
 

 

Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020 
 

ITÄKESKUKSEN PERUSKOULU 

PUOTILAN ALA-ASTE 

VARTIOKYLÄN ALA-ASTE 

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 

 

Itäkeskuksen peruskoulu 

Toiminnan järjestäjä: Paila Oy - Paljon Iloa Lapsille 

Osoite: Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki  

Lisätietoja: Esa Paila, 040 5689302 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Monipuolisessa toiminnassa korostuu liikunnan osuus sekä lapsilähtöinen toiminta. Myös ulkoilu ja lasten 

omaehtoinen leikki kuuluvat olennaisesti toiminta-ajatukseemme.  

 

Puotilan ala-aste 

Toiminnan järjestäjä: Jees-iltapäiväkerho, Saalem nuoret ry 

Osoite: Klaavuntie 17 

Lisätietoja: 050 502 9006 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Jees-kerhot tarjoavat monipuolista iltapäivätoimintaa koulun tiloissa turvallisten aikuisten kanssa. Päivä 

sisältää mm. askartelua, ulkoilua, läksyjen tekemistä, vapaata leikkiä sekä terveellisen välipalan.  

 

Vartiokylän ala-aste 

Toiminnan järjestäjä: Pilke päiväkodit Oy  

Osoite: Kiviportintie 10 

Lisätietoja: Pilke päiväkodit Oy:n perusopetuksen iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori Henna Sandroos, 040 905 2662 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Pilkkeen iltapäivätoiminta perustuu iltapäiväkerhon, koulun ja kodin väliseen kasvatusyhteistyöhön luoden lapselle 

eheän ja tasapainoisen päivän, jossa toteutuu lapsen oikeus vapaa-aikaan, lepoon, leikkiin sekä huolenpitoon. Tavoitteena on edistää 

lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukea lapsen henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Monipuolinen ja lapsilähtöinen toimintamme 

pitää sisällään mm. liikuntaa, ulkoilua, pihaleikkejä, askartelua, pelejä, välipala- ja läksyjentekohetken, erilaisia harrastekerhoja sekä 

vapaan leikin tuokioita.  

 

Vartiokylän kirkko  

Toiminnan järjestäjä: Vartiokylän seurakunta 

Osoite: Kiviportintie 5 

Lisätietoja: Heli Nieminen, 050- 380 2012 

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00 

Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoiminta on Vartiokylän seurakunnan yksi toimintamuoto. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista 

kasvua vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla 

tavalla. Toiminnassamme painotetaan ulkoilua ja leikkimistä. 

 

 



ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA 
 

Leikkipuisto Rusthollari 

Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Osoite: Rusthollarin tie 15 A 

Lisätietoja: 09 3162207 

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. 

 

Leikkipuisto Iso-Antti 

Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Osoite: Valkovuokonpolku 20 

Lisätietoja: 09 31074272 

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. 

 

 


