
Tiedote Pukkilan varhaiskasvatuksen asiakkaille 
 

tiistai 12. toukokuu 2020 

Hyvät vanhemmat ja huoltajat! 

Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Varhaiskasvatukseen 

osallistuneille ja sinne tauon jälkeen palaaville lapsille oman lapsiryhmän ja tutun henkilöstön tapaaminen on 

tärkeä ja iloinenkin asia. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 

opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistusta tartuntojen välttämiseksi. Alla olemme yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa ja ohjeistusta noudattaen koonneet Pukkilan varhaiskasvatukseen 

soveltuvia käytänteitä tartunnanriskin minimoimiseksi. 

Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana  

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla 

varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, 

oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen 

välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle 

terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan 

suorassa kosketuksessa muiden kanssa.  

 Päiväkoti Vekarassa vanhempi saattaa lapsensa ryhmän kuraeteiseen, jossa lapsi riisuu ulkovaatteet, 

vaatteet ripustetaan lapsen kuravaate naulakkoon. Lapset jotka tuodaan päiväkotiin ennen klo. 7.30, 

tuodaan Jänis-ryhmään Jänis-oven kautta. Vanhempi huolehtii lapsen käsienpesusta eteisen oven 

kautta.  

 Kuraeteisessä voi olla mahdollisuuksien mukaan vain yksi perhe kerrallaan.  

 Vanhempien oleskelua ryhmien tiloissa vältetään.  

 Päiväkodin henkilökunta klikkaa lapsen sisään Daisyyn manuaalisesti. Kulkulätkä ei käytetä toistaiseksi. 

 Jos lapsesi ryhmässä ei ole aikuista vastaanottamassa (esim. ruokailun aikana), saata lapsi aikuisen 

luokse.  

 Hakutilanteessa päiväkodin henkilökunta saattaa lapsen ryhmän kuraeteiseen. Kuulumisten vaihto 

hoidetaan sopivan turvavälin päästä. 

 Läpikulku Vekaran sisätiloissa ryhmästä toiseen sisäkautta on toistaiseksi kieletty. Jos tuot lapsia 

kahteen ryhmään, kulje ryhmiin ulkokautta. Vanhempien oleskelu ruokasalissa on kielletty.  

 Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa (poikkeuksena aamu- 

ja iltapäivä).  

 Ryhmiä ei jaeta vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.  

 Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa 

varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä. 

 Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.  

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.  



 Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. 

Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen 

jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin 

käsipyyhkeisiin. 

 Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti 

saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. -> Käsihuuhde löytyy jokaisen 

ryhmän eteistilasta. 

 Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti 

käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän 

jälkeen.  

 Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa. 

Muut käytännöt Päiväkoti Vekarassa 14.5.2020 alkaen.  

 Leluviikot on peruttu toistaiseksi.  

 Unilelujen tuomista päiväkotiin ei suositella. Jos kuitenkin unilelu on lapselle erityisen tärkeä, unilelu 

pidetään sängyssä, eikä sitä viedä kotiin.  

 Päiväkoti Vekarassa ruokailuja porrastetaan niin, että lounaalla on pääsääntöisesti vain yksi ryhmä 

kerrallaan. Yksi pöytä siirretään saliin, jotta saadaan väljyyttä ruokatilaan (Orava-ryhmä syö salissa) 

Pienet aloittavat ruokailun heti kun mahdollista. Aamupalaa ja välipalaa porrastetaan mahdollisuuksien 

mukaan.  

Lapsiryhmän toiminta jaetaan pienryhmiin päivän aikana ja toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää 

järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua pyrimme 

mahdollisuuksien mukaan porrastamaan ja vältämme ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa.  Ulkotilojen ja 

luonnon tutkiminen sekä metsäretket ovat juuri nyt sopivia tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden 

toteuttamiseksi.  

Mahdolliset kysymykset pyydämme lähettämään ensisijaisesti Daisyn kautta tai s.postiin. 

 

Yhteistyöstä ja ymmärtäväisyydestä kiittäen, 

Merli Lepp, 

varhaiskasvatusjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 


