Varhaiskasvatuksen tiedote toiminnasta 14.5.2020 alkaen
Olemme eläneet pari kuukautta epidemia-aikaa. Varhaiskasvatuksessa toimintaa on ollut koko
ajan esiopetuksessa, päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lapsia on ollut vähän läsnä ja
toivomme, että etätoiminta on tavoittanut mahdollisimman monta kotona ollutta lasta.
Paluu lähemmäs normaalioloja alkaa 14. toukokuuta, jolloin esioppilaat palaavat
lähiopetukseen. Pienempien lasten osalta paluu päiväkotiin ja perhepäivähoitoon on
suositeltavaa.
Osalla lapsista poissaolo on kestänyt pitkään ja aloittaminen voi vaatia ”pehmeää laskua”.
Olkaa yhteydessä henkilökuntaan, jos paluu mietityttää. Tehdään siitä yhdessä lapsille
mahdollisimman helppoa!
Pyydämme ilmoittamaan lasten läsnä- tai poissaolosta niin tarkasti kuin mahdollista, jotta
osaamme varata tarpeellisen määrän henkilökuntaa, tilata ateriat ja varautua esioppilaiden
osalta varautua kuljetuksiin.
Noudatamme seuraavia Opetushallituksen ohjeita
Minimoimme kaikkien ulkopuolisten henkilöiden liikkumisen varhaiskasvatuksen tiloissa ja
alueilla.
Jokainen päiväkoti ja esiopetusyksikkö on miettinyt, miten lasten tuonti ja lähtötilanteet
hoidetaan niin, että kontaktien määrä saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Pidämme huolta
turvavälistä, pesemme kädet tai käytämme käsihuuhdetta, kun tulemme sisätiloihin.
Jokainen yksikkö ohjeistaa vielä erikseen vanhempia.
Toimitaan entistä enemmän pienryhmissä koko päivän ajan.
Ruokailussa huomioimme hygienian ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse
ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa huolehdimme
riittävistä etäisyyksistä lasten välillä.
Toiminnassa minimoimme kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon
ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana.
Opetushallitus kehottaa toimimaan mahdollisimman paljon ulkona ja he ovat koonneet
esimerkkejä varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta toiminnassa:
-

Ulkotilojen ja luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle
asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen
esimerkiksi toteuttamalla Kielten rikkaan maailman tavoitteita monipuolisesti.

-

-

Luontoympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia Tutkin ja toimin ympäristössäni kokonaisuuden tavoitteiden toteuttamiselle. Lähistön rakennetussa ympäristössä
voidaan harjoitella esimerkiksi turvallisen liikkumisen sääntöjä (Kasvan, liikun ja
kehityn) ja lähiympäristön rakennukset voivat tarjota mahdollisuuksia
kulttuuriperintöön tutustumiseen Minä ja meidän yhteisömme -tavoitteiden
mukaisesti.
Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien
tavoitteiden mukaiseen toimintaan (Kasvan, liikun ja kehityn). Leikkiminen ja
liikkuminen tarjoavat myös monipuolisia mahdollisuuksia suulliseen ja keholliseen
ilmaisuun. Luonnonmateriaaleista voi rakentaa vaikkapa luontokollaaseja päiväkodin
pihalle tai metsään (Ilmaisun monet muodot).

Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen
läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
Muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa
Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi
erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia
sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan
terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen
lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.
Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
Suosittelemme, että lapsilla olisi varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet kuin kotona.
Aamulla laitetaan puhtaat vaatteet varhaiskasvatukseen ja kotiin tullessa ne vaihdetaan
kotivaatteisiin.
Toistaiseksi omia unileluja tai muita omia leluja ei tuoda varhaiskasvatukseen.
Tarkemmat tiedot löydät Opetushallituksen sivuilta.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-siirtyminen-normaaliolojenlainsaadannon-mukaiseen
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