Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2019–2020
TÖÖLÖN 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.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULUISSA

Töölön ala-aste, Töölön seurakunnan iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Töölön seurakunta
Osoite: Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4, 00260 Helsinki
Lisätietoja: puh. 050 359 3559
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoimintaryhmä toimii Töölön kirkon lastentilassa. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua
vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla tavalla.
Haemme lapset lukujärjestyksen mukaisesti Töölön ala-asteelta.

Töölön ala-asteen koulu, MLL Töölön yhdistys ry Ruusula
Toiminnan järjestäjä: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Töölön yhdistys ry
Osoite: Linnakoskenkatu 4, 00250 Helsinki
Lisätietoja: puh. 050-3304010, mllruusula@gmail.com
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: Lapset saavat päivittäin monipuolisen välipalan. Toimintamme sisältää mm. ulkoilua, askartelua, vapaata leikkiä,
retkiä, ohjattuja liikuntatuokioita, leipomista jne.

Töölön ala-asteen koulu, HJK:n iltapäivätoiminta, Töölön jalkapallostadion
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Jalkapalloklubi ry (HJK)
Osoite: Töölön jalkapallostadion, Urheilukatu 5, 00250 Helsinki
Lisätietoja: kerho 044 507 0000, Laura Salmi 040-7600829, ip.toolo@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.

Töölön ala-asteen iltapäivätoiminta
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Töölönkatu 41-45, 00250 Helsinki
Lisätietoja: puh. 09-31086572 rehtori
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00
Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoiminta järjestetään koulun tiloissa. Kerhossamme on mahdollisuus vapaaseen leikkiin, askarteluun,
ulkoiluun sekä muuhun ohjattuun ja omaohjautuvaan toimintaan. Kaksi kertaa viikossa vierailemme lähialueen puistoissa.

Sophie Mannerheimin koulu, Iltapäiväkerho Puuhala
Toiminnan järjestäjä: Tmi Sari Annika Karppinen
Osoite: Sibeliuksenkatu 14, rakennus 4
Lisätietoja: puh.0504313487, ip.puuhala@gmail.com
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: Sophie Mannerheimin koulun ryhmän toiminnan sisältö muokataan ryhmälle soveltuvaksi. Järjestämme
toiminnallista iltapäivätoimintaa. Takaamme lapsille turvallisen iltapäivän koulun päätyttyä Sophie Mannerheimin koulun tiloissa.
Painotamme taito- ja taideaineita, kuten liikuntaa, kädentaitoja ja ilmaisutaitoja. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua
erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin iltapäivän aikana.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Taivallahden leikkipuisto
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 22, 00260 Helsinki
Lisätietoja: puh. 09 31044643 / 050 402 6014
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00 (koulujen lomien aikana 16.30)
Tietoja toiminnasta: Leikkipuisto ei hae lapsia Töölön ala-asteelta.
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.

