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Hyvät vanhemmat,  
    
Varhaiskasvatusta järjestetään päivystysluonteisesti kesäaikana. Päivystysaikana auki olevissa päiväkodeissa työskentelee 
henkilökuntaa myös muista varhaiskasvatuksen yksiköistä. Lasten mukana siirtyy myös lapsille tuttua henkilökuntaa 
mahdollisuuksien mukaan. Yksiköt tiedottavat toukokuussa tarkemmista järjestelyistä ja lasten kesäajan ryhmistä.  
 
1.6.-7.8.2022 varhaiskasvatuksen yksiköiden sulkuajat ja varahoito: 
 

- Jakun ryhmis on suljettu ajalla 6.6-7.8.2022(varahoito järjestetään Nikkarin päiväkodissa) 
- Tenavatupa ryhmis on suljettu ajalla 6.6-31.7.2022 (varahoito järjestetään Nikkarin tai Kuivaniemenpäiväko-

deissa) 
- Iitulan päiväkoti on suljettu ajalla 24.6-31.7.2022 (varahoito järjestetään Tikkasen päiväkodissa) 
- Alarannan päiväkoti on suljettu ajalla 24.6-31.7.2022 (varahoito järjestetään Haminan päiväkodissa) 
- Perhepäivähoidon (varahoito järjestetään Nikkarin, Haminan ja Tikkasen päiväkodeissa päivystysaikana 24.6-

31.7.2022) 
- Lepolan päiväkoti on suljettu ajalla 6.6.-31.7.2022 (varahoito järjestetään Nikkarissa)  
- Mustikat Micropoliksen lapsiryhmä on suljettu 24.6-31.7.2022 (varahoito järjestetään Tikkasen päiväkodissa)  
- Harjuntähden päiväkoti sulkeutuu 24.6. alkaen. Toiminta siirtyy yksityiselle toimijalle 1.8.2022 alkaen (vara-

hoito 24.6.-31.7.2022 järjestetään Nikkarissa) 
- Päiväkoti Tikkaset auki koko kesän 
- Kuivaniemen päiväkoti auki koko kesän 
- Haminan päiväkoti auki koko kesän (Valkoapilat ja Vanamot) 
- Nikkarin päiväkoti auki koko kesän 
- Avoin varhaiskasvatus on suljettu 30.5.-14.8.2022 

 
Ajalla 1.6-31.8.2022 varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa hyvitetään ennalta ilmoitettu vähintään 6 viikon yhtäjaksoinen 
poissaolo. Kesäajan poissaoloilmoitus (lomake) tulee palauttaa 13.5.2022 mennessä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. 
Myöhemmin ilmoitetut poissaolot eivät vaikuta asiakasmaksua alentavasti. Lasten kesän loma-ajat tulee merkitä säh-
köiseen järjestelmään 13.5.2022 klo 16 mennessä. 
 
Jos lapsi on ollut pelkässä esiopetuksessa ja hän tarvitsee varhaiskasvatusta kesän aikana, muistattehan hakea varhais-
kasvatuspaikkaa kesäksi. Jos eskarilainen jatkaa varhaiskasvatuksessa kesän ajan, tällöin asiakasmaksu tulee muuttu-
maan, koska maksuton esiopetuksen aika jää pois. Jos irtisanotte varhaiskasvatuspaikan kesän ajaksi kokonaan, emme 
voi valitettavasti taata, että lapsi pääsee syksyllä takaisin juuri entiseen varhaiskasvatuspaikkaan /samaan lapsiryhmään.  

 
 
Lisätietoja:  
Iitulan päiväkoti, päiväkoti Tikkaset ja perhepäivähoito  päiväkodinjohtaja p.0407238800 
Haminan, Harjuntähden ja Alarannan päiväkodit  päiväkodinjohtaja p.0401829592 
Kuivaniemen ja Lepolan päiväkodit, Tenavatupa ja Jakun ryhmis   päiväkodinjohtaja p.0406411003 
Nikkarin päiväkoti    päiväkodinjohtaja p.0403577999 
Varhaiskasvatuksen hallinto    varhaiskasvatusjohtaja p.0406684114 
Asiakasmaksut ja laskutus    toimistosihteeri p. 0503106830 

 
 
 
Kiitos yhteistyöstä ja hyvää kesän odotusta perheellenne!  
Iin Varhaiskasvatuspalvelut 


