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ESIOPETUS JA LEIKKITOIMINTA 

KOULUSSA 

 

Pienten koulussa esiopetus on osa alkuopetusta. Esiopetustiimiin kuuluvat kiinteänä 

osana myös alkuopetuksen opettajat, sekä erityisopettaja. Pienten koulussa lapsi 

pääsee omien oppimisen edellytystensä myötä osallistumaan sekä esi- että 

alkuopetukseen. Koulumme on pro-koulu.  

Koko koulun yhteistyöllä luodaan viihtyisä ja positiivista käyttäytymistä tukeva 

ympäristö. Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee lapsen kehitystä kohti koulun 

kasvutavoitteita. Varhainen puuttuminen suunnitelmallisesti koulussa näkyviin 

ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen 

pulmia. Näin lapset saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen. 

 

 

Pienten koulu toimii lähikoulu-periaatteen mukaisesti. Esiopetusta ja leikkitoimintaa 

järjestetään 12.8.2020-4.6.2021 kuudella koululla: 

 

Kangaslammin koulu 

puh. 044 444 22 81 

 

Könönpellon koulu, 

puh. 044 743 65 87, Homssut  

puh. 044 444 24 87, englantipainotteinen esiopetus 

 

Lehtoniemen koulu,  

puh. 044 74 36 318 

 

Puurtilan koulu, 

puh. 044 743 63 17 

 

Repokankaan koulu, 

puh. 040 53 19 329, varhaiserityisopettaja 

puh. 044 743 62 46 

 

Waltterin koulu: 

puh. 044 743 66 68/Kuutit 

puh. 044 743 62 33/Meritähdet 

 

Esiopetuksen vastaava: 040 574 37 41 



Perusopetusasetuksen mukaan esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia. 

Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia.  Huoltaja, opettaja sekä esiopetuksen 

järjestämiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lasten säännöllisestä 

osallistumisesta esiopetukseen. Huoltajat täyttävät kirjallisesti hakemuslomakkeen 

oppilaan vapauttamiseksi esiopetuksesta esimerkiksi matkan tai loman ajaksi. 

Vapautuksen alle viiden päivän poissaoloon voi myöntää esiopetusryhmän 

varhaiskasvatuksen opettaja, pidemmän ajan myöntää päiväkodin johtaja/esiopetuksen 

vastaava. 

Esiopetus on maksutonta sisältäen lounaan esiopetuspäivän aikana. 

 

LUKUVUODEN 2020 - 2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT 

 

Syyslukukausi ke 12.8. - pe 21.12.2020 

 syysloma vko 42 (12. - 18.10.2020)  

 joululoma ti 22.12.2020 - ke 6.1.2021 

 

Kevätlukukausi to 7.1. - pe 4.6.2021 

 talviloma vko 10 (8. - 14.3.2021) 

 vapaapäivä, helatorstai 13.5.2021 

 halutessaan esiopetusryhmä voi osallistua koulun kevätjuhlaan la 5.6.2021, 

mutta se ei ole virallinen esiopetuspäivä. 

 

Koulun ja esiopetuksen loma-aikoina lapselle voi hakea päivähoitoa päiväkodista. Tällöin 

peritään tilapäisen päivähoidon maksu 20 € / päivä kokopäivähoidossa ja 15 € / päivä 

osapäivähoidossa. Kesäaikana lapselle haetaan päivähoitoa, josta peritään 

päivähoitomaksu. 

 

Pienten kouluissa noudatetaan valtakunnallista esiopetussuunnitelmaa, Varkauden 

kaupungin esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaa sekä omaa esi- ja alkuopetuksen 

toteuttamissuunnitelmaa. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen ja joustava opinpolku. 

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti omassa esiopetusryhmässä sekä koulu- ja 

ryhmäkohtaisesti soveltuvin osin yhteistyössä alkuopetusluokkien kanssa. 

Vuosisuunnitelmat ovat luettavissa Wilmassa. Koulun peda.net sivuilta löytyy 

esiopetusryhmän viikkosuunnitelma sekä linkki uuteen opetussuunnitelmaan. 

 

 

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta. Huoltajilla on 

oikeus saada tietoa esiopetuksen tavoitteista ja toiminnasta jo ennen esiopetukseen 

ilmoittautumista sekä lapsensa esiopetuspäivästä esiopetuksen aikana. Huoltajien 



mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän antamaansa palautetta hyödynnetään 

esiopetuksen kehittämisessä. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan 

yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan lapsen yksilölliset tavoitteet 

ja se on luettavissa Wilmassa. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan tarvittaessa 

lukuvuoden varrella. Esiopetusvuoden päättyessä tavoitteiden toteutumista arvioidaan 

yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa. 

 

Leikki on keskeinen opetusmenetelmä ja siihen varataan aikaa päivittäin. Esikoululaisen 

päivä sisältää niin ohjattua kuin omaehtoistakin toimintaa. Oppimaan oppimisen taidot 

kehittyvät; lapsi leikkii oppien ja oppii leikkien. Hän säilyttää oppimisen ilon ja 

innostuksen uskaltaen kohdata rohkeasti ja luovasti uudet oppimishaasteet. Lapsen 

kyky ilmaista itseään vahvistuu ja kehittyy myönteisten kokemusten kautta. 

