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Hyvät huoltajat, 
tässä kirjeessä annetaan tietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta. 
  
Lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2017, aloittavat esiopetuksen elokuussa 2023. 
 
Jos haette esiopetusta keväälle 2023, ottakaa suoraan yhteys varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
asiakaspalveluun. 
 
Lapsen pitää osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. 
Lapsen huoltaja huolehtii siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun toimintaan, joka täyttää 
esiopetuksen tavoitteet. 
 
Esiopetus 

• on ilmaista 
• on arkisin kello 9:00-13:00 
• on kouluilla ja muutamassa päiväkodissa 

 
Esiopetusta ennen tai sen jälkeen oleva toiminta maksaa. Toimintaa ovat esiopetuksen kerhot tai 
varhaiskasvatus. 

Esiopetuksen vaihtoehtoja on 4 
Seuraavaksi on tietoja esiopetuksen vaihtoehdoista, täydentävästä toiminnasta ja niihin 
hakemisesta. 
 

1. Voit valita esiopetuspaikan lapsesi kodin läheltä. Tätä sanotaan esiopetukseksi 
koulupolun mukaan. 
Lapsen esiopetuspaikka on tavallisesti koulussa, joka on lähimpänä lapsen kotia. 
Esiopetuspaikka on silloin tulevan koulupolun mukaan. 
Päiväkodinjohtaja ja rehtori valitsevat lapset esiopetusryhmiin lapsen kotiosoitteen perusteella. 
 
 Ilmoittaudu 9.–31.1.2023 ja täytä sähköinen lomake eVaka Tampere -järjestelmässä. 
 Hae samalla esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tai esiopetuksen kerhoa lapsellesi. 

 

 

Mikä on eVaka Tampere -järjestelmä? 
eVaka Tampere on internetissä toimiva palvelu, jota lasten huoltajat käyttävät. Sen 
kautta voit ilmoittaa lapsesi esiopetukseen ja esiopetuksen jälkeiseen toimintaan. 
Toimintaa ovat esiopetuksen kerhot ja varhaiskasvatus. 
 
Lisätietoja: eVaka Tampere -järjestelmä [Tampereen kaupunki - Varhaiskasvatus ja 
esiopetus - Varhaiskasvatus] 

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/evaka-tampere-jarjestelma
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/evaka-tampere-jarjestelma
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2. Voit valita lapsellesi Montessori-opetusta. Tai voit valita esiopetusta ilta- tai 
vuoropäiväkodissa, jos työskentelet iltaisin tai yöllä. 
Vaihtoehdot: 

• Montessori (Johanneksen koulutalo), Taina Seppä p. 040 801 2527 
• Montessori (Karosen koulutalo), Riitta Sirola p. 044 811004 
• Montessori (Tesoman päiväkoti), Hanna Palho p. 0400 299 450 
• Esiopetus iltahoidossa (Tesoma, Pappila, Hervanta, Kukkapelto), Hanna Palho p. 0400 299 450 
• Esiopetus vuorohoidossa, Merja Saastamoinen p. 040 1590569 

 
 Ilmoittaudu 9.–31.1.2023 ja täytä sähköinen lomake eVaka Tampere -järjestelmässä. 
 Hae samalla esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tai esiopetuksen kerhoa lapsellesi. 

 

3. Voit valita lapsellesi esiopetusta kahdella kielellä, jos lapsellasi on riittävä 
kielitaito. 

Kaksikielisen esiopetuksen järjestää perusopetus. 

Vaihtoehdot: 
• suomen ja saksan kieli (Tammelan koulu), Pekka Pyykkönen 050 501 3944 
• suomen ja ranskan kieli (Wivi Lönnin koulu), Reetta Heino p. 040 806 3433 
• suomen ja englannin kieli (Kansainvälinen koulu), Ulla Hiltunen p. 040 196 8513 

 
 Hae esiopetukseen erillisellä sähköisellä lomakkeella 9.–31.1.2023 koulun Wilma-järjestelmässä. 
 Hae samalla lomakkeella esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa. Tai voit valita 

koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, johon haku on myöhemmin keväällä. 

  

4. Voit valita lapsellesi esiopetusta yksityisessä koulussa. 
Vaihtoehdot: 

• Svenska samskolan i Tammerfors, Ronny Holmqvist p. 050 432 7189 
• Tampereen steinerkoulu, Elina Kurjenmäki p. 050 322 9945 tai info@tampereensteinerkoulu.fi 
• Tampereen kristillinen koulu, Merja Kinnunen, p. 050 570 2854 

 
 Ota suoraan yhteys kyseessä olevaan kouluun. Saat koulun oman hakulomakkeen, jolla haet 

esiopetuspaikkaa ja esiopetusta täydentävää toimintaa. 
 
 
Esiopetuksen hakulinkit ovat 9.1.2023 alkaen verkkosivuilla osoitteessa: 
 
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen 
 
Esiopetukseen ilmoittautumisesta tulee vielä uusi viesti perheille. 

mailto:info@tampereensteinerkoulu.fi
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen
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Esiopetuspaikan vastaanottaminen ja esiopetukseen tutustuminen 

Lapsen tuleva esiopetuspaikka ilmoitetaan eVaka Tampere -järjestelmässä, jos olette ottaneet sähköisen 
ilmoituksen käyttöönne. Muussa tapauksessa saatte tiedon esiopetuspaikasta kirjeellä kotiin huhtikuun 
loppuun mennessä. Tieto sisältää tulevan esiopetuspaikan yhteystiedot. 
 
Esiopetuspaikka ja esiopetusta täydentävän toiminnan paikka tulee vastaanottaa tai hylätä viipymättä, 
viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Paikan voi hyväksyä / hylätä sähköisesti 
osoitteessa varhaiskasvatus.tampere.fi tai ottamalla yhteyttä yksikön johtajaan. 
 
Voitte käydä yhdessä tutustumassa lapsenne esiopetuspaikkaan. Aika ilmoitetaan myöhemmin. 
Esiopetus alkaa keskiviikkona 9.8.2023 jokaisessa paikassa kello 9:00. 
 

https://varhaiskasvatus.tampere.fi/login

	Esiopetuksen vaihtoehtoja on 4
	1. Voit valita esiopetuspaikan lapsesi kodin läheltä. Tätä sanotaan esiopetukseksi koulupolun mukaan.
	2. Voit valita lapsellesi Montessori-opetusta. Tai voit valita esiopetusta ilta- tai vuoropäiväkodissa, jos työskentelet iltaisin tai yöllä.
	3. Voit valita lapsellesi esiopetusta kahdella kielellä, jos lapsellasi on riittävä kielitaito.
	4. Voit valita lapsellesi esiopetusta yksityisessä koulussa.

	Esiopetuspaikan vastaanottaminen ja esiopetukseen tutustuminen

