
MUISTA! 

-Uusien asiakkaiden tulee toimittaa tiedot 

tuloistaan. 

-Lapsen varhaiskasvatusajat pitää varata 

Päikky-järjestelmän kautta 

-Muista, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen 

vain terveenä. 

-Aloitus vakassa – vanhempien webinaari 6.9. 

klo 18–19 Teamsissä 

Elokuun terveiset varhaiskasvatuksesta 
 

Päikky-järjestelmän käyttö  
Käytämme varhaiskasvatuksessa Päikky - järjestelmää. Huoltajat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatusajat 

Päikky-järjestelmässä. Yleisiä periaatteita varhaiskasvatusaikojen varaamisesta voit lukea verkkosivuilta: 

https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2021/06/Varhaiskasvatusaikavaraukset-ja-

tuntikertymat-ohje.pdf. Päikyn kautta kysymme myös loma-ajan varhaiskasvatuksen tarvetta. Seuraavaksi 

tiedustelemme syylomaviikon (vko 42) tarvetta syyskuun lopussa. Myös varhaiskasvatuksen toiminnasta 

tiedotamme Päikky-järjestelmän kautta, joten ota pikimmiten Päikky päivittäiseen käyttöön! 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat 
Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat omat opetussuunnitelmat, jotka päivitettiin keväällä 2022. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin lapsen tuen, digitaalisen osaamisen, kehotunnekasvatuksen sekä 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta. Esiopetussuunnitelman päivitys koski lapsen etua ja kiusaamisen 

ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyviä käytäntöjä. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatus 

– tai esiopetussuunnitelma, joka on luettavissa Päikky – järjestelmän kautta. Lisäksi huoltajien kanssa 

keskustellaan lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä asioista.  

Lapsen sairastuminen ja osallistuminen varhaiskasvatukseen 
Lasten keskuudessa pöpöt leviävät herkästi, joten muista pestä lapsen käsiä aina päiväkotiin tai kotiin 

tultaessa. Muista myös, että varhaiskasvatukseen osallistutaan vain terveenä. Koronaan sairastuessa 

varhaiskasvatuksesta tulee olla pois vähintään 5 vrk oireiden alusta (oireiden alkupäivä on 1. päivä) ja 

vähintään 48 tuntia tulee olla ollut oireeton. Oireettomuus tarkoittaa, ettei ole kuumetta ja 

hengitystieoireet ovat selvästi lievittymään päin. Lievää yskää ja nuhaa voi vielä olla. Jos on sairastunut 

muuhun hengitystieinfektioon, varhaiskasvatukseen voi palata, kun oireet ovat helpottamaan päin.  

Tulotiedot laskutusta varten 
Uusien asiakkaiden tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen laskutukseen aloituskuukauden aikana. 

Jos tulotietoja ei toimiteta, asiakasmaksu määritellään ilman tulotietoja korkeimman maksuluokan mukaan. 

Kun huoltajien tulotiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee uudet tiedot toimittaa asiakaslaskutukseen 

mahdollisimman pian.  

Varhaiskasvatus alkaa - webinaari 
Varhaiskasvatuksen erityissosionomi pitää tiistaina 6.9. klo 18–19 vanhemmille varhaiskasvatus alkaa – 

webinaarin. Webinaarin aiheena on, miten vanhemmat voivat tukea lastaan varhaiskasvatuksen 

aloituksessa. Teams - sovelluksen kautta järjestettävään Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, 

osallistumislinkki lähetetään 5.9. Päikyn – kautta.   

 

Hyvää alkanutta syksyä kaikkiin perheisiin toivottaa: 
Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen väki 
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