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Vuonna 2013 syntyneen lapsen huoltaja 

 

  

 

 Perusopetuslaissa kuntia velvoitetaan järjestämään maksuton esiopetus. 

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.  

 

 Perusopetusasetuksessa (852/1998) määrätään, että esiopetusta tulee antaa vähintään 

700 tuntia vuodessa, mikä tarkoittaa, että esiopetusta tulee antaa viikossa vähintään 

18.42 tuntia. Tavallisesti kouluviikon tunnit jaetaan viidelle koulupäivälle. Em. 

määräyksen lisäksi asetuksessa on säädetty, että kunnan on etukäteen ilmoitettava 

esiopetuksen järjestämispaikoista, esiopetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta 

sekä siitä, mitä menettelytapoja hakeutumisessa noudatetaan. 

 

 Esiopetuksen järjestämispaikat 

 

 Esikoulu järjestetään lapselle omassa lähikoulussa. Perustellusta syystä, esim. 

hoitopaikasta johtuva syy, huoltajat voivat hakea myös muuta esikoulupaikkaa kuin 

lapsen lähikoulua. Esikouluun ilmoittautumislomakkeessa on tätä varten oma kohta. 

 

 Pihtiputaalla esikoulun järjestämispaikat ovat seuraavat: 

 Muurasjärven koulu   

 Putaanvirran koulu  

  

 Viitasaarella esikoulun järjestämispaikat ovat seuraavat: 

 Haapaniemen koulu    

 Huopanan koulu    

 Kymönkosken koulu  

  

 Kouluun tutustumispäivät 

 

 Pihtiputaalla sijaitsevat koulut 

 Muurasjärven koulu keskiviikko    29.5.2019 klo 8.30 – 10.30 

 Putaanvirran koulu keskiviikko    29.5.2019 klo 8.50 – 10.30 

 

 Viitasaarella sijaitsevat koulut 

 Haapaniemen koulu perjantai  3.5.2019 klo 9.00 – 10.00 

 Huopanan koulu perjantai   3.5.2019 klo 8.30 – 10.30 

 Kymönkosken koulu perjantai  3.5.2019 klo 9.00 – 11.00 

 

 Tutustuminen on tarkoitettu tulevalle esikoululaiselle ja hänen huoltajalle. 

Tutustumisesta ei lähetetä erillistä kutsua, joten merkitse päivä kalenteriin. 
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 Wiitaunionin koulujen työ- ja loma-ajat lv. 2019–2020 

 

Syksyllä 2019 esikoulu alkaa torstaina 8.8.2019. 

 

 Lukuvuoden alkamis- ja loma-ajankohdat päättää sivistyslautakunta. Yksittäisen 

koulun koulupäivän alkamis- ja päättymisajankohdat päättävät koulun rehtori tai 

koulunjohtaja yhdessä opettajien kanssa työjärjestyksissä (lukujärjestyksissä). 

Sivistyslautakunta vahvistaa työjärjestykset syksyllä. Koulupäivän 

alkamisajankohdasta ja päivien pituudesta tiedotetaan kouluun tutustumisen 

yhteydessä. 

  

 Sivistyslautakunta on 27.11.2018 § 135 päättänyt, että 

Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2019 ja päättyy perjantaina 20.12.2019. Syysloma 

on viikolla 42 eli 14.10.–18.10.2019. Syyslukukausi sisältää yhden lauantaityöpäivän 

21.9.2019. 

 Kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 ja päättyy lauantaina 30.5.2020. 

Talvilomaviikko on viikko 9 eli 24.2.–28.2.2020. Kevätlukukausi sisältää yhden 

lauantaityöpäivän 30.5.2020 ja yhden viikolla olevan vapaapäivän 22.5.2020. 

 

 Koulumatka 
 

 Sivistyslautakunta on päättänyt Wiitaunionin koulukuljetusten periaatteista. 

Esikoululaiselle järjestetään koulukuljetus, mikäli periaatteiden mukaiset 

kyyditysehdot täyttyvät. Wiitaunionin koulukuljetusten periaatteet –asiakirja on 

liitteenä, liite kannattaa säilyttää.  

 

 Varhaiskasvatus 

 

 Mikäli lapsesi tarvitsee esikouluopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen järjestämää 

hoitopaikkaa ennen tai jälkeen koulupäivän, ottakaa yhteyttä 

varhaiskasvatustoimistoon:  

 Viitasaarella varhaiskasvatusjohtaja Maria Kilpeläinen, puh. 044 4597 326 tai 

 Pihtiputaalla varhaiskasvatusjohtaja Eila Pasanen, puh. 044 4596 853. 

 

 Kodin ja koulun välinen yhteydenpito 

 

 Pihtiputaan kunnassa ja Viitasaaren kaupungissa on käytössä Primus  

– oppilashallinto-ohjelma. Ohjelman yksi osa on Wilma, joka on yksi koulun ja kodin 

välisen päivittäisen yhteydenpidon väline. Wilma-tunnukset lähetetään huoltajille 

ilmoittautumisen jälkeen tai jaetaan kouluun tutustumisen yhteydessä. 
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 Lisätiedot 

 

 Lisätietoja esikoulusta saa kunkin koulun koulunjohtajalta tai rehtorilta: 

 Haapaniemen koulu, rehtori Jari Kunelius, puh. 044 4597 377 

 Huopanan koulu, koulunjohtaja Taija-Tuuli Korhonen, puh. 044 4597 459. 

 Kymönkosken koulu, koulunjohtaja Sakari Nikkinen, puh. 044 3157 292. 

 Muurasjärven koulu, koulunjohtaja Satu Koljonen, puh. 040 8600 708 

 Putaanvirran koulu, vs. rehtori Joona Kurikkala, puh. 044 4596 876. 

  

Ilmoittautumiskaavake palautetaan Wiitaunionin yhteiseen sivistystoimistoon 

viimeistään huhtikuun 18. 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, sieltä Varhaiskasvatus ja koulutus > Esiopetus) 

 

 Pyydämme teitä ilmoittamaan, mikäli lapsenne ilmoitetaan johonkin muuhun 

esikouluun kuin Pihtiputaan kunnan tai Viitasaaren kaupungin alueella toimivien 

koulujen esikouluun. 

 

 

 

 Sivistystoimistossa 26.3.2019 

 

 

 Ystävällisin terveisin 

 

 

 

 

  

 Laila Nikunlassi 

 Sivistystoimen toimialajohtaja 
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