
 

 

Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020 
 

PIKKU HUOPALAHDEN ALA-ASTEEN KOULU  
HELSINGIN RUDOLF STEINER –KOULU 
VALTERI-KOULU RUSKIS 
 

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 

 

Iltapäivätoiminta Pikku Huopalahden ala-asteen koulussa  

Toiminnan järjestäjä: Happy Kids 

Osoite: Tilkankatu 19, 00300 Helsinki 

Lisätietoja: puh. 044-973 0503, www.happykids.fi 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Ryhmä toimii koulun tiloissa. Iltapäivätoimintamme tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön, aikuisten läsnäolon ja 

paljon monipuolista tekemistä, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Esim. askartelua, läksyjen tekoa, ulkoilua, retkiä, vapaata leikkiä 
ja välipalan.  

 

Helsingin Rudolf Steiner -koulun iltapäivätoiminta  

Toiminnan järjestäjä: Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys 

Osoite: Paraistentie 3, 00280 Helsinki 

Lisätietoja: puh. 050-3032365, 0503031940 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Ryhmämme toimii koulurakennuksessa, omissa tiloissa. Toimintamme perustuu lapsi-lähtöisyyteen. Päivämme 

kuluu yhdessä leikkien, askarrellen, leväten ja ulkoillen. Tarjoamme lapsille päivittäin välipalan. 

 

Valteri-koulu Ruskiksen iltapäivätoiminta  

Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

   
Osoite: Tenholantie 15, 00280 Helsinki 

Lisätietoja: Vastaava ohjaaja Anne Keinänen puh. 02 95 335 306, keskus puh. 02 95 335 300 

Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 

Tietoja toiminnasta: Ruskiksen iltapäivätoiminta tarjoaa oppilaille monipuolista ja virkistävää tekemistä sekä turvallisen 

kasvuympäristön koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 13.00 - 17.00 välisenä aikana. Maksusitoumusta 
haetaan kotikunnasta. 

 

 

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA 

 

Leikkipuisto Viiri  

Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Osoite: Herukkakuja 3, 00300 Helsinki 

Lisätietoja: puh. 09 310 41786 

Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00 

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. 

 


