisyn ja päiväkodin kautta. Tämän poikkeustilanteen aikana kaikki 
poissaolopäivät hyvitetään varhaiskasvatusmaksusta. Mahdollisissa mieltänne 
mietityttävissä asioissa koskien varhaiskasvatusta voitte olla yhteydessä 
varhaiskasvatusjohtaja Merliin.  
  
Ohjeistus varhaiskasvatukseen osallistumisesta:  
  

 Älä tuo sairasta lasta päiväkotiin. Myös pieni flunssa/yskä estää päiväkotiin 
tuomisen.  

 Jos perheellä on mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, lapset pidetään 
kotona.   

 Ne perheet jotka eivät pysty järjestämään lastensa hoitamista kotona, 
voivat tuoda lapsensa päiväkotiin. Muistakaa hyvä käsihygienia!  

  
Toiminta ja arki täällä päiväkodissa jatkuu mahdollisuuksien mukaan normaaliin 
tapaan ja pyrimme takaamaan kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille mukavia 
päiviä ja uusia oppimiskokemuksia ja ilon aiheita. Olemme panostaneet käsihygieniaan 
ja toimimme pienissä ryhmissä. Ulkoilemme paljon ja teemme retkiä lähiympäristöön.  

 
Ajankohtaista 
 

 Viskareiden eli ensi syksynä eskariin lähtevien lasten uintiretket Onnin uima-altaalle 
on peruttu. Infoamme teitä myöhemmin jos uinteja pystytään järjestämään 
myöhemmin keväällä.  
 

 Siili ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja Marika Högström on 
valittu päiväkodin varajohtajaksi 16.3.2020 alkaen. Marika jatkaa Siili-ryhmän 
varhaiskasvatuksen opettajana, mutta myös resurssi-varhaiskasvatuksen 
opettaja Päivi Koistinen siirtyy kokopäiväisesti siili-ryhmään varhaiskasvatuksen 
opettajaksi.  
  

 Pienin askelin ryhmät ovat tältä keväältä päättyneet.    
 

 Hoitoa tarvitsevien perhepäivähoidossa olevien lasten varhaiskasvatus 
järjestetään Päiväkoti Vekarassa poikkeustilanteen aikana.   
  

 Kevään vasu-keskusteluja voidaan pitää puhelimitse halukkaille. Vasua tulee päivittää 
vähintään kerran vuodessa, joten kevään keskustelu on vapaaehtoinen. Ryhmien 
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opettajat arvioivat vasujen toteutumista nyt kevään aikana ja arvioinnit 
ilmestyvät Daisyn vasuun teille nähtäväksi. Opettajat kirjaavat myös esikouluun 
siirtyvistä lapsista tiedonsiirtolomakkeet esikouluun vietäviksi. Ryhmien opettajat 
ovat teihin tarvittaessa yhteydessä koskien vasu-keskusteluja.  

 
 

 

 

 


