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Hyvät varhaiskasvatuksen perheet ja henkilökunta 

Tasavallan presidenttimme kehotti meitä ottamaan                                                   
toisiimme fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä.  

Tätä asiaa emme voi tässä tilanteessa korostaa liikaa, tilanne on ainutlaatuinen ja jokainen 

meistä osaltaan voi vaikuttaa siihen, että pääsemme mahdollisimman pian 

normaalitilanteeseen. Tämän tilanteen myötä huomaamme, että meillä on yhteinen, 

yhdistävä kokemus ja on nyt tärkeää luoda ME -henkeä. 

Tilanne on ollut monelta osin haastava ja uusi.  Kiitos kaikille tässä vaiheessa – olette 

varhaiskasvatuksessa osaltanne olleet tukemassa ja helpottamassa tilannetta ja varmasti 

teette kaikkenne jatkossakin.  

Jos lapsille on herännyt kysymyksiä tilanteesta, niistä on hyvä keskustella heidän 

kanssaan https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/  

 

Muutamia edelleen muistettavia asioita: 

• Perheenjäsenen sairastaessa nyt mitä tahansa tartuntatautia toivomme, ettei 
tervettä lasta tuoda hoitoon levittämään perheessä olevaa tautia. 

• Jäädään matalalla kynnyksellä kotiin. Kuume ei ole ainut mittari; vetämätön olo, 
yskä tai lihaskivut harvoin alkavat yllättäen, ellei ole alkamassa jokin virus. Kuume 
seuraa useimmiten heti perässä.  

• Muistamme huolellisen käsienpesun töihin/hoitoon tullessa ja lähtiessä, pesemme 
kätemme usein (vessassa käynneillä, ruuan jaossa, nenän pyyhkimisessä ja 
ryhmää vaihtaessa ym.) Käytämme myös käsidesiä. 

• Opetamme lapsia aivastamaan ja yskimään käsivarteen, kainaloon tai paperiin. 

• Ruokailutilanteissa huomioimme erityisesti hygienian ruuan jaon yhteydessä 

• Noudatamme Suomen hallituksen, THL:n, Akselin ja AVI:n ohjeistuksia. 

• Emme kättele toisiamme toistaiseksi 

• Tiedotamme muuttuvista tilanteista, joten seuraa aktiivisesti Wilmaa/sähköpostia 

https://www.masku.fi/koronatiedote-24-3-2020-klo-19-00/  

Toivomme teille sinne koteihinkin mukavia yhdessäolon hetkiä poikkeustilanteesta 

huolimatta. Tiedotteen lopussa on mukavia, päivää piristäviä vinkkejä kotiarkeen       

Aurinkoa ja valoa kevääseen teille kaikille! 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen esimiehiltä tai varhaiskasvatusjohtajalta 

 

Hanna Rousku 

varhaiskasvatusjohtaja 

hanna.rousku@masku.fi 

044 7388 355 
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VINKKEJÄ ARKEEN LASTEN KANSSA 

• Ulkoilkaa, leipokaa, pelatkaa pelejä ja olkaa läsnä toisillenne.  

• Pakkaa eväät ja suuntaa metsäretkelle. Havainnoikaa kevään 

merkkejä 

• Majanrakennus sisällä / ulkona on aina mukavaa 

Majassa ja muuallakin voi kokeilla Lukulumo -sovellusta, mikä on nyt 

poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kaikille avoin. Lukulumossa on yli sata 

luettua lastenkirjaa kuvituksineen.      

Käyttäjätunnus: LUKULUMOKOTI  Salasana: 987654321 

• Temppurata tuoleista tm. 

• Vinkkejä leikeistä ja muusta mukavasta yhteisestä puuhasta: 

https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/leikkivinkit/ 

https://leikkipankki.fi/haku  

http://www.nettimuskari.fi/  

https://viitotturakkaus.fi/ 

https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/  

https://xn--valeiti-8wa.fi/tekemista-lapsille-kotona/  

https://mieli.fi/fi/esitteet/perheliikunnan-vinkkikortit  

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta.html  

https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/ 

 

Maskun kunnan hyvinvointipalvelujen vinkkejä:  

https://www.masku.fi/vapaa-aika/ajankohtaista/  
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