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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille 
syys-lokakuu 2020 
 
 
Syksy on saatu käyntiin ja toiminta ryhmissä on täydessä vauhdissa. Jokaisen ryhmän 
toimintaan kuuluu viikoittain leikkiä, jumppaa, retkeilyä, kädentaitoja ja muita 
ryhmäkohtaisia toimintoja. Olosuhteiden pakosta kaikki ryhmät toimivat pääsääntöisesti 
omina ryhminään ja omissa tiloissaan. Orava- ja Siili-ryhmien välinen tiiviimpi yhteistyö ja 
leikin ja leikkikaverin valinta yli ryhmärajojen aloitetaan heti kun tilanne niin sallii.  
 
Pienin askelin- pienryhmät 5-vuotialle alkavat tulevalla viikolla. Ryhmiä ohjaa 
varhaiskasvatuksen opettajamme Päivi Koistinen. Lisätietoa pienin askelin –ohjelmasta voit 
lukea ryhmien ilmoitustaululta.  
 
Perhepäivähoitaja Liisa Suorsalle ei muodostunut ryhmää syksylle 2020, joten 
varhaiskasvatusta järjestetään tällä hetkellä vain päiväkoti Vekarassa ja eskarin ap/ip 
toimintana. 
 
Koulun syysloma on viikolla 42 (12-18.10). Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko 
viikon ajan ja poissaolo on merkitty Daisyyn viimeistään 28.9.2020 klo. 10.00 mennessä, 
hyvitetään viikko varhaiskasvatusmaksusta. Myös joululoman (23.12-6.1.2021) varaus on jo 
näkyvillä Daisyssä. Myös joululoma on maksuton, jos lapsi on poissa koko loman ajan ja 
poissaolo on merkitty Daisyyn viimeistään 7.12.2020.  
 
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.  

 
Päivitetyt tietosuojaselosteet Daisystä ja Vardasta (lakisääteinen varhaiskasvatuksen 
tietovaranto) löytyvät lähiaikoina Pukkilan kunnan nettisivuilta osoitteesta 
https://pukkila.fi/info/tietosuojaseloste/ 

 
 

Ajankohtaiset korona-asiat 
 

 Päiväkoti Vekaran tilat ovat pois käytöstä ulkopuolisilta toimijoilta ainakin syyskuun 

loppuun saakka.  

 
 Vanhempien oleskelu rajataan edelleen ryhmien eteis-tiloihin (poikkeuksena vasu-

keskustelut). 

 

 Ruokailua ruokasalissa on väljennetty ja Jänis-ryhmä ruokailee toistaiseksi Ilves-

tilassa.  
 

 Noudatamme edelleen PHHYKY:n infektiolääkärin oheistuksia lasten 

hengitystieinfektioiden osalta. Ohjeet voit lukea DaisyNetin ilmoitustaululta ja 
päiväkodilla ryhmien ilmoitustauluilta.  

https://pukkila.fi/info/tietosuojaseloste/
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 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.  

 

 
Erityisopettaja Tate (Taisto Lehtinen) aloitti vierailunsa päiväkodilla syyskuussa. Tate 
vierailee ryhmissä tarpeen mukaan n. kerran kuukaudessa. Tate voi myös osallistua 
tarvittaessa lapsen vasu-keskusteluun. 
 
Vasu-keskustelujen aika on käsillä. Ryhmien opettajat ovat yhteydessä teihin vasu-
keskusteluaikoihin liittyen. Voitte käydä lisäämässä omia kommenttejanne lapsen vasuun, 
heti kun lapselle on avattu Daisyyn uusi vasu-alusta tälle toimintakaudelle. Kommentteja voi 
lisätä myös keskustelun jälkeen. Keskustelu voidaan pitää etä-yhteyksien avulla 
(puhelimitse, Teams, Zoom ym.) tai perinteisesti päiväkodilla. Päiväkodilla pidettävissä 
keskusteluissa suosittelemme kasvomaskien käyttöä ja/tai kunnollisia turvavälejä. 
Pyydämme teitä kulkemaan vasu-keskusteluun pääsääntöisesti ruokasalin ulko-oven kautta 
(Siilit ja Oravat) tai Ilves-tilan ulko-oven kautta (Jänikset).  
 
Ryhmien vanhempainillat järjestetään syksyn aikana. Lisätietoa vanhempainilloista ja niiden 
järjestämistavasta on tulossa lähiaikoina.  
 
Talomme lapset ovat ahkeria taiteilijoita ja nyt olemme tilanteessa, että piirustuspaperi on 
lopussa. Otamme siis mielellämme vastaan piirustuspaperiksi sopivaa paperia.  
 
 

Terveisin Marika Högström vs. varhaiskasvatusjohtaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


