
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esi- ja perusopetukseen 
ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen Maskun kunnan esi- ja perusopetukseen, koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaan, sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ajalla 16.1.2023 – 
17.2.2023. 
 
 

Esiopetukseen ilmoittautuminen 
 
Esiopetus toimintakaudella 2023–2024 alkaa 10.8.2023. Maskun kunnassa on käytössä sähköinen 
hakemusasiointi varhaiskasvatus- ja esiopetushaussa 
https://www.masku.fi/varhaiskasvatus/esiopetus-2/  
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen ja hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 
tehdään erikseen.  
 
Esiopetusta järjestetään Tammenahjon, SatuSeikelän, Satumetsän (Kurittulan koulu) ja Lounatuulen 
(Lemu ja Askainen) päiväkodeissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja aloittaa vähintään seitsemän 
lasta.  
Hakemukseen tulee merkitä, mikäli lapselle haetaan kuljetusta esiopetukseen. 
Esiopetuskuljetukset järjestetään koulukuljetusten yhteydessä, mikäli matka esiopetuspaikkaan on 
kotiportilta vähintään 2 km.  
 
Lisätietoja  
Hanna Rousku, varhaiskasvatusjohtaja 044 7388 355 hanna.rousku@masku.fi 
Pia Kyrölä, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri 044 7388 265 pia.kyrola@masku.fi 
 

https://www.masku.fi/varhaiskasvatus/esiopetus-2/


Kouluun ilmoittautuminen 
 
1. luokan ke 10.8.2023 aloittavat oppilaat ilmoittautuvat perusopetukseen sähköisesti Wilman 
kautta ajalla 16.1.–17.2.2023. 
 
1. luokalle on ilmoitettava ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016 tai sitä ennen eivätkä ole 
vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautumispäivämäärä koskee myös muita kuin 1. 
luokalle tulevia uusia oppilaita. 
 
Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-ohjelmalla (ei toimi Wilman 
sovelluksessa), joka on koulun alettua jatkossakin huoltajien käytettävissä mm. oppilaiden 
poissaolojen seuraamisessa ja selvittämisessä, koulun tiedotteiden lukemisessa sekä 
viestinnässä opettajien kanssa. Ilmoittautumislinkki tulee Wilmaan 16.1.2023.  
 
Maskuun ilmoittautumisajan jälkeen muuttavat oppilaat tulostavat kouluun 
ilmoittautumislomakkeen Maskun kunnan kotisivuilta tai noutavat lomakkeen koululta ja palauttavat 
täytetyn lomakkeen siihen kouluun, johon oppilaalle koulupaikkaa haetaan. 
 
Lisätietoja perusopetuksesta antavat: 

• Askaisten koulu, rehtori Anna-Kaisa Saarinen, puh. 0400 850 266 
• Kurittulan koulu, rehtori Harri Mantila, puh. 044 7388 238  
• Maskun Hemmingin koulu (7.–9.lk:t). rehtori Eliisa Hyle-Sjövall, puh. 044 7388 111 
• Lemun koulu, rehtori Pasi Läpinen, puh. 044 7388 266 
• Seikelän koulu, rehtori Antti Kantonen, puh. 044 7388 269 
• Tammenahjon koulu, rehtori Miika Huhtinen, puh. 044 7388 357 

 
 
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haku 
 
Hakulinkki koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan löytyy Wilmasta kouluun 
ilmoittautumislomakkeelta, joka tulee täyttää 17.2.2023 mennessä. Myöhemmin paikkaa haettaessa 
voi ohjeet pyytää aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorilta.  
 
Sähköposti: miika.huhtinen@masku.fi, puhelin: 044 7388357. 
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