 

 

Yhteinen toiminta sisältää suvaitsevaisuutta, vastuuntuntoa ja sitoutumista yhteisiin 

päämääriin. Lasten sosiaalisten taitojen kasvattaminen on tärkeä tavoite. Lapsi 

opettelee ymmärtämään yhteiselämän pelisääntöjä ja sitoutumaan niihin. Lapsi 

sisäistää hyvät tavat ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämää.  

 

 

Pienten koulussa lapsuus nähdään aikana, jolla on suuri ja tärkeä merkitys 

vastuulliseksi ihmiseksi kasvamisessa. Lapsen yksilöllisyyttä ja omaleimaisuutta 

arvostetaan. Lasta tuetaan, kuunnellaan ja ohjataan, jotta tietoisuus omasta itsestä 

arvokkaana yksilönä vahvistuisi. Lapsen vahvuudet, lahjakkuudet ja mahdollinen tuen 

tarve huomioidaan, jotta hänellä olisi mahdollisimman realistiset edellytykset 

positiivisen minäkuvansa muodostamiseen. Lasta tuetaan ryhmän jäseneksi 

kasvamisessa; lapsi opettelee ilmaisemaan ja hallitsemaan kaikenlaisia tunteitaan. 

Lasta ohjataan sopeutumaan omaan ryhmäänsä ja kouluyhteisöönsä opettelemalla 

opiskelutaitoja, koulun yhteisiä periaatteita ja käytänteitä. 

Samalla harjoitellaan mm. vastuullista työskentelyä, ympäristön huomiointia ja hyviä 

tapoja, kohteliaisuutta korostaen sekä omatoimisuutta opetellen. Lapsia rohkaistaan 

yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja 

oikeudenmukainen kohtelu kuuluvat hyvään esiopetukseen. 

 

 

Tukea tarvitsevien lasten opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä 

asioista vastaa koulun erityisopettaja, jonka työhön kuuluu yhdessä opettajan kanssa 

samanaikaisopetus, lasten pienryhmäohjaus, konsultaatio ja yhteistyö sekä 

vanhempien, että ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisopettaja kuuluu esiopetuksen 



tiimiin ja työskentelee myös yleisen tuen piirissä olevien esioppilaiden kanssa 

säännöllisesti. 

 

 

Leikkitoiminta on kouluilla tapahtuvaa esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoitoa, jota 

järjestetään esiopetuspäivinä. Toiminta ajoittuu esiopetusajan molemmin puolin 

aikavälille 6.30 – 17.00. Leikkitoimintaa tarvitseville lapsille tarjoillaan aamu- ja/tai 

välipala riippuen lapsen hoitoajasta. 

Leikkitoiminta on Varkauden kaupungin omaa toimintaa. Esiopetuksessa ja 

leikkitoiminnassa työskentelee sama henkilöstö yhteistyössä perusopetuksen 

iltapäiväkerhon henkilöstön kanssa. 

 

Leikkitoiminnasta perittävä maksu: 

alle 3h/pv  70e/kk 

3- alle 4h/pv 90e/kk 

4- alle 5h/pv 130e/kk 

 

Leikkitoiminnan maksu määräytyy sen mukaan, paljonko lapsi keskimäärin osallistuu 

kuukaudessa toimintaan. Yli viiden tunnin ylittävästä päivästä peritään 

kokopäivähoitomaksu. 

 

Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen. 

 

 

Esiopetuksen vastaava on pienten koulujen esiopetushenkilöstön lähiesimies ja vastaa 

pienten kouluissa tapahtuvasta esiopetus- ja leikkitoiminnasta. Hänen työhönsä kuuluu 

myös koulujen esiopetuksen yleinen kehittäminen. Esiopetuksen vastaava tekee lasten 

sijoituspäätökset. Maksuasioissa voi ottaa yhteyttä numeroon 044 444 2408 

 

Koulun rehtori vastaa koulunsa käytännön asioista myös esiopetuksen osalta. 

 

Rehtoriin, esiopetuksen vastaavaan ja erityisopettajaan huoltajat voivat ottaa 

yhteyttä suoraan joko puhelimitse, sähköpostilla tai esiopetusryhmän henkilöstön 

välityksellä. 

 
  
  
  

 

 

 

 



 

 

 

MUISTATHAN  

 

 esiopetukseen ja leikkitoimintaan voi saapua ainoastaan oireettomana!     

 sairaan lapsen paikka on kotona; on lapsesi oman ja ryhmän muiden lasten edun 

mukaista hoitaa lapsi terveeksi ennen eskariin tuloa 

 

 sopia lapsesi päivittäisestä esiopetus- ja leikkitoiminnan ajasta 

 hakea vapaapäivät (loma ja matkat) etukäteen kirjallisesti 

 että, viikko-ohjelmat ja ilmoitukset löytyvät peda.net-sivuilta ja koulun 

ilmoitustaululta. Pidä itsesi ajan tasalla! 

 ilmoita viipymättä osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja työpaikan 

muutoksista 

 huolehdi, että lapsellasi on sääolosuhteisiin sopiva vaatetus ja riittävästi 

vaihtovaatetta. Ulkona käytämme ulkovaatteita. 

 nimikoi lapsesi vaatteet ja kengät. Muistathan sisäjalkineet. 

 älä jätä tai hae lastasi henkilökunnan tietämättä. Muistathan ilmoittaa aina 

kun hakija on joku muu kuin huoltaja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


