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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille 
syyskuussa 2021 

 
Syksyiset terveiset päiväkoti Vekarasta! 
 

Ryhmien toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin ”minä ja meidän 

yhteisömme” oppimisen alueen mukaisesti. Lisäksi päiväkodin 
yhteisenä teemana on ollut syksyn sato. Ryhmät ovat 

tutustuneet vihanneksiin ja kasviksiin laulaen askarrellen ja 
retkeillen. Perjantaina 24.9 pidämme koko päiväkodin yhteiset 

sadonkorjuu-juhlat päiväkodin pihalla.  
 

 

Vanhempainillat 
 
Päiväkoti Vekaran vanhempainillat järjestetään lokakuussa. Kyselyyn vanhempainiltojen 

järjestämisestä saatiin 9 vastausta. Vastausten perusteella vanhempainillat järjestetään tänä 
syksynä ryhmäkohtaisesti etänä Teamsin välityksellä. Linkki lähetetään kaikille Daisyn 

välityksellä.  
 

 Siilien vanhempainilta keskiviikkona 6.10 klo. 17.30-18.30 

 Oravien vanhempainilta torstaina 7.10 klo. 17.30- 18.30 

 Jänisten vanhempainilta keskiviikkona 13.10 klo. 17.30-18.30 

 

 

Syksyn loma-ajat  
 
Koulun syysloma on viikolla 42 (18-22.10). Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko 

viikon ajan ja poissaolo on merkitty Daisyyn POISSA-merkinnöillä viimeistään 4.10.2021 klo. 

10.00 mennessä, hyvitetään viikko varhaiskasvatusmaksusta. Myös joululoman (23.12.2021-
7.1.2022) varaus on jo näkyvillä Daisyssä. Myös joululoma on maksuton, jos lapsi on poissa 

koko loman ajan ja poissaolo on merkitty Daisyyn POISSA- merkinnöillä viimeistään 
6.12.2021. Eskarilaisten varhaiskasvatus järjestetään loma-aikoina ja esiopetuksen 

suunnittelupäivinä (1.10.21 ja 29.11.2021) päiväkoti Vekarassa, Siili- ja Orava-ryhmissä.  

 

Valokuvaus 
 
Päiväkodin valokuvaus on keskiviikkona 17.11 ja torstaina 18.11. Keskiviikkona 

valokuvataan Jänis -ryhmä ja sisaruskuvat, joihin osallistuu lapsia Jänis-ryhmästä. Torstaina 

kuvataan Orava-ja Siili-ryhmät sekä mahdolliset sisaruskuvat. 
 

 

Vasu-keskustelut  
 
Vasu-keskustelujen aika on taas täällä. 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 
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suosittelemme kasvomaskien käyttöä. Pyydämme teitä kulkemaan vasu-keskusteluun 

pääsääntöisesti ruokasalin ulko-oven kautta (Siilit ja Oravat) tai Ilves-tilan ulko-oven kautta 

(Jänikset). 

 
 
Henkilöstö 
 
Varhaiskasvatusjohtajan sijainen Marika Högström siirtyy hallinnolliseksi johtajaksi 20.9 

alkaen toistaiseksi. Varajohtajan tehtäviä hoitaa Orava-ryhmän Erja Mattila.  
 

Siili- ryhmään Marikan sijaiseksi tulee varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Ia Lehtonen 20.9 
alkaen toistaiseksi. Varhaiskasvatuksen opettajan paikka Siili-ryhmään laitetaan auki. Marika 

pitää kuitenkin vielä osan Siili-ryhmän lasten vasu-keskusteluista.  

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9 päättänyt, että varhaiskasvatusjohtajan virka 

lakkautetaan 1.12.2021 ja perustetaan päiväkodin johtajan virka. Päiväkodin johtajan virka 
laitetaan auki lähiaikoina. Samalla päätettiin lakkauttaa vanha vastaavan 

lastentarhanopettajan virka 1.12.2021 ja perustaa varajohtaja-erityisopettajan virka 

1.12.2021 alkaen.   
 

 

Autojen tyhjäkäynti päiväkodin parkkipaikalla 
 
Toivomme autojen tyhjäkäynnin lopettamista päiväkodin parkkipaikalla. Pakokaasut 
kulkeutuvat parkkipaikalta helposti Jänis-ryhmän ruokailutilaan ja ryhmätilaan.  

 
 

Korona- ajan ohjeistukset ovat edelleen voimassa, alla niistä tärkeimmät:  

 
 Pyrimme vähentämään edelleen huoltajien oleskelua päiväkodin sisätiloissa. 

Kuraeteisessä voi asioida vain yksi perhe kerrallaan. Odotathan omaa vuoroasi 

ulkopuolella.  
 

 Päiväkodin sisätiloissa asioidessa kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee käyttää maskia. 
Henkilökunta käyttää maskia kohdatessaan huoltajia sisätiloissa. Jos et voi käyttää 

maskia, henkilökunta vastaanottaa lapsesi ulko-ovelta. Visiirin käyttö maskin sijaan 

sallitaan.  
 

 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.  

 

 
 

 

 
  

 


