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Yleisesti Tuusulan kunnan iltapäiväkerhotoiminnasta 
Iltapäiväkerhon tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ja viihtyisä paikka viettää aikaa koulupäivän 
jälkeen. Kerhossa lapsilla on mahdollisuus kavereiden kanssa leikkimiseen, omaehtoiseen toimintaan, 
ulkoiluun sekä ohjattuun toimintaan kauden mukaisesti.  
Tuusulassa koulun iltapäivätoiminta on pääasiassa 1. ja 2. luokan oppilaille suunnattua toimintaa. 
Iltapäiväkerhon toiminta-aika on koulupäivinä klo 12–16, ei lauantaisin tai koulujen loma-aikoina. 

 

Kellokosken (Ruukin) koulun iltapäiväkerho 
 
Kellokosken koulun iltapäiväkerho sijaitsee Kellokosken Nuorisotalon yläkerrassa. Kerhossa on 
mukana n. 25 – 35 lasta. 
 
Toteutamme toiminnassamme suunnittelemaamme kausisuunnitelmaa. Toimintamme ei ole 
sidoksissa tarkkoihin aikatauluihin, vaan noudatamme ”vapaamuotoista” viikko-ohjelmaa. 
Painopisteemme on lapsilähtöisyydessä ja erityisesti leikkimisessä, joka toimii vastapainona 
vaativalle koulupäivälle. Ulkoilemme myös joka viikko. Välipala on kerhossa n. klo 14.00 – 14.45. 
 
Iltapäiväkerhossa lapsi saa eri mahdollisuuksista itse valita mitä tekee, mutta myös aikuiset 
ohjaavat tekemisen pariin ja auttavat tarvittaessa. Osa lapsista on tehnyt läksyjä kerhossa ja 
ohjaamme tarvittaessa niitä tekemään. Pääsääntöisesti kuitenkaan läksyjä ei ole ollut pakko tehdä, 
ellei huoltajan kanssa ole erikseen asiasta sovittu. 
  
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta täyttää 10 vuotta lv 2014 – 2015. Kaikissa iltapäiväkerhoissa on 
ollut vuoden teemana: ”Kehu lapsi päivässä”. Aihetta käsitellään Reetta Vehkalahden kirjoittaman kirjan 
pohjalta, jonka perusajatuksena on lapsen itsetunnon tukeminen erilaisin keinoin. Aika pojat! -Sibelius, 
Halonen, Gallen 150 vuotta, taiteilijoiden juhlavuoden kunniaksi kerhoilla on tutustuttu kyseisten taiteilijoiden 
taideteoksiin ja järjestetty lasten omia taidenäyttelyitä. 

                                                                         
Lämminhenkisyys ja huumorintajuisuus ovat meille tärkeitä asioita, mutta toimintamme perustana 
ovat myös lasten kanssa yhdessä tehdyt säännöt ja niiden toteutumisen valvominen.  Tiedotamme 
kerhon asioista kirjeitse reissuvihkon välityksellä ja tarvittaessa otamme yhteyttä puhelimitse. 
Kerhon puhelin on avoinna klo 12 – 16, mutta siihen voi jättää tekstiviestin mihin kellonaikaan 
tahansa. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen kannalta on helpointa, että saamme tiedon lapsen 
poissaolosta mahdollisimman aikaisin.  
 
Avoin yhteistyö kodin ja kerhon välillä on tärkeää, jotta lapsellanne on onnistunut iltapäivä 
kerhossamme. 

Tervetuloa! 

     
Kellokosken koulun iltapäiväkerho 
Koulutie 20, 04500 Kellokoski, puh. 040 314 3241                                                                                                                                                                                                                                 

 
Iltapäivätoiminta toteutetaan kunnan toimesta ja toiminnasta vastaa iltapäivätoiminnan koordinaattori,  
Eija Kenttälä, puh. 040 314 3406, etunimi.sukunimi@tuusula.fi 
 
Kerhoihin haetaan hakulomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta (www.tuusula.fi/iltapaivatoiminta), kouluilta, 
esiopetuspaikoista ja iltapäiväkerhoista. Hakulomakkeet palautetaan koordinaattorille. 
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