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Toimintaa varhaiskasvatuksessa 

 

 

Huhtikuussa vietimme niin pääsiäistä kuin vappua. Pääsiäisenä askartelimme yhdessä 
pääsiäismunia, jotka pääsiäispupu kävi piilottamassa pihalle ja lasten tehtävänä oli etsiä munat 

takaisin. Vappua juhlimme yhdessä Vekaran salissa naamiais-teemalla. Juhlissa tanssittiin 
musiikin ja laulun tahdissa, heiteltiin ilmapalloja, juotiin simaa ja syötiin sipsejä. Äitienpäivän 

kunniaksi kutsuimme äidit aamupalalle ruokasaliimme. Mukavaa, että niin moni äiti pääsi 
paikalle.  

 
 

Ajankohtaista 
  
  

Tyhjennäthän kesäloman ajaksi lapsen naulakkolokeron ja viet kuravaatteet, kengät 

juomapullon ym. kotiin pestäviksi. Kesäajaksi päiväkotiin voi tuoda uimapuvun ja pyyhkeen. 
Muistathan myös päähineen ja aurinkorasvan. Kesällä vaatteet vähenevät, mutta käytämme 

kuitenkin sisällä ja ulkona eri housuja. Katsothan siis, että lapsellasi on joka päivä mukana 

erikseen sisä- ja ulkohousut.  
 

Kesäaikana Vekara toimii päivystävänä varhaiskasvatuspaikkana niin esikoululaisille kuin 
perhepäivähoidossa olleille lapsille. Siili- ja Orava-ryhmät yhdistyvät kesällä kesäpäivystyksen 

ajaksi, kuin myös Jänis- ja Ilves-ryhmät.  

 
Ensi syksynä Siili- ja Orava-ryhmien kokoonpano muuttuu. Molemmissa ryhmissä tulee olemaan 

3-5-vuotiaita lapsia. Ryhmät tekevät paljon yhteistyötä ja pienryhmiä pidetään ikäryhmissä. 
Saat tiedon lapsesi tulevasta ryhmästä toukokuun aikana.  

 

Syksyllä Orava- ja Siili-ryhmissä toimii yhteensä kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme 
lastenhoitajaa. Jänis- Ilves-ryhmissä toimii yksi opettaja ja kolme lastenhoitajaa. 

Resurssiopettajana jatkaa Päivi Koistinen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana jatkaa Taisto 
Lehtinen. Varajohtajana Vekarassa toimii Vaida Cheruvathoor. Syksyllä kunnassa jatkaa myös 

kaksi perhepäivähoitajaa.  
 

Syyskauden Marika Högström ja Jenni Lehtimäki ovat opintovapaalla ja heille on palkattu 

sijaiset. Leena Holopainen siirtyy kokopäiväisesti esikouluun lastenhoitajan tehtäviin ja Tiia 
Myyryläinen toimii esikoulu-aikana henkilökohtaisena ohjaajana esikoulussa ja muulloin 

lastenhoitaja Vekarassa.  
 

Syksyllä Siili-ryhmässä aloittaa 20 lasta, Orava-ryhmässä 22 ja Jänis/Ilves-ryhmässä 14 lasta.  

 
20.5.2019 kunnanvaltuusto on hyväksynyt varhaiskasvatukselle palvelusetelin, mistä voi 

tiedustella lisää varhaiskasvatusjohtajalta.  
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Uutisia ryhmistä     
 

 
SIILIT 

 
 Siilit ovat jatkaneet viikkojärjestelmän mukaista toimintaa. Siileissä ollaan jumpattu, 

retkeilty, leikitty, ulkoiltu ja touhuttu niin pienryhmissä kuin koko porukalla.  

 Syksyllä esikoulun aloittavat lapset pääsivät uimaan Onnin uima-altaalle. Porukasta löytyi 

loistavia uimareita ja rohkeita kokeilijoita.  

 Saimme ryhmäämme uuden lapsen vielä toukokuun ajaksi. Tervetuloa! 

 Loppukevät Päivin pienryhmissä keskitytään eskarin aloitukseen tai yhdessä tekemiseen.  

 Leluviikot: 22, 26, 31 

 

 

ORAVAT 

 
 

 Oravat ovat toukokuussa tutkineet luonnon heräämistä kevääseen. Olemme vierailleet 

säännöllisesti Mikkolan metsässä seuraamassa muurahaispesän kevätelämää. Eräänä 

perjantaina saimme myös mukaamme Hanna Annalan ja nautimme myös retkieväistä hänen 

kanssaan. 

 Toukokuussa olemme myös olleet ahkeria askartelijoita, saksia ja värejä on tarvittu ja 

tuloksena on syntynyt vappunaamareita kuin hämähäkkejä.  

 Daisyn käyttöönotto on sujunut yhdessä opetellen ilman suurempia hankaluuksia. Kiitos siitä 

teille vanhemmat!  

 Leluviikot: 22, 26, 31 

 
 

JÄNIKSET 

 Meillä on ryhmässä reippaita lapsia.  

 Olemme olleet retkillä sekä keski- ja alapihalla. 

 Kevät-vasut ovat jo loppusuoralla. 

 Anne on siirtynyt toisiin tehtäviin. 

 Auni palaa Vekaraan kesän ajaksi. 

 Syksyn lapsiryhmistä ilmoitetaan perheille henkilökohtaisesti. 

 Lapset tutustuvat uuteen ryhmään hoitoaikana touko- ja kesäkuussa. 

 Leluviikot: 22, 26, 31 

 

 


