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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille  
 

Vuoden vaihtuessa saimme mahtavat lumikelit ja päiväkodissa keskitymme nyt nauttimaan 
talvisesta säästä ja sen suomista mahdollisuuksista. Tammikuussa isommat lapset pääsivät 

kokeilemaan mm. luistelua. Kovalla pakkassäällä pysymme sisätiloissa. Sisälläkin lapsille 
tekemistä riittää− harjoitellaan motorisia taitoja jumppasalissa, tehdään erilaisia laboratorio-

tutkimuksia tai lähdetään aistimatkalle maailman ympäri. Helmikuussa pääsevät Siili-Orava 

ryhmän lapset sään salliessa myös hiihtämään.  
 

Vuoden alussa aloitti päiväkodissamme kolme uutta lasta. 
 

Korona-ohjeet 
Syyskausi meni mukavasti poikkeusoloista huolimatta. Haluamme kiittää Teitä lasten 
vanhempia siitä, että olette olleet omalta osalta turvaamassa terveyttä ja hyvinvointia 

huolehtimalla mm. maskien käytöstä ja lasten terveenä päiväkotiin tulosta. Vaara ei 
kuitenkaan ole ohi ja uusi virusmutaatio sekä sen leviäminen huolestuttavat. Noudatamme 

jatkuvasti PHHYKY:n ja Pukkilan kunnan antamia ohjeita ja rajoituksia. Ohjeita päivitetään 

tarvittaessa. Kaikista muutoksista ilmoitamme välittömästi! 
 

Päiväkoti Vekarassa noudatamme seuraavia ohjeita:  

 Vanhempien oleskelu päiväkodin tiloissa rajataan ryhmien kuraeteisiin. Asioidessa 
päiväkoti Vekarassa kaikkien yli 12-vuotiaiden ulkopuolisten tulee käyttää maskia, 

ellei siihen ole fysiologista rajoitetta. Vanhemmat hoitavat lasten käsienpesun 

kuraeteisen oven kautta.  

 Henkilökunta ja huoltajat pitävät turvavälin niin sisä- kuin ulkotiloissa ja kaikissa 
sisätiloissa tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa tulee henkilökunnan käyttää 

suojavälineitä. 

 Muistakaa hyvä käsi- ja yskimishygienia.  

 Vasu-keskusteluissa käytetään maskia ja huomioidaan turvaväli tai keskustelu 
pidetään etäyhteydellä.  

 Noudatamme PHHYKY:n infektiolääkärin ohjeistuksia lasten hengitystieinfektioiden 

osalta. Oireilevaa lasta ei saa tuoda päiväkotiin.  

 Lapsiryhmiä yhdistetään vain silloin kun se on välttämätöntä (esim. aikaisin 
aamulla, loma-aikoina).  

 Maksuhyvitykset lapsen ollessa sairaana tai karanteenin omaisissa 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. Jos lapsi jää pois 
varhaiskasvatuksesta koronaviruksesta johtuvana varotoimena pidemmäksi aikaa 

(poissaoloa enemmän kuin yksittäisiä päiviä), on tämä aika maksutonta. 

Maksuhyvityksen saa kun ilmoittaa poissaolosta etukäteen varhaiskasvatusjohtajalle 
kirjallisesti sähköpostilla merli.lepp@pukkila.fi tai Daisy-viestillä. 

 
DaisyNet → DaisyFamily 
 
DaisyNet on on ottanut harppauksen tulevaisuuteen ja vaihtuu DaisyFamily sovellukseen 
kevään aikana! DaisyFamilystä löydätte kaikki samat toiminnot kuin DaisyNetistä. 

Parannetulla käyttöliittymällä hoidatte varhaiskasvatuksen asiat perheessäsi helposti 

mobiililaitteilla. Videosta voitte tutustua uusittuun huoltajien sovellukseen (avaa YouTube-
linkki painamalla Ctrl + napsauttamalla hiirestä). 

https://www.youtube.com/watch?v=vo9E9kiKdc4&feature=emb_logo


  2/2 
 

  

 

 

Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   
 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

Talviloma 
 
Talviloman loma-ajan varaus on avoinna Daisyssä 8.2.2021 asti. Talvilomalta maksua 

ei peritä, jos lapsi on poissa koko talviloman ajan ja varaukset on tehty Daisyssä viimeistään 
8.2.2021 (ks. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut). 

 

Talviloman aikana (viikko 8) ryhmiä voidaan yhdistää ja talossa voi työskennellä sijaisia, 
turvallisuusjärjestelyt huomioiden. Myös eskarilaisten varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti 

Vekarassa loman aikana. Päiväkoti on loman aikana auki hoitoaikavarausten mukaan. 
 

Aurinkoa ja iloa kevätkaudelle 2021, pysykää terveenä! 

 
Merli Lepp 

varhaiskasvatusjohtaja 


