
Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020

PIHLAJAMÄEN ALA-ASTEEN KOULU
PIHLAJISTON 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

Pihlajamäen ala-asteen koulu / Iltapäivätoiminta Puuhala
Toiminnan järjestäjä: Tmi Sari Annika Karppinen

Osoite: Lucina Hagmanin kuja 3

Lisätietoja: puh. 050 431 3487, www.iptouhula.com, iptouhula@outlook.com

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Järjestämme toiminnallista iltapäivätoimintaa. Takaamme lapsille turvallisen iltapäivän koulun päätyttyä. Painotamme
taito- ja taideaineita, kuten liikuntaa, kädentaitoja ja ilmaisutaitoja. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin
harrastusmahdollisuuksiin iltapäivän aikana.

Pihlajiston ala-asteen koulu / Iltapäivätoiminta Puuhala
Toiminnan järjestäjä: Tmi Sari Annika Karppinen

Osoite: Pihlajistontie 1, 00710 Helsinki

Lisätietoja: puh. 050 431 3487, www.iptouhula.com, iptouhula@outlook.com

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Järjestämme toiminnallista iltapäivätoimintaa. Takaamme lapsille turvallisen iltapäivän koulun päätyttyä. Painotamme
taito- ja taideaineita, kuten liikuntaa, kädentaitoja ja ilmaisutaitoja. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin
harrastusmahdollisuuksiin iltapäivän aikana.

Pihlajiston ala-asteen koulu / Viikinmäen sivukoulu / Iltapäivätoiminta Puuhala
Toiminnan järjestäjä: Tmi Sari Annika Karppinen

Osoite: Harjannetie 36, 00710 Helsinki

Lisätietoja: puh. 050 431 3487, www.iptouhula.com, iptouhula@outlook.com

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Järjestämme toiminnallista iltapäivätoimintaa. Takaamme lapsille turvallisen iltapäivän koulun päätyttyä. Painotamme
taito- ja taideaineita, kuten liikuntaa, kädentaitoja ja ilmaisutaitoja. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin
harrastusmahdollisuuksiin iltapäivän aikana.
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA

Leikkipuisto Maasälpä
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Maasälväntie 3 a, 00710 Helsinki

Lisätietoja: puh. 09 310 57558

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.30

Tietoja kerhosta: 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 Salpausselkä
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Salpausseläntie1, 00710 Helsinki

Lisätietoja: puh. 09 310 57553

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.30

Tietoja kerhosta: 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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