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Head alushariduse laste hooldajad!
Vantaa alushariduses on suvine tegevushooaeg lõppemas ja algab uus hooaeg. Kõik lasteaiad,
avatud lasteaiad ja elanike pargid avatakse jälle 3.8.2020 ja ringide tegevus algab 13.8.2020.
Kõik lapsed ja pered on soojalt teretulnud meie teenustesse peale suve puhkusehooaega.
Alusharidusseadus ning laste koduhoiu ja erahoiu toe kohta kehtestatud seadused muutuvad
1.8.2020. Alusharidusseaduse muutumine tähendab seda, et kõigil lastel on subjektiivne õigus
täiskohaga alusharidusse. Vantaa puhul seaduse uuenemine ei muuda hetkeseisu, sest Vantaal
on kõigil lastel olnud õigus täiskohaga alusharidusse juba enne seaduse muutumist.
Koroonakevade ajal osa lastest on puudunud alusharidusest ja eelkoolist üsnagi pikalt, seega
lapse alusharidusse naasmisesse on põhjust spetsiaalset tähelepanu pöörata. Hooldajatel võib
olla vajadus vestelda oma lapse olukorrast, ja sel juhul on võimalik broneerida ekstra
vestlusaegu alushariduse personaliga.
Uute laste alushariduses/eelkoolis alustamine ja tutvumiskombed
Eriolude tõttu kevadel/suve jooksul on võidud uute laste tutvumiskülastusi koguni ära jätta.
Vantaa linnal on kasutusel laste alushariduses alustamise tegevusmudel, mida rakendatakse
tegevushooaja alguses hügieenijuhiseid järgides.
Sügise hooajal alusharidusega/eelkooliga tutvumist võidakse organiseerida võimalikus ulatuses
väliruumides. Peale selle võidakse tutvumiskülastusi läbi viia hooldajate ja personali vahel
võimaluste piirides kaugühendusi/teateid kasutades. Tutvumisperioodi ajal võib hooldaja
tutvuda koos lapsega alusharidusasutuse ruumidesse, lapserühma tegevusse, personalisse ja
muudesse lastesse. Hooldajaid julgustame käima koos lapsega mängimas lasteaia hoovis ka
peale tegevusaja lõppemist.
Sügise hooajal hooldajad ja lapsed võivad käia tutvumas Vantaa alushariduskoha
siseruumidega personali juhatusel, hügieenijuhiseid järgides. Vantaa siseruumides toimuvas
külastamises järgitakse mudelit, milles üks töötaja võtab vastu lapse ja pere ja tutvumine
teostatakse niiviisi, et ruumis ei ole ühel ajal muid lapsi ega täiskasvanuid. Kasutusel olevatesse
toiminguvahenditesse puutumist ja näiteks mängima hakkamist välditakse.
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Lasteaiaga või perepäevahoiuga võib tutvuda ainult tervena.

Lapserühmade tegevus
Laste toomis- ja äraviimisolukorrad teostatakse igale tegevusüksusele sobival moel koostöös
hooldajatega. Joon selle kohta, et hooldajad ei saa üldse lasteaia/tegevüksuse siseruumidesse
siseneda, jääb ära. Toomis- ja äraviimisolukordades on siiski vaja arvesse võtta hügieen ja
kontaktide jätmine miinimumisse.
Lapserühmad tegutsevad päeva jooksul normaalsel moel väikerühmades. Toimingutes hoitakse
kontakte miinimumis korraldades tegevust võimalikult palju väliruumides ja veetes päeva
jooksul aega õuehoovis. Väljas käimine korraldatakse juppidena, et vältida rühmade kokku
liitmist väljas olles.
Söögiajal jagab personal portsjonid lastele. Lapsed ei tohi ise süüa võtta või teiste nõusid ja
söömisvahendeid puudutada. Kui laps puudub alusharidusest või eelkoolist, ta ei osale ka
alushariduse või eelkooli ruumides korraldataval söögiajal.
Soovi korral on võimalik tuua puhas unemänguasi lasteaeda säilitusse. Unemänguasjade abil
püütakse lisada eriti uute alles alustanud laste turvalisuse tunnet uinumise kaasaitamiseks.
Muid laste omi mänguasju hetkel ei tooda lasteaeda.
Tervise ja Heaolu Instituudi juhiste kohaselt, peab laps püsima kodus, kui tal on isegi kerged
paragripi või külmetuse sümptomid. Laps tuleb kõhklemata viia koroonaviirusetestile. Laps
tohib lasteaeda tagasi tulla, kui ta on olnud asümptomaatiline ühe ööpäeva.
Koroonaviirusnakkusesse haigestunu peab puuduma alusharidusest vähemalt seitse ööpäeva
sümptomite algamisest, aga vajadusel kauem nii, et ta on olnud vähemalt kaks ööpäeva
asümptomaatiline enne kui ta alusharidusesse tagasi tuleb. Riskirühmadesse kuuluvate laste
osas on alushariduses osalemise tervisliku hinnangu aluseks raviarsti poolt tehtud hinnang.
Hügieeni tõhustamisele hoolimata hoolitseme selle eest, et laps saab vajalikku täiskasvanu
lähedust, turvatunde ja vastastiksidet võimalikult samal moel kui varemgi.
Koostöö hooldajatega
Sügise jooksul korraldatakse lapse alusharidusplaani/vasu -vestluseid ja eelkooli laste eelõppe
õppimisplaani ehk LEOPS-vestlusi. Kevadehooaja eriolukorra tõttu õnnestuti vestlusi pidama
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erinevate kaugühenduste abil. Nende kasutust võidakse jätkata tavaliste vestluste kõrval.
Sügisehooajal alushariduses ja eelkoolis korraldatakse vanemate koosolekuid, mille
korraldamisviisist lepitakse kokku alusharidusasutusega.
Alushariduskohal on võimalik pidada ühendust karantiini- ja eriolukordades olevate lastega.
Ühendusepidamiseviisidest võidakse täpsemalt kokku leppida lapse hooldajate ja
alushariduskoha vahel.
Tuttava õpetaja, sõprade ja lasteaia nägemine näiteks videoühenduse abil võib olla ka väiksele
lapsele tähtis. Sõnumid alusharidus- või eelkoolirühma poolt lapsele hoiavad üleval tunnet
kollektiivi kuulumisest ja võivad ka kergendada lapse igatsust sõprade, lasteaia personali ja
tegevuse järele.
Nakkushaiguste ülemarst Kirsi Valtoneni tervitused lasteaialaste vanematele (Juuni 2020)
Koroonaolukord on Vantaa linnas kontrolli all ja nakkushaiguste ülemarst Kirsi Valtonen
julgustab vanemaid tooma lapsed lasteaeda ja eelkooli. Lasteaiad ja koolid ei ole nakkuste
levimise suhtes tähelepanuväärsed kohad. Valtonen tuletab meelde, et haigus on haruldasem
lastel kui täiskasvanutel. Koroonaviiruse põhjustatud rasked haigusjuhtumid on lastel äärmiselt
haruldased ega Vantaal ole teada ühtegi sellist juhtumit. Peale erakorralist kevadet on lastel
oluline päästa mängima ja õppima lasteaeda. Vaata terve video (soome keeles) siit.
Lisaandmeid saate oma lapse alusharidusasutusest.
Teretulemast alusharidusse!

Sõbralike tervitustega Sole Askola-Vehviläinen
alushariduse juhataja
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