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Vuonna 2016 syntyneen lapsen huoltaja   17.2.2022 

 

 

Tervetuloa esikouluun! 

 

  

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, 

tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. 

Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja 

yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa. 

Perusopetuslain (1040/2014) mukaan esiopetus on velvoittavaa siten, että lapsen on 

osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään 

esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.  

 

Syksyllä 2022 esiopetuksen aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Esiopetukseen 

osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 

5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. 

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja sisältää maksuttoman 

aterian. Esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä, lukuvuosi noudattaa pääosin 

koulujen työ- ja loma-aikoja. 

Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

sekä Wiitaunionin esiopetussuunnitelmaa. Jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle lapselle 

laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa esiopetuksen oppimissuunnitelma 

(LEOPS) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 

Esikouluun ilmoittautuminen 

 

Esikouluun ilmoittaudutaan paperisella ilmoittautumiskaavakkeella, joka palautetaan 

sivistystoimen toimistoon viimeistään maaliskuun 9. päivänä tämän kirjeen mukana 

tulleessa palautuskuoressa. Ilmoittautumiskaavakkeita on mahdollista saada myös 

Pihtiputaan kunnan tai Viitasaaren kaupungin www-sivuilta (www.pihtipudas.fi tai 

www.viitasaari.fi -> Varhaiskasvatus ja koulutus > Esiopetus). 

  

 

Esiopetuksen järjestämispaikat 

 

 Esikoulu järjestetään lapsen omassa lähikoulussa. Lähikoulu määräytyy 

sivistyslautakunnan vahvistaman kouluverkon perusteella. Perustellusta syystä, esim. 

hoitopaikasta johtuva syy, huoltajat voivat hakea esikoulupaikkaa muusta kuin lapsen 

lähikoulusta. Esikouluun ilmoittautumislomakkeessa on tätä varten oma kohta. 

 

Pyydämme teitä ilmoittamaan, mikäli lapsenne ilmoitetaan johonkin muuhun 

esikouluun kuin Pihtiputaan kunnan tai Viitasaaren kaupungin koulujen esikouluun. 

http://www.viitasaari.fi/
http://www.pihtipudas.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146576_Vantaan_esiopetuksen_opetussuunnitelma_2019.pdf
http://www.pihtipudas.fi/
http://www.viitasaari.fi/
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 Esiopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa. Tutustumispäivänä on sekä tulevalla 

esikoululaisella että hänen huoltajallaan mahdollisuus tutustua esikoulun tiloihin ja 

toimintaan. Tutustumisesta ei lähetetä erillistä kutsua. Koronapandemian takia 

esikouluun tutustuminen voidaan joutua järjestämään ulkotiloissa, etäyhteyden 

välityksellä tai se voi siirtyä syksyyn 2022. Tiedotamme muutoksista Wilmalla, jonka 

tunnukset lähetetään ilmoittautumisen jälkeen maalis-huhtikuussa. 

 

 Lisätietoja esikoulun toiminnasta ja esikouluun tutustumisesta antavat rehtorit ja 

koulunjohtajat.  

  

Pihtiputaan esikoulut  

 

 Putaanvirran koulu   ke 4.5.2022 tutustumispäivä 

rehtori Joona Kurikkala   klo 9.00–10.30 

 puh. 044 4596 876 

 

Muurasjärven koulu   ke 4.5.2022 tutustumispäivä  

 koulunjohtaja Satu Koljonen  klo 8.30–10.00 

 puh. 040 8600 708 

 

Viitasaaren esikoulut 

 

 Haapaniemen koulu   pe 6.5.2022 tutustumispäivä 

rehtori Jari Kunelius   klo 8.55–10.00 

 puh. 044 4597 377 

  

 Huopanan koulu   pe 6.5.2022 tutustumispäivä 

koulunjohtaja Taija-Tuuli Korhonen  klo 8.30–10.30 

puh. 044 4597 459 

 

 Kymönkosken koulu   pe 6.5.2022 tutustumispäivä 

koulunjohtaja Jaana Kaskilahti  klo 8.55–11.00 

 puh. 044 3157 292 

 

Wiitaunionin koulujen työ- ja loma-ajat lv. 2022–2023 

 

Esikoulu alkaa tiistaina 9.8.2022. 

  

Syyslukukausi 9.8.2022 - 20.12.2022. Syysloma on viikolla 42.  

 

Kevätlukukausi 9.1.2023- 3.6.2023. Talvilomaviikko on viikko 9.  

http://www.viitasaari.fi/
http://www.pihtipudas.fi/
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Koulukuljetukset 

 

 Sivistyslautakunta on päättänyt Wiitaunionin koulukuljetusten periaatteista. 

Esikoululaiselle järjestetään koulukuljetus, mikäli koulukuljetusperiaatteiden mukaiset 

kyyditysehdot täyttyvät. Wiitaunionin koulukuljetusten periaatteet löytyvät tämän 

kirjeen liitteenä. Koulumatkaan liittyvissä asioissa lisätietoja antaa 

rehtori/koulunjohtaja tai sivistystoimen toimisto.  

 

Varhaiskasvatus 

 
 Esiopetusikäisellä lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus maksulliseen 

varhaiskasvatukseen. Aamu- ja iltapäivähoito järjestetään aamu- ja iltapäivätoiminnan 

yhteydessä tai päiväkodissa. Lisätietoja antavat koulunjohtajat/rehtorit.  

 

Mikäli lapsesi tarvitsee esikouluopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa, 

hoitopaikkaa haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta. Lisätietoja antavat 

varhaiskasvatusjohtajat ja koulunjohtajat/rehtorit.  

 

Pihtipudas ja Viitasaari 

varhaiskasvatusjohtaja Tarja Laitinen  puh. 044 4596 853 

 

 

Oppilashuolto 

Esiopetuksessa lapsesi kuuluu oppilashuollon piiriin. Lapsesi voi saada 

kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattori- ja psykologipalveluita.  Oppilashuollon 

tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä esiopetuksen käyntiin 

liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja 

poistaminen mahdollisimman varhain. 

 

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito 

 

 Koulun ja kodin välisen päivittäisen yhteydenpidon tärkein väline on sähköinen 

Wilma. Tunnukset Wilmaan lähetetään postitse ilmoittautumisen jälkeen.  

  

 Ystävällisin terveisin 

 

 

 

 Joona Kurikkala 

 vs. Sivistystoimen toimialajohtaja 

 

 

LIITTEET Ilmoittautumislomake 

 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 

 Palautuskuori 

 

http://www.viitasaari.fi/
http://www.pihtipudas.fi/

