
TOIMINNAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Koululaisten iltapäivätoiminta on lasten vapaa-ajan toi-
mintaa tutussa paikassa, missä aikuisen läsnäolo ja oh-
jaus luovat lapselle turvallisen iltapäivän sekä turvallisen 
kasvuympäristön. Lapsen yksilöllinen huomioiminen, 
onnistumisen elämykset ja sosiaalisen kasvuun liittyvät 
näkökohdat ovat suunnittelun lähtökohtana.

Yksityiskohtaisiin sisältöihin vaikuttavat koulun koko, 
lapsimäärä, ohjaajien vahvuudet, painotukset sekä käy-
tännön mahdollisuudet. Joka vuosi toimintaa kokonai-
suudessaan arvioidaan uudestaan ja toiminnan sisältö 
muokkautuu sekä tarkentuu tulevalle lukuvuodelle.

Sisällössä kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin, luo-
vaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin, riittävä lepoa 
ja lepohetkiä unohtamatta. Sisältöön liittyy myös erilaisia 
lapsen kasvua tukevia toimintoja, kuten liikunta, ulkoilu, 
käden taidot, kielellinen ja kuvallinen ilmaisu, musiikki ja 
arkiaskareet. Toiminnassa varataan aikaa myös läksyjen 
tekemiseen, jos perheet sitä lapsilleen haluavat. Läksy-
jen tarkistusvastuu on aina kotona.

Toimintaan kuuluva välipala tarjotaan klo 14.00 - 14.30 
välillä joko koulun ruokalassa tai kerhotilassa.

TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Iltapäivätoimintaa on koulupäivien kanssa samaan ai-
kaan (ei koulujen lauantaityöpäivinä).

Toimintaa järjestetään klo 12.00 – 16.00 välisenä ai-
kana. Hyökkälän ja Mikkolan koulun oppilaille on tarjolla 
myös pidempi toiminta-aika klo 12.00 – 16.30.

Iltapäiväkerho alkaa koululla, jos hakuaikana toimin-
taan ilmoittautuu 13 lasta. Mikäli lapsen omalle koululle 
ei toimintaa synny, tarjotaan paikkaa sellaisesta koulusta, 
missä paikkoja on. Tällöin huoltajat järjestävät itse lapsel-
leen kuljetuksen ja vastaavat itse kuljetuskustannuksista. 
Toimintaan ja toiminnasta kotiin ei ole maksutonta koulu-
kuljetusetua.

Jokaisen koulun iltapäivätoiminnan suuruuteen ilmoit-
tautuneiden oppilaiden lisäksi vaikuttavat myös koululla 
tarjolla olevat tilat. 

HAKUMENETTELY

Iltapäivätoiminnan paikat myönnetään ensisijaisesti ha-
kuaikana tulleiden hakemusten perusteella. 

Hakuaika toimintaan on 20.1.–31.3.2016.

Huoltajat voivat hakea lapsensa iltapäivätoimintaan pe-
rusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä, sähköi-
sesti Wilman kautta ajalla 20.1.–7.2.2016. Sen jälkeen 
hakeminen tapahtuu hakemuslomakkeella, joka löytyy 
kunnan nettisivuilta: 
(www.tuusula.fi/iltapaivatoiminta).

Tulevat 2. luokan oppilaiden huoltajat voivat hakea 
toimintaan sähköisesti Wilman kautta ajalla 29.2.–
20.3.2016. Sitä ennen ja sen jälkeen hakeminen tapah-
tuu hakemuslomakkeella.
 
Hakemuslomakkeet lähetetään ja ottaa vastaan: 
 Iltapäivätoiminnan koordinaattori 
	 Tuusulan	kunta	/Kasvatus-	ja	sivistystoimi	
 PL 60, 04301 Tuusula  
tai skannattuna / liitetiedostona sähköpostilla: 
 eija.kenttala(at)tuusula.fi

Päätökset paikoista lähetetään viikolla 20. 
Uusia lapsia otetaan toimintaan mukaan kesken toiminta-
kauden, mikäli ryhmässä on tilaa.

KUSTANNUKSET

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu. 
Toimintamaksut tulevalle lukuvuodelle tarkentuvat helmi-
kuun 2016 aikana.

Tietoa maksuista ja mahdollisista maksuhuojennusperi-
aatteista löytyy kunnan nettivisuilta heti, kun Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta on perusteet päättänyt. Maksu tulee 
olemaan	vähintään	80€/kk	tai	enemmän.	

Maksuista lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen 
jälkikäteen. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läs-
näolopäivät eivät vaikuta kuukausi-maksun suuruuteen. 
Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuulta 
ei mene maksua.

Toimintamaksu sisältää välipalan, ohjauksen,
tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu ym. mate-
riaalit.

Lukuvuonna 2016 - 2017
Koululaisten iltapäivätoiminta

Tuusulan kunnan järjestämä perusopetuksen iltapäivä-
toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työssäkäyvien van-
hempien ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille 
sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille/
siirretyille oppilaille.



