
Varhaiskasvatuksen kesäterveiset 2020

Varhaiskasvatustoiminta kesällä 2020:
Toimintaa sopeutetaan kesäksi ja osa yksiköistä suljetaan. Yksiköitä ei kuitenkaan yhdistetä niin paljon kuin
aiempina kesinä on tehty. Henkilökunnan vaihtuvuutta ryhmissä pyritään välttämään. Lomakausi on kuiten-
kin käynnissä ja sen takia henkilökunta tulee jonkun verran vaihtumaan. Kesällä toimintamme jatkuu vallit-
sevan tilanteen ohjeistuksien mukaisesti. Toimimme pienryhmissä ja vältämme turhia kontakteja. Hygieni-
aan kiinnitetään edelleen erityistä huomiota siivoukseen sekä ruokailu – ja käsihygieniaan.

Yksikkökohtaisista järjestelyistä kesän ajalle tiedotetaan Päikyn kautta yksikkökohtaisesti, koska vaihteluja
palveluntarpeessa on alueellisesti.

Muistutus huoltajille:
Hoitosopimuksen tuntimäärää voi muuttaa aina edellisen kuukauden loppuun mennessä. Vielä tämän vii-
kon aikana voit muuttaa kesäkuun tuntimäärää. Tee muutos tarvittaessa sähköisellä ilmoituksella osoit-
teessa: https://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatuspalvelut/sahkoinen-asi-
ointi/lomakkeet/

Koonti palautekyselystä ”varhaiskasvatuksen tiedottaminen korona-aikana”:
Saimme Päikyssä vastauksia (aikavälillä 23.4.-26.5.2020) 1181 eli vastausprosentti varhaiskasvatuksen asiak-
kaista oli 75,2%. Kiitos kaikille vastanneille, palautteet ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä!
Vastaajista 95,5% oli sitä mieltä, että varhaiskasvatuksesta on tiedotettu riittävästi.
Vastaajista 4,5% olisi toivonut vielä tarkempaa tiedostusta ja enemmän tietoa tilanteesta.
Yhteenvetoa palautteista tulleista vastauksista:

· Huoltajat olivat pääasiassa tyytyväisiä, tilanteeseen nähden tiedotuksen koettiin toimineen hyvin.
· Osa huoltajista koki, että käytännön epidemiaan varautumisen järjestelyistä varhaiskasvatuksessa

olisi ollut hyvä tiedottaa enemmän.
· Huoltajat olivat tyytyväisiä siihen, että perheeseen oli oltu yhteydessä. Yhteydenottoja lisättiin pa-

lautteen saamisen jälkeen.
· Osa huoltajista olisi sitä mieltä, että tekemistä kotiin järjestettiin riittävästi. Osa huoltajista olisi kai-

vannut vielä enemmän ohjeistusta siihen, mitä kotona voi tehdä. Varhaiskasvatuksessa harjoitte-
limme monenlaisia etävarhaiskasvatuksen yhteydenpito - ja tehtävätapoja. Kokemuksia ja osaamista
tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa.

· Ensimmäisen maksuvapautuskyselyn (24.-26.3.) nopeasta aikataulusta saimme kritiikkiä. Pyrimme
jatkossa valmistelemaan kyselyihin vastaaminen paremmin.

· Osa huoltajista olisi halunnut enemmän tietoa yksiköiden toiminnasta, mm. lasten määrästä päivä-
kodissa korona-aikana.

· Jotkut huoltajat olisivat toivoneet esiopetukseen enemmän tehtäviä ja etätapaamisia. Huoltajat ko-
kivat, että he eivät saaneet riittävästi tukea velvoittavan esiopetuksen suorittamiseen.

· Päikky - järjestelmän viestinäkymän sekavuudesta saimme runsaasti palautetta. Tämä palaute on
lähetetty eteenpäin ohjelmiston toimittajalle.

Hyvää kesää kaikille perheille toivottaa:

Nokian kaupungin varhaiskasvatus
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