Hyvät lasten huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö,
Opetushallituksen Vasuista vauhtia teemaviikkoa vietetään ensi viikolla 5.9.-9.9.2022. Viikon
teemana on ”Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa”.
Kuusamon paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty kesäkuussa 2022 ja siihen voi
jokainen vanhempi, muu huoltaja tai asiasta kiinnostunut tutustua Varhaiskasvatuksen kotisivuilta.
Kuusamo tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen,
joka perustuu VASUun. Tämä asiakirja ohjaa kaikkea varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseen
liittyvää ja arjessa tapahtuvaa toimintaa yksiköissä.
Opetushallitus ylläpitää sivustoa Vasuista vauhtia | Opetushallitus (oph.fi), johon päivittäin tulee
materiaalia, johon voi tutustua ja mahdollisesti ottaa käyttöön.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opetushallitus kutsuu kaikki vanhemmat ja henkilökunnan mukaan osallistumaan keskiviikkona
7.9.2022 klo 17.50 alkaen Maailman suurimpaan varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan
etäyhteydellä.
Tämän linkin Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta 2022 (howspace.com) kautta saat
sisäänkirjautumislinkin sähköpostiisi osallistumisen mahdollistumiseksi tilaisuuteen.
Illan ohjelma
** klo 17.50 ohjelma alkaa **
Illan juontavat opetusneuvos Kati Costiander ja opetusneuvos Heidi Sairanen Opetushallituksesta.
Lauluterveisiä Jyväskylästä
Vox Aurean kuoroperheen ja Valteri-koulu Onervan pienet
Terveiset vanhemmille
opetusministeri Li Andersson
Lapsen oikeus tukeen
opetusneuvos Kati Costiander ja opetusneuvos Heidi Sairanen, Opetushallitus

Tuen polulla yhdessä
varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen ja perhetyön asiantuntija Laura Klemetti, Suomen
Vanhempainliitto ry
Paneelikeskustelu – Mitä se lapsen tuki oikein tarkoittaa?
vanhemman edustajana Pialiisa Toropainen
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Mikko Tiihonen, SVEOT ry
yliopistonlehtori Päivi Pihlaja, Helsingin yliopisto
päiväkodin johtaja Elina Wallin, varhaiskasvatusyksikkö (vy) Pihlaja-Ruskeasuo, Helsingin kaupunki
keskustelun vetäjänä kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto
Ainoa huoneessa vai yksi monista?
näyttelijä-kirjailija Jani Toivola
Illan päätössanat
pääjohtaja Minna Kelhä, Opetushallitus
** klo 19.15 ohjelma päättyy**
***Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Lisätietoja saat Opetushallituksen sivuilta.
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Vasuista vauhtia -viikon aikana yksiköissä tehdään lapsen tukea näkyväksi vanhemmille mm.
suljettuihin viestiryhmien ja Kuusamon kaupungin Varhaiskasvatuksen Facebook-sivuston kautta.
Torstaina 8.9.2022 varhaiskasvatuksessa pidetään oma MiniReadHour, jolloin jokainen yksikkö on
haastettu kuvaamaan omasta lukuhetkestä tilanne. Kannustamme myös koteja osallistumaan
ReadHour teemapäivään lukemalle, loruttelemalla, laulamalla ja keskustelemalla lapsen kanssa.
Rakennetaan kaikille lapsille yhdessä hyvinvoivaa ja sujuvaa arkea!

Vasuista vauhtia sormenpäistä varpaisiin asti
toivoo

Kati Savolainen
varhaiskasvatusjohtaja

