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 Varhaiskasvatus 

 
 

ASIAKASTIEDOTE  LASTEN VANHEMMILLE  2/2017 

 
100 kuvaa Inarista- varhaiskasvatuksen Suomi 100 tapahtuma  

 

 
  
 

Ma 4.12.17 klo 15.00-18.00 valokuvanäyttely varhaiskasvatuksen lapsille ja  
perheille, mehu- ja kahvitarjoilu 
Valokuvanäyttely kaikille kuntalaisille : 
Ma 4.12.2017 klo 12.00-15.00 
Ti    5.12.2017 klo 9.00-15.00 
Ke   6.12.17 Itsenäisyyspäivänä klo 10.00-17.00 
To   7.12.2017 klo 10.00-16.00  
Pe   8.12.2017 klo 10.00-16.00 

 
Päiväkodit, perhepäivähoito ja koltansaamen kielipesä osallistuvat yhteiseen Inarin 
kunnan varhaiskasvatuksen Suomi 100 -tapahtumaan: 100 kuvaa Inarista. Lapset ovat 
ottaneet pitkin vuotta valokuvia Inarin luonnosta, joista kukin lapsi valitsee  
yhden ottamansa kuvan, joka laitetaan esille näyttelyyn. Kuvat tulostetaan paperille  
värillisinä kahtena kappaleena, joista toinen laminoidaan näyttelyä varten. Kuvan 
taakse tulee lapsen nimi ja etupuolelle lapsen etunimi ja ikä. Toinen kappale kuvasta 
jää esille oman yksikön valokuvanäyttelyyn, jonka jälkeen lapsi saa ottamansa kuvan 
kotiin.  



Lasten ottamat valokuvat laitetaan esille kansalaisopiston ja kulttuuritoimen  
toimitilaan (Kuulas, Ivalontie 6, Ivalo), jossa on yhtä aikaa mm. koulujen näyttelyitä. 
Lisätietoja valokuvaustapahtumasta saa lapsen omasta hoitopaikasta. Pyydämme 
ilmoittamaan henkilöstölle, mikäli joku perheistä ei halua, että lapsen ottama  
valokuva laitetaan esille yhteiseen valokuvanäyttelyyn.  

  
Valokuvanäyttelyn jälkeen käytämme lasten ottamia kuvia huoltajan suostumuksella 
mm. varhaiskasvatuksen esitteisiin ja tiedottamiseen esim. www.sivuilla. 

 
 

Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmiin tehdyt muutokset 
 

Inarin kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt 14.6.2017 suomenkielisen ja 
saamenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelmat (Vasut), jotka on otettu käyttöön 
1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin  
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 18.10.2016) ja niiden  
tarkoituksena on määritellä, ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä 
paikallisesti. Inarin kunnan suomenkielisen ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen 
suunnitelmat ovat olleet nähtävänä 14.6.2017 jälkeen mm. varhaiskasvatuksen 
www.sivuilla kommentointia varten. Palautetta ja kommentteja olemme saaneet 
muutamia, joista suurin osa on ollut henkilöstöltä saatuja saamenkielisen 
varhaiskasvatuksen suunnitelmaa koskevia tarkennuksia ja lisäyksiä.   
 
Inarin kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.11.2017  
varhaiskasvatussuunnitelmiin tehdyt korjaukset ja lisäykset.  
Varhaiskasvatussuunnitelmat on muokattu selkeämmäksi ulkoasultaan  
perusopetussuunnitelman mukaisesti siten, että valtakunnallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman teksti on alussa tavallisena tekstinä, jonka jälkeen on 
vihreällä värillä Inarin kuntaa koskeva tarkentava teksti. Saamenkielisen 
varhaiskasvatuksen Vasussa on em. lisäksi sinisellä tekstillä saamenkielistä 
varhaiskasvatusta kokevat erityiset painotukset ja lisäykset. Inarin kunnan  
varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta päiväkodit, kielipesät ja perhepäivähoito 
laativat yksikön oman varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä lasten huoltajien 
kanssa. 
 
Inarin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat ovat nähtävänä varhaiskasvatuksen 
www.sivuilla. Vasuista ja niiden kehittämisestä otamme edelleen mielellämme  
vastaan palautetta esim. sähköpostitse. 

 

 Hyvää loppuvuotta ja Joulun aikaa toivottaen  
 
 
Pirkko Saarela, varhaiskasvatusjohtaja  
Sähköpostiosoite: pirkko.saarela@inari.fi  
Puh. 040 7441259 

 
Lisätietoja: www.inari.fi/palvelut/sivistyspalvelut/varhaiskasvatus 
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