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Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestelyistä ensi 

toimintakautena 
 

 

1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuksen järjestämiseen on tulossa muutoksia. Muutokset ovat tulleet 

hyvin nopealla aikataululla ja meillekin hieman yllätyksenä. Nämä ovat tällä hetkellä tiedossa olevia 

asioita, jotka koskevat varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia. Varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksupiiriin kuuluvat myös esikoululaiset, joten sen vuoksi tässä myös heihin liittyvää. 

Esiopetuksen järjestäminen puolestaan kuuluu koulun alaisuuteen ja siihen liittyviin käytännön 

kysymyksiin vastataan opetustoimen puolelta. Eskareiden kuljetuksiin liittyvät käytännönjärjestelyt 

selviävät myöhemmin ja näistä tiedotetaan heti kun mahdollista. 

Kurrelan päiväkodin kiinteistö jää pois käytöstä ja Kivitaskun päiväkodista tulee vuorohoitoyksikkö. 

Parhalahdelle avataan koulun tiloihin uusi varhaiskasvatusyksikkö, jossa järjestetään 

varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Ryhmikset jatkavat toimintaa pääosin normaalisti. 

Esiopetusryhmät ovat ensi syksynä siis Parhalahdella sekä Yppärissä. Esiopetuksen tutustumispäivät 

on suunniteltu Yppärin kylän lasten osalta 13.5 ja Parhalahdelle toukokuun loppupuolella. Yppärin 

eskarissa muualta tuleville tutustumispäivä järjestetään, kun varmistuu siellä aloittavat lapset.  

 

Lasten sijoituspaikkoihin tulee muutoksia seuraavasti 

 
Kivitaskun päiväkoti (vuorohoitoyksikkö) 

    - Vuorohoitoa tarvitsevat 1-5-vuotiaat lapset 

    - 2016 syntyneet lapset, jotka esiopetuksen lisäksi tarvitsevat täydentävää varhaiskasvatusta 

vuorohoitona. Heidän osalta suunniteltuna esiopetuspaikkana Yppäri. 
 

Parhalahden varhaiskasvatusyksikkö (avoinna 6.30-16.30, tarvittaessa joustoa) 

    - Kunnan 5-vuotiaiden varhaiskasvatus (pois lukien Yppärin kylän 5-vuotiaat sekä vuorohoitoa 

tarvitsevat 5-vuotiaat) 

    - Tarvittaessa yksikköön sijoitetaan myös 4-vuotiaita lapsia, jos muissa yksiköissä ylitäyttöä 

    - 2016 syntyneiden esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus (pois lukien vuorohoitoa tarvitsevat, 

Yppärin kylän lapset ja lapset, jotka käyvät pelkästään eskarissa) 

 

Ryhmikset 

    - Iikkala ja Ylikiiskilä n. 1-4-vuotiaat lapset 

    - Vekkula ja PikkuVekkula n. 1-4-vuotiaat lapset + Yppärin kylän 5-vuotiaat lapset 
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Suunnitelma esikoululaisten sijoittamisesta 

 

Esikoulun ryhmäjakoa on suunniteltu seuraavalta pohjalta, joten tähän voi tulla vielä muutoksia. 

Jaossa on huomioitu lasten tarvitsema varhaiskasvatus ja sen järjestämistapa. Tätä varten 

tarvitsemme tiedon, mikäli lapsesi käyttää täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. Tämä 

tarve ilmoitetaan eDaisyn kautta https://pyhajoki.daisynet.fi/eDaisy/, jolloin tehdään normaali 

varhaiskasvatushakemus ja määritellään tuntimäärä, jonka lapsi tarvitsee kuukaudessa. 

 

Yppärin eskari 

    - N. klo 9-13  

    - Yppärin 2016 syntyneet lapset (kuljetus järjestetään, kun matka yli 3km) 

    - Vuorohoitoa tarvitsevat 2016 syntyneet lapset (kuljetus Kivitaskun päiväkodilta) 

    - 2016 syntyneet lapset, jotka eivät tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta eskarin lisäksi (kuljetus 

kotoa) 

    - Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään aamuisin ja iltapäivisin koululla (Yppärin lapset) ja 

päiväkoti Kivitaskussa (vuorohoidossa olevat lapset) 
 

Parhalahden eskari 

    - Kaksi ryhmää, alustavasti n. klo 9-13 ja 11-15 (näiden ryhmäjako selviää myöhemmin perheiden 

ilmoittaman hoitotarpeen mukaan) 

    - Kunnan 2016 syntyneet, jotka tarvitsevat täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodin 

aukioloaikojen puitteissa (n. klo 6.30-16.30). Kyseessä voi olla tarve ennen tai jälkeen esiopetuksen 

tai koko päivän ajalle 

    - Kuljetus vanhempien toimesta, kun lapsi käyttää täydentävää varhaiskasvatusta 

    - Kuljetus järjestetään esiopetukseen tai esiopetuksesta, jos lapsi ei tarvitse täydentävää 

varhaiskasvatusta aamu- tai iltapäivällä 

 

 

Täydentävä varhaiskasvatus on eskareiden viettämä aika varhaiskasvatuksessa ennen ja/tai jälkeen 

eskaripäivän. Esimerkiksi: 

    - Lapsi tarvitsee hoitoa klo 7-15 ja eskaripäivä on klo 9-13. Lapsi käy esikoulua klo 9-13, ja tarvitsee 

täydentävää varhaiskasvatusta klo 7-9 ja 13-15 

    - Lapsi tarvitsee hoitoa 9-16.30. Lapsi käy esikoulua klo 9-13, ja tarvitsee täydentävää 

varhaiskasvatusta klo 13-16.30 

 

 

 

 
 

https://pyhajoki.daisynet.fi/eDaisy/
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Kuljetuksiin liittyen: 

Perusopetuslain mukaan 32 § mukaan, jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen 

tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä 

pitempi, on hänellä oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 

varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Pyhäjoen 

kunta on omilla päätöksillään muuttanut tuota kilometrirajaa kolmeen kilometriin. Vastuu 

kuljetuksesta varhaiskasvatukseen/varhaiskasvatuksesta kuuluu huoltajille. 

 

 

Yhteydenotot,  

 

Esiopetuksen ja kuljetusjärjestelyiden osalta: 

Sivistystoimenjohtaja   

Antero Tervonen 

040 3596 101 

antero.tervonen@pyhajoki.fi  

 

Varhaiskasvatuksen osalta: 

Varhaiskasvatusjohtaja 

Heidi Salo (vs. Anu Pirkola) 

040 3596 182 

heidi.salo@pyhajoki.fi 

anu.pirkola@pyhajoki.fi 
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