
 

 

Vauniksen vilinää - vasua ja esiopsia verkossa  

Oli siirryttävä digihyppelystä loikkaan ja 

liitoon, että pystyimme toteuttamaan ne 

hyvät asiat, joiden vuoksi Vauniksella 

olemme olemassa ja jotka meitä 

velvoittavat. Enää ei riittänyt Daisy ja 

Wordpress. Nyt oli “valloitettava” Teams ja 

Youtube. 

 

 

 
Liikkuva lähikauppa ( Youtube) 
 

 

Vasu- ja Leops-keskustelut Teamsia 

käyttäen 

 

Olimme sopineet helmikuussa 

vanhempien kanssa lasten vasu-/leops-

keskustelut ja halusimme toteuttaa ne 

poikkeustilanteesta huolimatta. 

Ehdotimme vanhemmille Teamsin käyttöä 

ja se sai suuren suosion. Tällä kertaa 

keskusteluihin osallistui aiempaa 

useammin molemmat vanhemmat sekä 

lapsi. Keskusteluissa saattoi piipahtaa 

myös lapsen sisaruksia tai lemmikkejä. 

Tunnelma oli iloinen   ja leppoisa. 

Onnistuimme yli odotusten ja 

hyödynnämme varmasti myös jatkossa 

Teamsia vasu- ja leops-keskusteluissa.  

 

 

Havaitsimme keskusteluissa, että lapsilla 

on kova ikävä päiväkodin tuttuja aikuisia ja 

kavereita. Se välittyi heistä monella 

tavalla.  

 

Varhaiskasvatuksen perustehtävän 

haasteet poikkeustilanteessa 

o Miten voimme ylläpitää lasten 

yhtäkkisesti katkenneita 

kaverisuhteita ja suhteita tuttuihin 

päiväkodin aikuisiin sekä 

päiväkodissa oleviin rutiineihin? 

o Miten voimme toteuttaa 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta 

riippumatta siitä, ovatko lapset 

päiväkodissa vai kotona? 

 

Ratkaisuja, joilla kaikki pidetään 

mukana 

o Järjestetään kohtaamisia 

päiväkodissa ja kotona olevien 

lasten välille Teamsin avulla 

o Otetaan kotona olevat lapset 

mukaan aamupiiriin Teamsin 

välityksellä  

o Tuotetaan videotallenteina omalle 

Youtube-kanavalle materiaalia, 

jossa tutut päiväkodin aikuiset 

“tuovat” pedagogisen sisällön 

lasten katsottavaksi ajasta ja 

paikasta riippumatta 

 

 

https://vaunis.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fdR7JlACQ-U&feature=youtu.be


 

 

 

Etäaamupiiri on silta  

 

Kaisa- ja Suvi-ope lähtivät jalostamaan 

ideaa.  Suunnittelun ja testailun jälkeen 

toiminta käynnistettiin viidessä 

lapsiryhmässä maanantaina 6.4. Nyt 

järjestämme Teamsia hyödyntäen noin 30 

minuutin etäaamupiirin päivittäin kaikille, 

jotka siihen haluavat liittyä. 

 

 
 

 

 

Me aikuiset koimme ensimmäisinä päivinä 

jännitystä, hämmennystä, digihikeä, 

mutta se kannatti, sillä lasten ilo ja riemu 

sekä meidän aikuisten yhdessä oppiminen 

on ollut huikea kokemus. Lapset sekä me 

aikuiset olemme oppineet taitoja, joita 

tulemme myös jatkossa tarvitsemaan.  

 

  

Vaunukankaan päiväkodissa teemme kaiken tämän, koska tiedämme, että kun 

poikkeusaika päättyy ja silloin palaaminen päiväkodin arkeen sujuu paremmin, kun 

olemme olleet toistemme mielessä. 

Tiina Vesimäki 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja 

Vaunukankaan päiväkoti 

 

 

                       

 

 

 


