
Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio on ”Onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa”. 
Toiminta-ajatuksenamme on: ”Onni teherä itte ja yhyres pärjätähän!”. 

 

 

Tammikuu 2023 
 

Esiopetus pähkinänkuoressa  
Tiedote esiopetusikäisten lasten vanhemmille  

Lukuvuonna 2023–2024 esiopetusikäisiä ovat 2017 syntyneet lapset.  
 
Esiopetukseen tulee ilmoittautua sähköisessä asiointipalvelussa Kurikan kaupungin nettisivuilla. Sähköinen hakemus löytyy: 
www.kurikka.fi  varhaiskasvatus ja opetusesiopetus ilmoittautuminen esiopetukseen.  Mikäli sähköinen hakeminen ei 
ole mahdollista, niin samalta sivulta löytyy myös tulostettava lomake, joka palautetaan Kurikan varhaiskasvatus, PL 500, 61301 
Kurikka tai kaupungin palvelupisteisiin.  
 
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tätä haetaan erikseen sähköisellä hakemuksella ”hakemus 
varhaiskasvatukseen”. Sähköinen hakemus löytyy: www.kurikka.fi  varhaiskasvatus ja opetus esiopetus varhaiskasvatus 
esiopetuksen lisäksi. Kirjaa hakemukseen tällä hetkellä arvioitu varhaiskasvatuksen tarve esiopetusajan lisäksi kuukaudessa (kts. 
tuntiportaat alla). Lisäksi toivomme, että arvioitte päivittäisen hoidon tarpeen kellonajat sekä vuorohoidon tarpeen.  
 
Esiopetusta järjestetään 19h viikossa ja se on maksutonta. Jos lapsi sitä ennen tai sen jälkeen tarvitsee varhaiskasvatusta, sitä 
on haettava erikseen ja ilmoitettava kuukausittainen hoitotuntien määrä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on 
maksutonta Kurikassa 1.1.2022 alkaen Kurikassa kirjoilla oleville lapsille. Päivittäinen esiopetusaika varmistuu myöhemmin, 
mutta pääsääntöisesti esiopetus on toteutunut n. klo 9.00-13.00. 

Hoitoaika/kalenterikuukausi  
1-65h/kk (vain eskareille)  
1-86 h/kk    
86-116 h/kk         
116-151 h/kk    
151-210 h/kk    

Ilmoittautuminen tulee tehdä 31.1.2023 mennessä.  
 
Esiopetuksessa olevilla lapsilla ei ole mahdollisuutta kuljetukseen, mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. 
Vanhemmat huolehtivat kuljetuksen itse, kuten varhaiskasvatukseen yleensä. Mikäli lapsi tarvitsee vain esiopetuspaikan (ei 
varhaiskasvatusta ennen tai jälkeen esiopetuksen), on esiopetusikäiselle mahdollista hakea koulukuljetusta, mikäli matka ylittää 
3km. Kirjoita tästä hakemuksen ”Lisätietoja” –kohtaan ja täytä erillinen esikoulukuljetushakemus. Koulukuljetusperiaatteet 
ovat luettavissa Kurikan kaupungin nettisivuilla, www.kurikka.fi  varhaiskasvatus ja opetusesiopetuskuljetus 
esiopetukseen. Täytetty esikoulukuljetushakemus palautetaan Kurikan varhaiskasvatus, PL 500, 61301 Kurikka tai kaupungin 
palvelupisteisiin.  
 
Päätöksen lukuvuoden 2023–2024 esiopetusta järjestävistä esiopetusyksiköistä päättää sivistyslautakunta sen jälkeen, kun 
esiopetuksen ilmoittautumislomakkeet on käsitelty, ja saatu tieto lapsimääristä ja tarpeista eri yksiköissä. Seuraavalla sivulla on 
lista toimintakauden 2022-2023 esiopetusryhmistä, joissa tällä hetkellä järjestetään esiopetusta.  
 
Päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään kirjeitse kotiin toukokuun puoleen väliin mennessä. Päätöksen mukana tulee kirje, 
jossa kerrotaan milloin ja miten tutustutaan esiopetusryhmään. 
  
Esiopetusvuosi alkaa 9.8.2023 ja päättyy 1.6.2024. Esiopetuksen vuosittainen tuntimäärä on n. 700 h/v. Syysloma on viikolla 42 
ja joululoma on ajalla 22.12.2023−7.1.2024 sekä talviloma on viikolla 9. 
Esiopetusta pidetään jokaisena arkipäivänä, 19h/vko. Lapsella on esiopetuksen aikana sekä tulo- että menomatkoilla tapatur-
mavakuutus. 
 
Kurikassa noudatetaan Kurikan kaupungin esiopetussuunnitelmaa ja jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan oma 
henkilökohtainen esiopetuksen suunnitelma.  
 
Esiopetuksessa lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät monipuolisesti leikin ja ohjatun toiminnan kautta. Ryhmässä 
opitaan muun muassa yhteistyötaitoja, keskittymistä, vuoron odottamista, kuuntelutaitoja ja oppimaan oppimisen taitoja. 
Esiopetuksessa leikitään, liikutaan, taiteillaan ja tutkitaan joka päivä. Toiminnassa korostuu leikin ja oppimisen ilo.  
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Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme. Voit olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta 

vastaavaan henkilöön: Elina Latvala 044 765 0199 elina.latvala@kurikka.fi 

  Esiopetusryhmät ja -paikat 2023–2024 muotoutuvat hakemusten perusteella  
Lukuvuoden 2022–2023 olevat esiopetuspaikat: 

Jyrän päiväkoti, Mäkitie 13, Kurikka: Johtaja Tarja Suvisalmi 044 766 3771 

Kankaan päiväkoti, Leheläntie 1, Kurikka: Vs. Johtaja Taru Koskiniemi 044 762 8110 

Luovan päiväkoti, Oppaanmäentie 89, Luopa: Vs. Johtaja Taru Koskiniemi 044 550 2274 

Miedon päiväkoti, Hakunintie 42, Mieto: Vs. Johtaja Terhi Hautaniemi 043-820 0607 

Nummen päiväkoti, Nummentie 5, Kurikka: Johtaja Tarja Suvisalmi 044 766 3771   

Kunnannupun päiväkoti, Koulutie 8, Jurva: Vs.  johtaja Terhi Hautaniemi 043 820 0607 

Kirjatalon esiopetus, Kirjaston rakennus ylä- ja alakerta, Jalasjärvi: Johtaja Mari Kittilä 0400 157930 

Iloniemen päiväkoti, Koskitie 5A, Jalasjärvi: Johtaja Johanna Kalakoski 044 550 3056 

Jokipiin esiopetus, Tokerotie 18, Jalasjärvi: Johtaja Johanna Kalakoski 044 550 3056 

Koskuen esiopetus, Tampereentie 1566, Koskue: Johtaja Johanna Kalakoski 044 550 3056 

Luopajärven päiväkoti, Sahatie 201, Luopajärvi: Johtaja Mari Kittilä 0400 157930 

Touhula Magneetti, Käräjävuorenkatu 2, Kurikka: Johtaja Hanna Mäenpää 050 470 6803 

 

 

 
 