PAIKKOJEN MYÖNTÄMINEN

Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, va-
lintajärjestys on seuraava:

1)  1.lk oppilas
2) 2.lk oppilas, joka on tehostetun tai erityisen tuen  
 piirissä tai jolla on terveydentilaan, lastensuoje- 
 luun tai muu sosiaalinen tarve (esim. yksinhuol- 
 tajuus)
3) 2.lk oppilas (pidemmän toiminta-ajan valinneet  
 ovat etusijalla.)
4)	 3.	–	9.lk	erityisopetukseen	otetut/siirretyt	op-	 	
 pilaat

Paikkapäätösten ja ryhmiin sijoittelun valmistelussa tehdään 
yhteistyötä esiopetuksen, koulun ja iltapäivätoiminnan välillä. 
Paikan myöntämisessä voidaan käyttää harkintaa, huomioiden 
perheen/lapsen	 tarpeet	 ja	 tilanne.	Hakijoiden	ollessa	 tasaver-
taisia valinta suoritetaan arpomalla. Paikkaa vaille jääneet op-
pilaat jäävät halutessaan jonoon. Valintaperusteet jonosta ovat 
samat.

Päätöksen saamisen jälkeen huoltaja voi peruuttaa 
paikan kuluitta su 5.6.2016 mennessä. Peruutus tu-
lee tehdä kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä tai 
sähköpostilla iltapäivätoiminnan koordinaattorille. 
Peruutusajan päätyttyä noudatetaan irtisanoutumisme-
nettelyä.

SITOUTUMINEN TOIMINTAAN JA 
TOIMINTAMAKSUJEN MAKSAMISEEN 
SEKÄ IRTISANOUTUMINEN

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuo-
deksi. Toimintaan tulee ilmoittautuessaan sitoutua 4,5 
kk:n ajaksi, joulukuun 2016 loppuun. 

Syksyn aikana irtisanoutumistilanteissa voi täydellisen vapau-
tuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saada ainoastaan 
seuraavista syistä: paikkakunnalta muutto, taloudellinen muu-
tos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiys-
loma) tai lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanoutuminen 
tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan 
myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.

Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jäl-
keen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Kevätlukukaudella irtisanoutuminen toiminnasta tapahtuu irtisa-
noutumisajan puitteissa. Irtisanoutumisaika on yksi kokonainen 
kalenterikuukausi, se tulee aina tehdä kirjallisena (lomakkeella 
tai sähköpostilla) ja toimittaa koordinaattorille vähintään kuu-
kautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistu-
missuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta 
tulee aina olla myös yhteydessä ohjaajaan.

Hakemuksella perheet sitoutuvat toimintamaksujen maksami-
seen. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden 
aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään 
vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko 
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esit-
tää sairaslomatodistus.

Hyökkälän ja Mikkolan kouluilla
MUUTOKSET TOIMINTA-AJASSA 

Hakemuksella sitoudutaan haettuun toiminta-aikaan joulukuun 
loppuun asti. Muutokset toiminta-ajasta voidaan tehdä perustel-
luista syistä. Koordinaattori ensin arvioi kyseisen koulun toimin-
nan tilanteen suhteessa ohjaajiin, oppilasmäärään sekä tiloihin.

Muutostoiveet toiminta-ajasta tehdään aina kirjallisesti (lomak-
keella tai sähköpostilla) koordinaattorille. Muutosaika on vähin-
tään yksi kalenterikuukausi ennen toivottua alkamisajankohtaa. 
Muutokset ja laskutus alkavat aina kuukauden alusta. 

TILAT JA VÄLINEET

Iltapäivätoiminnan ryhmät toimivat ensisijaisesti kou-
lun tiloissa tai erillisissä toimintaan soveltuvissa tiloissa. 
Ryhmillä on myös mahdollisuus käyttää koulujen saliti-
loja, piha-alueita ym. tiloja. Toiminnan aikana lapsilla on 
käytössään liikunta-, askartelu-, peli- ja leikkivälineitä.

OHJAAJAT

Ryhmissä työskentelee kahdesta – viiteen koulutettua 
ohjaajaa lapsimäärästä riippuen.

YHTEISTYÖ

Avoin keskustelu ohjaajien ja vanhempien kesken luo su-
juvan yhteistyön kodin ja iltapäivätoiminnan välille. Tämä 
yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä tehdään 
myös koulun ja opettajien kanssa.

LISÄTIETOJA

Iltapäivätoimintaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: 
 Eija Kenttälä
 Iltapäivätoiminnan koordinaattori
 puh. 040 314 3406
	 eija.kenttala(at)tuusula.fi

Lisätietoa toiminnasta:
www.tuusula.fi, www.apip.fi, www.edu.fi

KELLOKOSKEN ALUEELLA

Kellokosken alueella, Ruukin koulun läheisyydessä, 
Tuusulan seurakunta järjestää omaa koululaisten iltapäi-
väkerhotoimintaa. Toiminta-aika kerholla on klo 11.00 – 
16.30 välisenä aikana.
Lisätietoja ja nettihaku seurakunnan iltapäiväkerhotoi-
mintaan löytyy nettisivuilta:
www.tuusulanseurakunta.fi


