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Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille
marraskuussa 2020
Vanhempainillat on saatu pidettyä ulkoilun ja makkaranpaiston merkeissä. Kiitos kaikille
osallistumisesta ja palautteen antamisesta!
Myös vasu-keskustelut ovat käynnissä. Voitte käydä kirjaamassa omia havaintojanne
lapsesta Daisyn vasu-pohjaan, vaikka keskustelu olisikin jo pidetty. Kirjausten
tallentumisessa on ollut osalla ongelmaa. Daisy neuvoo tallentamaan kirjauksia useaan
kertaan kirjaamisen aikana, jotta kirjaukset varmasti tallentuvat.
Ilmoitattehan joululoman (23.12.2020-6.1.2021) hoidontarpeen tai loman 7.12 mennessä.
Joululoma on maksuton, jos lapsi on pois hoidosta koko loman ajan ja loma on ilmoitettu
DaisyNettiin 7.12 mennessä. Loman aikana ryhmiä voidaan yhdistää ja talossa voi
työskennellä sijaisia. Myös eskarilaisten varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti Vekarassa
loman aikana. Päiväkoti on loman aikana auki hoitoaikavarausten mukaan.
Päiväkodin valokuvaus on tiistaina 17.11 ja keskiviikkona 18.11. Tiistaina valokuvataan
Jänis-ryhmä ja sisaruskuvat, joihin osallistuu lapsia Jänis-ryhmästä. Keskiviikkona kuvataan
Orava- ja Siili-ryhmät ja mahdolliset sisaruskuvat. Jos lapsella on vapaapäivä kuvauspäivänä,
hänet voidaan tuoda vain kuvauksen ajaksi hoitoon. Vanhemmat eivät valitettavasti saa tulla
lapsen kanssa kuvaukseen vaan heidän on odotettava ulkona. Vain kuvauksen ajaksi ei
tarvitse varata erikseen hoitoa DaisyNetistä kunhan ilmoitatte ryhmään, että lapsi on tulossa
kuvattavaksi. Vakuutussyistä lapsi kuitenkin kirjataan sisään Daisyyn kuvauksen ajaksi ja
tämä aika lasketaan mukaan kuukauden käytettyihin tunteihin.
Vietämme lasten oikeuksien viikkoa viikolla 47. Lapset saavat tällä viikolla mm. suunnitella
toimintaa ja äänestää, mitä syödään lounaaksi.
Marraskuun aikana saamme uusia lapsia Jänis- ja Orava- ryhmiin. Lisääntyneen lapsimäärän
vuoksi Jänis-ryhmästä siirretään muutamia lapsia viimeistään vuodenvaihteessa Orava- ja
Siili- ryhmiin. Siirroista kerrotaan etukäteen ja lapset pääsevät tutustumaan tulevaan
ryhmäänsä.

Korona se vaan jatkuu ja kaikki varotoimet ovat edelleen käytössä:


Päiväkoti Vekaran tilat ovat pois käytöstä ulkopuolisilta toimijoilta ainakin vuoden
2020 loppuun saakka.



Vanhempien oleskelu rajataan edelleen ryhmien eteis-tiloihin (poikkeuksena vasukeskustelut).



Ruokailua ruokasalissa on väljennetty ja Jänis-ryhmä ruokailee toistaiseksi Ilvestilassa.
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Noudatamme edelleen PHHYKY:n infektiolääkärin oheistuksia lasten
hengitystieinfektioiden osalta. Ohjeet voit lukea DaisyNetin ilmoitustaululta ja
päiväkodilla ryhmien ilmoitustauluilta.



Maksuhyvitykset lapsen ollessa sairaana tai karanteenimaisissa oloissa (esim.
odottaa testituloksia, on epäily altistumisesta) ovat voimassa toistaiseksi. Muista
merkitä kaikki lapsen edellä mainitut poissaolot SAIRAS-merkinnällä Daisyyn. Nämä
sairas-päivät hyvitetään varhaiskasvatusmaksusta. Muita poissaoloja ei hyvitetä ja
ne merkitään normaalisti POISSA-merkinnällä Daisyyn.

Muistuttaisin hoitoaikojen oikeellisen varaamisen tärkeydestä. Teemme henkilökunnan
työvuorot hoitoaikavarausten mukaan, jotta meillä olisi oikea määrä henkilökuntaa oikeaan
aikaan päivästä paikalla. Tämä ei kuitenkaan toteudu käytännössä, jos varatuista
hoitoajoista ei pidetä kiinni. Haluamme pitää kiinni lainmukaisesta ja turvallisesta lapsiaikuissuhteesta, jotta voimme taata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen joka
päivä. Myös ruokahävikki pienenee, kun lapselle ei varata turhaan esim. aamupalaa joka
päivälle. Tarvitsemme siis teidän apuanne hoitoaikavarausten suhteen. Ymmärrämme toki,
että hoitoajoissa on oltava pientä joustovaraa esim. työmatkan takia ja joskus tulee myös
tilanteita, joihin on pakko varautua etukäteen. Toivomme kuitenkin, että ette varaisi
hoitoaikaa vain varmuuden vuoksi. Kiitos kaikille yhteistyöstä. Moni teistä hoitaa asian nyt jo
todella hienosti!
Allekirjoittanut kerää erityisopettajaopintoihin liittyvään opinnäytetyöhön aineistoa
marraskuussa 2020 päiväkoti Vekarasta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten
kokemia tunteita päiväkotipäivän aikana. Kyselen Orava- ja Siili-ryhmän lapsilta heidän
kokemiaan tunteita eri päiväkodin tilanteissa tunneympyrän avulla. Lapsen nimi, päiväkoti
tai paikkakunta ei tule näkymään opinnäytetyössä, eikä lasta voida yhdistää hänen
antamiinsa vastauksiin. Opinnäytetyö ei ole julkinen ja sitä esitellään vain suljetun
opintoryhmän kesken. Jos et halua, että lapsesi vastauksia käytetään opinnäytetyössä,
ilmoitathan siitä ryhmän työntekijälle tai suoraan minulle.
Terveisin Marika Högström vs. varhaiskasvatusjohtaja
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