
Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020

VALLILAN ALA-ASTEEN KOULU

Koulujen iltapäivätoimintaan haetaan ja leikkipuistoihin ilmoittaudutaan omilla lomakkeilla 18.3.–18.4.2019.

Lomakkeita saa kouluilta, toimintapaikoista ja leikkipuistoista sekä osoitteesta www.hel.fi/iltapaivatoiminta. Lomake palautetaan
määräaikaan mennessä siihen toimintapaikkaan, johon haetaan tai ilmoittaudutaan.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA
Päätös perusopetuksen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 28.6.2019 mennessä.

Asiakasmaksut

§ 100 e/kk, kun toiminta päättyy klo 16.00
§ 120 e/kk, kun toiminta päättyy klo 17.00

Lisätiedot toiminnan järjestäjiltä ja aluekoordinaattorilta. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Sijoitusilmoitus leikkipuistojen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajalle 3.6.2019 mennessä.
Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana.

Toiminta on maksutonta. Mahdollisuus maksulliseen välipalaan 36,10 e/kk

Lisätiedot leikkipuistoista. Yhteystiedot osoitteessa www.hel.fi/iltapaivatoiminta > Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa.
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA

Vallilan ala-asteen koulu, HJK Vallila, pääkoulu
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry

Osoite: Vallilan ala-aste/pääkoulu, Hämeentie 80, 00550 Hki

Lisätietoja: kerho 044 356 0965, Laura Salmi 040-7600829, ip.vallila@hjk.fi

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta,

liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa koulupäivän jälkeistä

toimintaa. Kerho toimii koulun tiloissa.

Vallilan ala-asteen koulu, HJK Hermanni
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry (HJK)

 Osoite: Vallilan ala-aste/Hermannin sivukoulu, Saarenkatu 4, 00550 Hki

 Lisätietoja: kerho 044 356 2976, Laura Salmi 040-7600829, ip.hermanni@hjk.fi

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta,

liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa koulupäivän jälkeistä

toimintaa. Kerho toimii koulun tiloissa.

Vallilan ala-asteen koulu, HJK Taucher
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry

Osoite: Vallilan ala-aste/Nilsiänkadun toimipiste/ Nilsiänkatu 3

Lisätietoja: kerho 040 5005360 Laura Salmi 040-7600829, ip.nilsiankatu@hjk.fi

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja toiminnasta: HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta,

liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa koulupäivän jälkeistä

toimintaa. Kerho toimii koulun tiloissa.

Vallilan ala-asteen koulu, iltapäivätoiminta Paavalin seurakunta
Toiminnan järjestäjä: Paavalin seurakunta

Osoite: Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätietoja: Kirkon kerhopuhelin: 050 380 4186, toiminnasta vastaava: Tuija Heinonen, 050 380 4194, tuija.heinonen@evl.fi

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoiminta on Paavalin seurakunnan yksi toimintamuoto. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua
vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla tavalla.
https://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali/toiminta/juniorityo7-14-vuotiaat_0/koululaisteniltapaivakerho.html
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA

Leikkipuisto Vallila
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Anjalantie 1 C, 00550 Helsinki (Vallila)

Lisätietoja: p. 310 42 726

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.30

Tietoja toiminnasta: Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa toimintaympäristössä.
Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa järjestetään toimintaa; päiväleirejä, retkiä ja mukavaa tekemistä koululaisille. Ohjelmasta
tiedotetaan lomien lähestyessä.
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