
Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020

HIIDENKIVEN PERUSKOULU
TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU
MAATULLIN 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.

http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta
http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta
http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta


ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA

Maatullin ala-asteen koulun iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Kimnaasipolku 5

Lisätietoja: puh. 040 334 9032

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00

Tietoja kerhosta: Ryhmä toimii koulun tiloissa sekä hyödyntäen viereisen leikkipuiston mahdollisuuksia.

Hiidenkiven peruskoulun iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta Oy

Osoite: Rajatie 7

Lisätietoja: puh. ryhmään 040 416 8172, puh. toiminnanjärjestäjä 050 309 4800

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Tavoitteenamme on luoda lapsille mielenkiintoinen ja innostava sekä rentouttava iltapäivä. Ryhmämme toimii koulun
tiloissa ja käytössämme on oma kerhotila, liikuntasali ja muita luokkatiloja. Kerhopäiväämme kuuluu ulkoilu, välipala, läksyjen teko ja
vaihtuva harrastetoiminta. Tervetuloa mukaan!

Tapanilan ala-asteen koulun iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Helsingin NMKY

Osoite: Tapanilan ala-aste, Veljestenpiha 2, 00730 Helsinki

Lisätietoja: 050 432 8368, sähköposti tapanila@hnmky.fi, iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Tuomas Mäkelä 050 449 9289,
tuomas.makela@hnmky.fi

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Ryhmä toimii koulun tiloissa. Monipuolista toimintaa; liikuntaa, ulkoilua, askartelua, läksyjen tekemistä, vapaata
leikkiä sekä välipala.

Tapanilan Erän koululaisten liikuntapainotteinen iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Tapanilan Erä

Osoite: Tapanilan urheilukeskus, Hiidenkiventie 21

Lisätietoja: puh. 050 408 1077, Tuomo Tammivuori

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00

Tietoja kerhosta: Liikuntapainotteinen iltapäivätoiminta

mailto:tapanila@hnmky.fi


ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA

Leikkipuisto Kurranummi
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Kotinummentie 51, 00730 Helsinki

Lisätietoja: puh. 09 310 58090, lisätietoja internet-sivuiltamme www.hel.fi/leikkipuistot

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00

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 Tapuli
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osoite: Moisiontie 18, 00730 Helsinki. Uusi paviljonkirakennus valmistuu elokuussa 2018.

Lisätietoja: puh. 09 310 57560, lisätietoja internet-sivuiltamme www.hel.fi/leikkipuistot

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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