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Hyvät Otsojen uudet kaksivuotisen esikoulun eskarilaiset ja huoltajat! 
 
Tärkeitä asioita tiedoksenne ennen uuden toimintakauden 15.8.2022 alkua. 

 
Aloitamme toimintamme Otsot eskariryhmän tiloissa Leivolan E-talossa maanantaina 
1.8.2022. Toiminta-aikamme on ma-pe klo noin 7.00-17.00.(Otsojen ovet aukeavat klo 
7.00), jonka ulkopuolella varhaiskasvatusta järjestetään vuorohoitoa tarvitseville 
lapsille Käpymetsän päiväkodin tiloissa.  

Tervetuloa! 
 

Sotkamon kunnassa esiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022. Otsoilla esiopetusta 
järjestetään ma-pe aamupäivällä klo 8.30 - 12.30 ja iltapäivällä 13.00 – 17.00. Lapsi 
osallistuu esiopetukseen hoitoajan mukaan. Varatkaa hoitoaika normaalisti 
varhaiskasvatuksen eAsiointipalvelussa (hoitoaika sisältää esiopetusajan). Virikepäiviä ei 
enää ole. 

 
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2022 - 2023 

Syyslukukausi 

ma 15.8.2022 – ke 21.12.2022  (maanantai 5.12. ei esiopetusta) 

Syysloma 17.10. – 23.10.2022 

Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2022  
Joululoma 22.12.2022 – 8.1.2023 

Kevätlukukausi 
ma 9.1.2023 – ke 31.5.2023 

Talviloma 6.3. – 12.3.2023 

Pääsiäinen 7.4. – 10.4.2023 

Vappu ma 1.5.2023 

Helatorstai 18.5.2022 

Lisätietoja esiopetuksesta Sotkamon kunnassa 
https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus/ 

 
Eskarilaisen tarvikkeet 

1. Nimikoitu reppu, joka kulkee kodin ja eskarin välillä päivittäin (omista tavaroista 
huolehtimisen harjoittelu, yhteydenpito), oman kynäpenaalin kuljetukseen. 
Ajatuksella, että lapsi huolehtii itse reppunsa aamulla kotoa mukaan ja eskarin 
jälkeen naulakosta kotiin. 

  

2. Nimikoidut sateen/ vedenpitävät varusteet ja kengät (Gore-Tex/ kuravaatteet, 
kumisaappaat), rapakkoleikkeihin. Ulkoilemme joka säällä. 

 
3. Vaatteet nimikoituna 
4. Pieni määrä vaihtovaatteita mahtuu naulakkopaikalle. 
 

https://www.sotkamo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus/
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5. Päivittäinen tiedottaminen tapahtuu Otsot ryhmän kautta WhatsApp:ssa.  
 

Kerromme sitä kautta pääpiirteet päivän tapahtumista sanoin/kuvin. Jos 
lapselle tapahtuu päivän aikana jokin tapaturma, olemme suoraan 
yhteydessä vanhempiin. Harjoittelemme, että lapsi oppisi kertomaan itse 
päivän tapahtumista (kyselkää lapselta). Henkilökunta tarkentaa 
heränneitä kysymyksiä mielellään. Voitte rohkeasti olla yhteydessä teitä 
askarruttavissa asioissa. 

  
  

 Lämpimästi tervetuloa Otsoille uudet eskarit! 
  

  

 
 

Yhteystiedot 
  

Käpymetsän päiväkodin johtaja 

Reeta Niskanen, p. 044 750 2730 

reeta.niskanen@sotkamo.fi 
  

Otsot, p. 044 750 2090 (Käpymetsä, Hiiroset 0447502590) 
 

Piritta Sirviö, varhaiskasvatuksen opettaja 

Maire Partanen, varhaiskasvatuksen opettaja 

Sari Kärkkäinen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

Marjo Mikkonen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

Eija Jaakola, varhaiskasvatusavustaja 

Hilkka Ohtonen, varhaiskasvatusavustaja 
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