
 

Maskun varhaiskasvatuksen syystiedote 2021 

Aurinkoinen tervehdys ja tervetuloa uuteen toimintakauteen   

Tässä tiedotteessa on kuusi tärkeää kohtaa tiedoksenne: 

1. Maskun esiopetuksessa ollut jo muutaman vuoden ajan käytössä Wilma -järjestelmä, joka 

toimii jatkumona lapsen jatkaessa Maskun opetuspalveluihin. Nyt syyskuun aikana otamme 

käyttöön Wilman myös alle eskari-ikäisten osalta kunnan päiväkodeissa.  

 

Wilman tarkoituksena on olla viestinnän väline ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

tallentamista varten. Wilman tunnukset ja ohjeet tulette saamaan päiväkodista elo-

syyskuun vaihteessa ja on tärkeää muistaa käydä heti kirjautumassa sinne. Tunnukset 

vanhenevat n. kuukauden kuluttua. Perhepäivähoidon osalta emme siirry Wilmaan vielä.  

 

2. Tiedotamme erillisellä koronatiedotteella tilanteesta ja ajantasaisista ohjeista.  

 

3. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.8.2021 alkaen. 

https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-

asiakasmaksut/ sivuilla lisätietoa. Muistattehan toimittaa päivitetyt tulotiedot heti hoidon 

alkaessa varhaiskasvatustoimistoon pia.kyrola@masku.fi 044 7388 265. Mikäli ette toimita 

tulotietoja, siitäkin ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon.  

 

4. Kunnan varhaiskasvatusyksiköissä on käytössä sähköinen hoitoaikojen 

ilmoittamisjärjestelmä. https://www.masku.fi/varhaiskasvatus-ja-

opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-hakeminen/ on lisätietoa hoitoaikojen 

ilmoittamisesta ja linkki järjestelmään.  

 

• Hoitoaikojen ilmoittaminen on tärkeää meille työvuorosuunnittelua ja 

ruokatilauksia varten.  

• Perhepäivähoidossa lasten ilmoitetut hoitoajat määräävät hoitajan työajan, joten 

ilmoittakaa täsmälliset hoitoajat järjestelmään. Hoitoaikojen ilmoittamisjärjestelmä 

lukkiutuu aina edellisen viikon maanantaina klo 8 sitä seuraavan viikon aikojen 

osalta.  

 

5. Maskun varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön ns. puheeksi ottamisen menetelmä. 

Lapsen vasu- ja esiopetuskeskustelujen yhteydessä perheiltä kysytään kolme kysymystä. 

Näiden kysymysten tarkoituksena on, että haluamme osaltamme auttaa perheitä 

tarvittaessa löytämään ja saamaan kaipaamaansa apua mahdollisimman nopeasti ja 

helposti. Näiden kysymysten pohjalta keskusteltuja asioita ei kirjata / arkistoida meillä. 

Tarkoituksena on voida ohjata perheitä asioissa eteenpäin.  
• Missä asioissa lapsi on hyvä? Minkälaiset asiat sujuvat lapsen kanssa hyvin 

• Miten jaksat/voit? Oletko huolissasi jostakin? 

• Jos tulee tilanne, että tarvitset apua, onko sinulla joku, jonka kanssa voit keskustella? Keneltä saat 

apua? 
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6. Koulujen syysloma on ajalla 11.-17.10.2021 ja kyseinen aika vaikuttaa myös 

varhaiskasvatuksen järjestelyihin. Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt, että 

kunnan varhaiskasvatuksessa oleva voi saada maksuhyvityksen ko. ajalta, mikäli perhe 

järjestää lapsen hoidon koko ajalla itse. Tästä tulossa lisäohjeita, mutta sitovat 

ilmoittautumiset ”ennalta ilmoitettu poissaolo” 27.9.2021 mennessä.   

 

Tässä vaiheessa tiedoksenne myös varhaiskasvatuksen joulunajan poikkeusjärjestelyt 

23.12.2021- 9.1.2022 


