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Tiedote perheille
Kevät saapuu kohisten ja lasten riemu sulaneen lumen muodostamista kuralätäköistä on
energisoivaa. Kurahousurivistöt heiluvat päiväkotien eteisissä kuivumassa, kun väki välillä käy myös
sisällä leikkimässä, satuhieronnassa, piirtämässä, syömässä, hetken lepäämässä ja eskarissa vielä
opiskelemassa viimeisiä asioita ennen ensimmäisen kouluvuoden alkua.
Olemme va. sivistystoimenjohtajan kanssa käyneet kiertämässä varhaiskasvatuksen yksiköissä ja
näistä käynneistä on kuvia nähtävillä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteisillä facebook-sivuilla.
Todella reippaita, hymyileviä, liikkuvia, nokkelia, rohkeita ja uteliaita pieniä vakan ja esiopetuksen
lapsia on kohdattu ja jututettu.
Elämme kansainvälisesti aikaa, joka tuo paljon pohdintaa meille aikuisille, mihin tämä maailma on
menossa, mutta on tärkeä luoda lapsille tunne turvallisesta ja tutusta arjesta maailmalla tapahtuvista
kriiseistä huolimatta.
Olemme selviytyneet koronaepidemiasta hyvin ja iso kiitos siitä kuuluu perheille. Paikallisesti
tartuntoja vielä on, mutta THL:n suositusten mukaisesti myös Pohjois-Pohjanmaan alueellinen
koordinaatioryhmä on linjannut, että maskeja suositellaan käytettäväksi tällä hetkellä
-

julkisissa sisätiloissa liikuttaessa
koronavirustestiin hakeutuessa
joukkoliikenteessä
myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskin käyttöä suositellaan edelleen.

Kuusamon tartuntataudeista vastaava lääkäri on antanut myös varhaiskasvatusta koskien paikallisen
ohjeen, että maskisuositus on voimassa THL:n ohjeen mukaisesti. Maskeja siis saa käyttää edelleen,
jos itse niin haluaa, mutta enää päiväkotiin saapuessa siihen ei erityisesti ohjata.
Luotamme siihen, että jokainen perhe suojaa itseään, läheisiä sekä varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen henkilöstöä tilanteenmukaisesti.
Edelleen on voimassa yleinen ohjeistus, että varhaiskasvatukseen osallistutaan terveenä. Lievillä
jälkioireilla voi palata varhaiskasvatukseen.
Valmistaudumme Ukrainasta tulevien lapsiperheiden mahdolliseen vastaanottoon myös
varhaiskasvatuksessa. Olemme seuranneet valtakunnallista tilannetta Suomeen tulevien
ukrainalaisten osalta ja olemme omalta osaltamme halukkaita näitä perheitä auttamaan pääsemään
kiinni
normaaliin
arkeen.
Kuten
kaikkien
muidenkin
kansallisuuksien
osalta
varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan eri yksiköissä ja onkin tärkeä, että kotona keskustellaan siitä,
miten juuri sinun lapsesi voisi auttaa omalta osaltaan kotoutumisessa, sillä jokaisen lapsen olisi
tärkeä saada kaveri.
Pyrimme siihen, että sopimusneuvottelut ammattijärjestöjen ja työnantajapuolen välillä eivät
heijastuisi palveluihin. Perheitä on tiedotettu yksiköissä niistä toimintaohjeista, joita perheet voivat
joutua tekemään äärivuorotilanteissa. Varhaiskasvatuspalvelut tiedottavat perheitä, mikäli palvelun
tuottamisessa tulee muutoksia.
Toivon kaikille iloa ja valoa kevääseen!
Yhteistyöstä kiittäen
Kati Savolainen
varhaiskasvatusjohtaja
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