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Hyvät huoltajat! 

Olemme kiitolliset kaikesta siitä joustavuudesta ja ymmärryksestä jota olette osoittaneet muuttunutta 

tilannetta kohtaan ja kehotamme jatkossakin järjestämään lasten hoitoa kotona, jos se on mahdollista. 

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan poikkeustilan aika pitenee 13.5.2020 asti. Poikkeustilan aikana peritään 

varhaiskasvatusmaksut hoitotarpeen perusteella. Kun lapsi on hoidossa, siitä peritään maksu, jos huoltajat 

pystyvät järjestämään lapselle hoitoa kotona, maksua ei peritä.  

Lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön turvallisuudesta pidämme yhteistyössä huolta niin, että kaikki 

flunssaoireiset lapset ja myös työntekijät ovat kotona. Töihin ja päiväkotiin tulemme vasta silloin kun on ollut 

välissä vähintään yksi täysin oireeton päivä. Vaikkakin normaalioloissa pieni nuha tai yskä ei ole ollut este 

päiväkotiin tuomiselle olemme nyt erittäin varovaisia, koska juuri pienillä lapsilla taudin oireet voivat olla lieviä. 

Päiväkoti Vekaraan on mahdollista tuoda lapsia hoitoon, mikäli perheen tilanne niin vaatii. Olemme 

kiitollisia myös niille vanhemmille, kenen on hoidettava työt, jotta meidän arki sujuisi mahdollisimman 

mutkattomasti.  

Tämä tilanne vaikuttaa meidän kaikkien arkeen huomattavasti. Jokainen meistä tarvitsee nyt kannustusta ja 

rohkaisevaa sanaa, joskus myös kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Tämä ei kuitenkaan voi kestää loputtomasti. 

Olemme Vekaran kasvattajien kanssa huomanneet, että tässä poikkeustilassa on myöskin paljon 

mahdollisuuksia. Olemme voineet keskustella ja kehittää varhaiskasvatustoimintaa. Tiimit ovat päässeet 

myös arvioimaan mennyttä ja suunnittelemaan tulevaa. Digitalisoituminen on tapahtunut meilläkin ja 

päivittäin ollaan teamsin välityksellä yhteydessä etätöissä olevien kanssa. 

Olemme kunnan johtoryhmän kanssa tänään päättäneet, että kaikki tämän kevään tapahtumat ovat 

31.5.2020 asti peruttu. Varhaiskasvatuksessa tämä valitettavasti tarkoittaa, että emme pääsee yhdessä 

viettämään mm. perinteistä äitienpäivää ja kevätjuhlaa. Tämä toki harmittaa meitä kovasti, mutta olemme 

suunnittelemassa teille sinne koteihin pientä yllätystä mistä tarkempaa tietoa tulee Daisyn kautta vähän 

myöhemmin. Toivoisimme teidän – vanhempien ja lasten ideoita/toiveita kevätjuhlan tilalle. 

Ideoita/toiveita voi postittaa postilaatikkoon tai lähettää Daisyn välityksellä. Juhlatapahtumaa emme 

kuitenkin peru kokonaan, vaan siirrämme elokuuhun, toiveena on, että mukaan pääsisivät myös eskariin 

lähtevät. Teidän ja lasten ideat/toiveet ovat tervetulleet myös siihen  

Aurinkoisia kevätpäiviä ja jaksamista toivoen, 

Merli Lepp                              

varhaiskasvatusjohtaja 

 


