
8.5.2020 

Hyvät huoltajat, 

Esiopetuksessa siirrytään lähiopetukseen torstaina 14.5.2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

ministeriöt ja opetushallitus ovat antaneet yleisohjeita. Kuhmossa asioita on valmisteltu 

yhteistyössä aluehallintoviraston ja alueen kuntien kanssa. Jokaisella kunnalla on kuitenkin omat 

alueelliset ja mm. koulurakennuksiin liittyvät erityispiirteensä. Seuraavassa on ohjeistusta Kuhmon 

esiopetuksen osalta. 

1. Ohjeiden tavoitteena on turvallinen esiopetus sekä lapsille että henkilökunnalle. Samalla 

sillä on seurausvaikutus myös koteihin. 

2. Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. Lapsen ei pidä tulla päiväkotiin 

mikäli hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, esim. flunssan oireita. Jos lapsi 

sairastuu esiopetuksen aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen 

tilaan odottamaan vanhempaa. 

3. Riskiryhmään kuuluvan lapsen osalta hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata 

lähiopetukseen Lääkärintodistuksen perusteella riskiryhmään kuuluvalla lapsella on 

oikeus etäopetukseen. 

Linkki Kainuun sote:n infektiolääkäri Olli-Pekka Koukkarin toimittamaan ohjeeseen: 

 https://kuhmon-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marjut_kyllonen_edu_kuhmo_fi/EU0VHrIXi_NKlkTkgF

ToclwB0P-Fdh2V6GfbpRpMs-Q9bg?e=WLaxSb  

Jokaisen kannattaa lukea Koukkarin ohje huolella, sillä se pitää sisällään ohjeita siitä, miten 

infektioturvallisesti tullaan päiväkotiin. 

Mikäli huoltaja haluaa lapselleen vapautusta esiopetuksesta, on tehtävä kirjallinen anomus. 

Lyhytaikaisen poissaololuvan (1-3 pv) antaa oma opettaja ja yli kolmen päivän luvista 

päättää varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Pussinen. Hakemukset tulee osoittaa osoitteeseen, 

mirja.pussinen@kuhmo.fi Hakemukset tulee tehdä ti 12.5. klo 12 mennessä. Myönnetyn 

vapaan ajalla esiopetuksesta vastaa huoltaja.  

Perheenjäsenen kuuluminen riskiryhmään oikeuttaa myös vapautukseen esiopetuksesta. 

Tällöin haetaan myös perusteltua poissaolo lupaa edellä mainituilla ohjeilla. Perheenjäsenen 

lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa päiväkotiin.  

Jos lapselle ei ole haettu poissaololupaa, kyseessä on luvaton poissaolo. Linkki OPH:n 

ohjeistuksiin https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-

alkaen 

4. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja pyrimme välttämään seuraavilla toimilla: 

- Esioppilaat toimivat omissa ryhmissään esiopetuksen aikana. Ulkoiluja porrastetaan. 

-Ruokailut järjestetään esiopetuksen omassa ryhmätilassa.  
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- Esioppilaat otetaan vastaan aamulla klo 9 ulkona päiväkodin pihalla, jossa päiväkodin aikuinen 

ohjaa lapset sisälle ja sisällä vastassa on toinen päiväkodin aikuinen. Iltapäivällä kotiin lähtö klo 13 

tapahtuu myös ulkona.  

-Varhaiskasvatukseen tulevat esioppilaat klo 6.30-08.00 välillä otetaan vastaan aamuisin päiväkodin 

eteisessä ja iltapäivällä klo 14 -17.30  kotiin lähtevät esioppilaat luovutetaan eteisessä/ulkona.  

-Päiväkodin aikuiset huolehtivat lasten kirjaamiset päiväkotiin niin tulo- kuin lähtötilanteessa.  

-Päivittäiset kuulumiset opettajalle voi hoitaa tarvittaessa puhelimitse.  

-Kevään  tiedonsiirtopalaverit kouluun järjestetään puhelimitse huoltajien kanssa.  

-Nämä käytänteet otetaan käyttöön torstaina 14.5.2020  

5. Esiopetuksessa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Käsienpesun tueksi ryhmässä on 

käsihuuhdetta. Sen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä 

aina tulessaan päiväkotiin sekä ennen kotiinlähtöä.  Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina 

sisälle tultaessa sekä aivastamisen ja yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Myös 

yskimishygieniaa opetetaan. Omia leluja ei toistaiseksi tuoda päiväkotiin. 

Kotona voi jo ennakkoon harjoitella käsienpesua vaikka Hämä hämähäkki –laulun avulla 

yhden säkeistön verran. Käsiä pestään niin kauan kuin laulu kestää laulaa.  

6. Koulukuljetusten järjestämiseen liittyviä asioita tarkastellaan. Mikäli huoltaja haluaa huolehtia 

lapsen esiopetuskuljetuksesta itse, pyydämme ilmoittamaan siitä ti 12.5. mennessä sekä 

kuljetussuunnittelijalle että päiväkotiin. 

9. Esiopetuksen perinteisiä kevätjuhlia ei järjestetä. Esiopetuksen päätöstä juhlistamme omissa 

ryhmissä.  

  

Terveisin Niina Kähkönen, päiväkodin johtaja 

puh. 044-7105090  

 

 


