
 

 

 

POSTIA PUHEENJOHTAJALTA - helmikuu 2022 

Huomasin, että viime vuosi taisi mennä vahvasti remontin merkeissä ja kirjeitä ei sen vuoksi tainnut olla kuin 
yksi.  

Kiitos vielä kaikille viime kesän venymisestä ja joustavuudesta. Saimme yhteistyöllä remontin aikanakin 
päiväkotitoiminnan sujumaan. Suurkiitos kuuluu erityisesti loistavalle ja sitoutuneelle henkilökunnallemme. 
Olette loistavia! 

Ensi kesänä on edessä vielä samanlainen urakka, jonka jälkeen pitäisi päiväkodin sisäpintojen olla 
päivitettyinä. Johtokunta työstää ja suunnittelee parhaillaan ensi vuoden remontin yksityiskohtia. Johanna 
onkin jo tainnut laittaa kesää -22 koskevan hoitotarve-kyselyn eteenpäin.  

Julkisuudessa on paljon puhuttu varhaiskasvatusta koskevista haasteista. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan 
huolehtimaan päiväkotiyhdistyksen palkkaaman henkilöstönsä hyvinvoinnista. Hyvinvointia pyritään 
lisäämään kuuntelemalla henkilöstöä sekä huolehtimaan heidän työssä jaksamisesta. 

 

VUODEN 2022 JÄSENMAKSU JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

Vaahteramäen päiväkotiyhdistyksen jäseniä ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet henkilöt + heidän 
perheensä. Vuosikokouksessa on päätetty jäsenmaksun suuruus, joka tällä hetkellä on 10€.  

Toivomme asiakasperheiden liittyvän yhdistyksen jäseniksi. Jokaisesta perheestä riittää yksi maksu. 
Kannatusmielessä otamme toki vastaan useampiakin kannatusjäseniä perheistä. Vuoden 2022 
jäsenmaksuihin liittyvät ohjeet saatte Johannalta. 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tänä vuonna maalis-huhtikuun vaihteessa. Vuosikokouksen 
ajankohdasta tiedotetaan päiväkodin oven ilmoitustaululla. 

 

MITÄ YHDISTYS TEKEE? 

Yhdistys ylläpitää ja tuottaa päiväkodin palvelut ja toimii henkilökunnan työnantajana. Lisäksi yhdistys 
omistaa päiväkodin kiinteistön. Vuosikokouksessa valittava johtokunta kokoontuu kuukausittain päättämään 
sille osoitetuista tehtävistä. Jäsenmaksun maksamalla teillä on suora mahdollisuus vaikuttaa lapsenne 
varhaiskasvatusta koskeviin asioihin.  

Jäsenistön toivotaan olevan mukana ideoimassa ja toteuttamassa toimintaa.  

Mikäli jäsenistöstä löytyy innokkuutta, olisi nyt keväällä mahdollisuus toteuttaa kirppispäivä ja/tai 
varainkeruukampanja esim. wc-paperin myynti tms. ja tuloilla hankittaisiin jotain kivaa sen toimintavuoden 
aikana päiväkodin lapsille? Eli omalla toiminnalla voisi vaikuttaa suoraan oman lapsen arkeen. 

Eli – aktiivisuus ja toiminta muovautuvat jäsenistön mukaan. Yhdistyksellä on loistava kiinteistö ja upea 
piha-alue Turun keskusta-alueella. Mahdollisuudet vaikka mihin ovat olemassa! 

 

  



HENKILÖKUNTAMUUTOKSIA 

Päiväkotiyhdistys on palkannut vuoden vaihteen jälkeen kaksi uutta määräaikaista työntekijää Sirpa 

Vaihisen sekä Thanyamai (Tanja) Taesuwan. Tanja toimii Tiia Huhtalan perhevapaiden sijaisena. Tervetuloa! 

 

 

Yhdistysterveisin, 

Saara Westerlund 

puheenjohtaja 
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