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Tervetuloa rakentamaan yhteistä arkea lapsellenne
Syyskausi on käynnistynyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä, kun lapset ja henkilöstö
ovat palailleet omiin yksiköihin kesän päättyessä. Esiopetus käynnistyy perusopetuksen kanssa
samaan aikaan 10.8.2022. Toivottavasti kesä on tuonut perheellenne monia iloisia muistoja ja
runsaasti yhteisiä hetkiä. Loma on lapsellekin tärkeää ”akkujen” lataamiseksi myös
varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä on rakennustyöt edenneet Rukan päiväkodilla ja
Nilonkankaan esiopetuksen ja perusopetuksen osalta. Innolla odotamme näiden tilojen
käyttöönottoa keväällä. Huomioittehan, että nämä rakennustyöt voivat vaikuttaa yksikköjen
toimintaan alkavalla kaudella. Yksiköt tiedottavat perheitä tarpeen mukaan.
LAKIUUDISTUKSIA
Sekä varhaiskasvatuslakia, että esiopetusta ohjaavaa perusopetuslakia on muutettu siten, että
paikallista
varhaiskasvatussuunnitelmaa
ja
esiopetussuunnitelmaa
on
päivitetty.
Varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitettiin toimintakulttuurin, laaja-alaisen osaamisen, oppimisen
alueiden ja lapsen tuen osalta. Digitaalinen osaaminen ja käsityöllinen ilmaisu ovat nousseet omiksi
teemoiksi varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on kaikkia lapsia varten -ajatus, on vahvemmin
toimintakulttuurissa esille. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen kolmiportaisuus on nyt
lakisääteistä myös varhaiskasvatuksessa. Tämä kolmitasoinen malli (yleinen, tehostettu ja erityinen
tuki) on ollut Kuusamon varhaiskasvatuksessa jo vuosia käytössä, joten suuria muutoksia ei ole
tulossa. Merkittävin muutos koskee viranhaltijapäätöksiä, sillä elokuun alusta alkaen tulee myös
tehostetun tuen päätöksistä tehdä viranhaltijapäätökset.
Esiopetusta koskee osittain perusopetuslainmuutos, jossa kiinnitetään huomioita kiusaamiseen,
häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen kouluissa. Lakimuutoksessa lapsen edun ensisijaisuus
korostuu esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Lasten ohjaamiseen
yksilöinä ja ryhminä ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei kiusata,
syrjitä tai aiheuteta vaaraa, kiinnitetään erityistä huomiota. Lakiin on kirjattu myös opettajan,
päiväkodin johtajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuudesta huoltajalle tai muulle edustajalle epäillystä
kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä ja väkivallasta esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kohteena ollutta ja epäiltyä lasta.
Varhaiskasvatusta koskee myös voimaan astunut perhevapaauudistus.
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KORONA-OHJEISTUS
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen koordinaatioryhmä on
maskisuosituksen ja säännöllisen alueellisen tiedottamisen koronaan liittyen.

päättänyt

yleisen

Koska korona tartuntoja edelleen on, pidämme edelleen voimassa suositukset siitä, että kaikki
tulevat varhaiskasvatukseen terveenä.
Tehokas käsi- ja yskimishygienia sekä väljyys ovat kaikessa toiminnassa erilaisten tartuntojen
ehkäisemiseksi avain asemassa.
HYVINVOINNIN PAINOPISTE JATKUU
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jatkuu hyvinvoinnin painopiste tällä toimintakaudella.
Huomiota kiinnitetään lapsen sujuvaan arkeen, aikuisen läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Erityisesti
huomiota kiinnitetään lakiuudistusten toteuttamiseen arjessa. Tässä asiassa merkityksellisintä on
yhteistyö vanhempien kanssa. Lisäksi kehitämme kaiken aikaa yhteistyötä lapsiperheitä palvelevien
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kuusamon varhaiskasvatuksessa arvioidaan ja kehitetään palveluja ja toimintaa kaiken aikaa
seuraten
valtakunnallista
varhaiskasvatuksen
kehittämistyötä
ja
paikallisia
tarpeita.
Varhaiskasvatuspalvelut pyrkivät olemaan joustavia ja notkeita lapsen edun ensisijaisuus
lähtökohtana. Tähän tavoitteeseen pääsemme perheiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta.
Toivomme, että perheet antavat palautetta ja osallistutte aktiivisesti yhteistyöhön kanssamme
tälläkin toimintakaudella.
Toimeliasta ja kokemusrikasta syksyä kaikille!

Kati Savolainen
Varhaiskasvatusjohtaja
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