
Tiedote Pukkilan varhaiskasvatuksen asiakkaille 
 

8. kesäkuu 2020 

Hyvät huoltajat! 

Koulut ovat päättyneet ja monella meistä myös kesälomat pian alkamassa. On ollut ilo nähdä, miten paljon sekä 

lapsille, että myös meille varhaiskasvattajille merkitsee mahdollisuus olla tässä päiväkodissa yhdessä − oppia, 

retkeillä ja iloita kaikesta hyvästä, mitä ympärillämme on. Ja Pukkilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on nyt 

hyväksytty ja luettavissa kunnan nettisivuilla tai täällä . 

Tiedostamme, että korona ei ole ohi ja kaikki turvatoimeenpiteet ovat edelleen hyvin tärkeitä. 12.5.2020 annettu 

ohjeistus pysyy Pukkilan varhaiskasvatuksessa voimassa toistaiseksi. Ohjeistuksen mukaan toimiminen on sujunut 

moitteettomasti ja kiitämme teitä huoltajia siitä, että olette noudattaneet sitä. Pidämme siis jatkossakin huolen 

hyvästä käsihygieniasta, vältämme tarpeettomia kontakteja ja sairastuessa pysymme kotona.  

Tilanteen vuoksi päiväkodin kevätjuhla ja eskariin lähtevien muistaminen on siirretty elokuulle. Teillä on yhä 

mahdollisuus ideoida ja esittää toiveita juhlien suhteen viestittämällä päiväkodin postilaatikkoon tai Daisyn kautta. 

Voitte myös kertoa haku- tuontilanteessa toiveitanne.  

Kesäpäivystyksen aikana varhaiskasvatuksesta vastaavan työntekijän tavoittaa parhaiten soittamalla puh. nro: 040 

015 2268. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n 

perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden väleihin. 1.8.2020 voimaan tulevien asiakasmaksujen 

osalta ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa. 

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50% nuorimman lapsen maksusta eli 144 euroa kuukaudessa. 

Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. 

Pukkilan varhaiskasvatuksessa on voimassa viisi hoitoaikaperusteista maksuluokka. Maksu peritään varattujen 

tuntien mukaan (perumatta jääneet käyttämättä varaukset laskutetaan). Asiakasmaksu määrätään 

varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella, mikäli tositteet puuttuvat maksu määrätään 

korkeimman maksun mukaan. Huoltaja voi ilmoittaa suostuvansa maksamaan korkeimman maksun, jolloin 

tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Huoltajat ilmoittavat tulotiedot eDaisyn (sähköisen järjestelmän, linkki löytyy 

kunnan nettisivuilta, varhaiskasvatus→ sähköinen asiointi) kautta.  

Koulun syys-, joulu- talvi- ja kesäloman ajalta maksua ei peritä, mikäli lapsi on lomalla ja huoltajat ovat 

ilmoittaneet Daisyyn loman määräajan mennessä (ilmoitus loma-ajan varauksista tulee huoltajille s.postiin). 

Varhaiskasvatusmaksua ei peritä myös niiltä päiviltä, jolloin varhaiskasvatusyksikkö on muusta syystä suljettuna 

varhaiskasvatusjohtajan päätöksen mukaan ja vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse. 

Lukukausi 2020-2021 Pukkilan varhaiskasvatuksessa  

Perhepäivähoito 
Kunnassa toimii 1.9.2020 alkaen perhepäivähoitajana Liisa Suorsa puh: 040 743 9940. Perhepäivähoidon 

varahoito järjestetään päiväkoti Vekarassa. Perhepäivähoidon ohjaajana toimii Marika Högström.  

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus  
Esiopetusryhmä toimii yhtenä ryhmänä Pukkilan kirkonkylän koulun yhteydessä, aamulla yhdessä koululaisten 

kanssa ja iltapäivällä omassa ryhmässä. Ryhmän aukioloaika muodostuu lasten hoidon tarpeen mukaan 7-17 

välisenä aikana koulun tiloissa Vuorohoitoa tai aamulla ennen klo 7 hoitoa tarvitsevat lapset tulevat Vekaraan 

josta työntekijä hakee heidät esikouluun (lähtö Vekarasta 6:45). Iltahoitoa (klo 17 jälkeen) tarvitsevat lapset 

viedään vastaavasti Vekaraan ja haetaan sieltä kotiin. Hoitoajat varataan varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmä 

https://pukkila.fi/wp-content/uploads/Kuntavasu_Pukkila-2020.pdf


Daisyn kautta, hoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 10 mennessä. Esikoulun loma-aikana varahoitoa 

järjestetään ennalta sovitusti päiväkoti Vekarassa. Lapsen poissaolosta/hoitoajan muutoksista ilmoitetaan 

mahdollisimman pian joko soittamalla, tekstiviestillä tai Daisyn kautta. Esiopetusikäinen lapsi ei voi kulkea yksin 

hoitoon ja hoidosta kotiin eikä harrastuksiin, lapsi luovutetaan varhaiskasvatuksen työntekijälle ja huoltajalle/ 

varahakijalle sopimuksen mukaisesti.  

Esiopetusta annetaan klo 9:15-13:15 välisenä aikana. Esiopetusryhmien opettajat käyvät huoltajien kanssa lapsen 

esiopetussuunnitelman keskustelut.  

