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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Tiedote varhaiskasvatuksen 
asiakkaille toukokuussa 2021 

 
Huhtikuussa ryhmissä on touhuttu vaikka mitä! Oravissa 
maailmanympärysmatka on edennyt jo Afrikan viidakkoon. Siilien 

kauppaleikki on laitettu kiinni ja tilalle rakentuu luontohuone. 

Jäniksissä tutustutaan luontoon ja lähiympäristöön.  Toukokuun 
aikana tulevat eskarilaiset pääsivät uimaan onnin uima-altaalle.  

 
Perinteisiä kevätjuhlia emme pääse tänä vuonna valitettavasti 

järjestämään. Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset estävät 

juhlien järjestämisen. 
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/aluekohtaiset-suositukset/. Pidämme 

tulevien esikoululaisten kukituksen 26.5 päivän aikana ja videokuvaamme kukituksen teille 
tulevien eskareiden huoltajille. Lupakysely videoon osallistumisesta on lähetetty Daisyn 

kautta.  

 
Kesä-aikana 5.6 – 10.8.2021 ryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää ja talossa voi työskennellä 

sijaisia. Myös eskarilaisten varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti Vekarassa kesän aikana. 
Päiväkoti on kesä-aikana auki hoitoaikavarausten mukaan. Heinäkuussa Siili- ja Orava 

ryhmät yhdistyvät.  
 

Tyhjennättehän lapsenne naulakkolokeron ja viette kaikki lapsen tavarat kotiin kesäloman 

ajaksi. Muistakaa tuoda kesäksi päiväkodille aurinkorasva, päähine, juomapullo, uimapuku ja 

pyyhe. 

 

Keskustelufoorumi varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista on tiistaina 25.5 klo. 18-19 
etäyhteydellä. Teams-kutsu on lähetetty teille kaikille Daisyn kautta. Olette kaikki 

tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan päiväkoti Vekaran asioista. Foorumiin 
osallistuu kunnanjohtaja Juha Rehula, vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström ja 

edustaja jokaisesta lapsiryhmästä. Tervetuloa!  

 
Varhaiskasvatusjohtaja Merli Lepp on pois 31.7.2021 asti. Vs. varhaiskasvatusjohtaja jatkaa 

Marika Högström ja varajohtaja-opettajana Erja Mattila 31.7.2021 asti.  
 

Eskarin varhaiskasvatuksen lastenhoitajamme Leena Holopainen jää eläkkeelle kevätkauden 

päättyessä. Kiitos Leenalle kaikista näistä vuosista Pukkilan varhaiskasvatuksessa! Eskarin 
lastenhoitajan paikka on ollut haussa ja uusi työntekijä kaudeksi 2021-2022 valitaan 

lähiaikoina.  
 

Siili- ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja Anne Puustisen työsuhde loppuu 4.6.2021. Orava-

ryhmän lastenhoitaja Jenny Ahl jatkaa kanssamme vielä juhannukseen asti. 
Päiväkotiapulaisemme Sirpa Haapaniemen työsuhde päättyy 4.6.2021. Kiitos Annelle, 

Jennylle ja Sirpalle tästä vuodesta Vekarassa.  
 

Varhaiskasvatuksen opettajan paikat (4kpl) päiväkoti Vekaraan ovat olleet haussa. Siili-
ryhmään uudeksi opettajaksi saamme Kati Kontion 1.8.2021 alkaen. Orava-ryhmän opettaja 

Susanna Ahlfors vakinaistetaan 16.8.2021 alkaen. Jänis- ryhmässä opettajan tehtävässä 

jatkaa Aleksina Klavèr 11.8.2021-3.6.2022. Yhtä opettajaa etsimme vielä joukkoomme. 

 

https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/aluekohtaiset-suositukset/
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Kaikki korona-varotoimet päiväkoti Vekarassa ovat edelleen käytössä ja voimassa ainakin 
31.5.21 asti. Tärkeimmät vielä alla muistutuksena 

 

 Pyrimme vähentämään edelleen huoltajien oleskelua päiväkodin sisätiloissa. 
Kuraeteisessä voi asioida vain yksi perhe kerrallaan, huoltajalla maski kasvoillaan. 

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. Huom! kesä-ajan 
maksuhyvityksistä on oma tiedote Daisyn ilmoitustaululla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