Lukuvuoden 2020 - 2021 esikoulun työ- ja loma-ajat: 

Syyslukukausi: to 13.8.2020 - ti 22.12.2020  

 Lauantaityöpäivä 5.9.2020 (Kodin ja koulun päivä)  

 Syysloma vko 42 ma 12.- pe 16.10.2020  

 Joululoma ke 23.12.2020 - ke 6.1.2021  

Kevätlukukausi: to 7.1.2021 - la 5.6.2021  

 Talviloma vko 8 ma 22. - pe 26.2.2021  

 Pääsiäinen pe 2. – ma 5.4.2021 vapaa  

 Helatorstai 13.5. vapaa  

 Perjantai 14.5. vapaa  

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lastenhoitajana toimii Leena Holopainen. Esikoulun ap/ip puh. nro: 

040 578 0167 

Päiväkoti Vekara 
Päiväkoti Vekara on auki klo 6-17:30. Vuorohoitoa tarjotaan sopimuksen mukaisesti huoltajien vuorotyön 

perusteella. Ruokailu on järjestetty porrastetusti päiväkotimme ruokasalissa. 

Ruokailun ajat: 

8-8:45 aamupala  

10:30-12 lounas 

13:45-14:30 välipala 

Vuorohoidossa oleville lapsille tarjotaan lisäksi hoitoajan mukaan päivällinen ja iltapala. 

Hoitoajat varataan varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmä Daisyn kautta, viimeistään hoitoa edeltävän viikon 

maanantaina klo 10 mennessä. Lapsen poissaolosta/hoitoajan muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian 

joko soittamalla, tekstiviestillä tai Daisyn kautta. Mikäli hoitoaika ei ole ilmoitettu, hoitoa tarjotaan 8-16 välisenä 

aikana. 

Päiväkodissa tapahtuu henkilöstömuutoksia 1.8.2020 alkaen. Olen virkavapaalla varhaiskasvatusjohtajan 

tehtävästä ajalla 1.8.2020-31.12.2020. Varhaiskasvatusjohtajan viransijaisuutta hoitaa varajohtajamme Marika 

Högström, puh: 040 015 2268 s. posti: marika.hogstrom@pukkila.fi ja päiväkodin varajohtajana toimii Erja 

Mattila; puh: 040 865 2836 s.posti: erja.mattila@pukkila.fi.  

Päiväkodissamme aloittavat elokuussa uudet työntekijät− varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Petri Toivonen, 

Minna Smolander-Krigsman, Hille Aho ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä Susanna Ahlfors.  

Valitettavasti varhaiskasvatuksen opettajan hakuprosessi ei tuottanut tulosta. Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että 

jos varhaiskasvatuksessa toimivan 26–32 §:ssä säädetyn henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus, 

tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset ja 
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tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen1.  Avoimet varhaiskasvatuksen opettajien paikat täytetään siten ensi 

lukuvuonna määräaikaisesti 1.8.2020-4.6.2021 lastenhoitajien pätevyyden omaavilla henkilöillä.  

Henkilöstö ja lapsiryhmät lukuvuonna 2020-2021 
 

JÄNIS RYHMÄ, alle 3v. ORAVA RYHMÄ 3-5v. SIILI RYHMÄ 3-5v. 

puh: 040 057 6047 puh: 040 057 6163 puh: 040 057 6293 

Lapsia 11 Lapsia 17 Lapsia 17 

lastenhoitajat: Hille Aho, Minna 
Smolander-Krigsman, Petri 
Toivonen 
Opettaja Jenni Lehtimäki 

lastenhoitajana Jenny Ahl 
opettajat Susanna Ahlfors ja Erja 
Mattila 

lastenhoitajana Hanna Ollila 
opettajat Päivi Koistinen ja Anne 
Puustinen 

Sirpa Tiirikainen jatkaa päiväkotiapulaisen ja lastenhoitajan sij. tehtävissä ja Päivi Rautanen palaa Vekaran 
lastenhoitajan tehtävään. 

 

Pienessä päiväkodissamme kaikki lapset ja aikuiset tuntevat toisensa ja lapsen hyvinvointi ja oppiminen ovat 

meille tärkeitä asioita arjessamme. Työssämme ja mm. rekrytointien valintakriteereinä ovat olleet meille arvoina 

tärkeitä rauhallinen ja sensitiivinen työote, rohkeus heittäytyä lapsen maailmaan ja lapsilähtöisyys. Myös hyvät 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä organisointitaidot ovat selkeyden ja sujuvuuden kannalta olennaisia 

osaamisen alueita. Kehittääksemme toimintaamme kysyimme myös lapsiltanne mielipidettä hyvästä aikuisesta. 

Lapsenne odottavat, että aikuinen “pelaa meidän kanssa ja jos itkettää niin se lohduttaa sekä tekee hellästi sellaisia juttuja 

että saa lapset lopettamaan riehumisen ja juoksemisen”. Lasten mukaan olisi tärkeä osata ”nukuttaa sekä tanssia ja soittaa” 

 Huomioimme lasten mielipiteet rekrytoinneissa ja toiminnan jatko kehittämisessä. Syksyllä päiväkodissa alkaa 

pedagogisen toiminnan kehittämisprosessi, jossa keskitytään varhaiskasvatussuunnitelman edelleen kehittämiseen. 

Työtä konsultoi Vertikal Oy.n Piia Roos. Henkilöstöä ja huoltajia tiedotetaan asiasta lähempänä ajankohtana.  

 

Kiitän teitä huoltajia menneestä ajasta ja yhteistyöstä. Ihana kesä on taas meillä, nauttikaamme siitä kaikin tavoin! 

Merli Lepp, varhaiskasvatusjohtaja 

                                                        
1 Varhaiskasvatuslaki 540/2018 6 luku, § 33 


