Koululaisten iltapäivätoiminta • Lukuvuosi 2018–2019
KONTULAN ALA-ASTE
VESALAN PERUSKOULU
Koulujen iltapäivätoimintaan haetaan ja leikkipuistoihin ilmoittaudutaan omilla lomakkeilla 24.1.–27.4.2018.
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 29.6.2018 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 1.6.2018 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

Kontulan ala-aste
Toiminnan järjestäjä: Helsingin NMKY ry.
Osoite: Rintinpolku 4, 00940 Helsinki
Lisätietoja: Tuomas Mäkelä, 050 4499 289
Toiminta päättyy päivittäin klo 17.00
Tietoja toiminnasta: Toiminnassamme pidämme tärkeimpinä lapsen yksilöllistä kohtaamista, tasa-arvoa, kokonaisvaltaista
hyvinvointia sekä monipuolisen sisällön tarjoamista pienen koululaisen iltapäivään. Hyvä ja avoin kasvatuskumppanuus kuuluu niin
ikään perusarvoihimme. Ohjattua toimintaa toteutamme pienryhmissä, joiden teemoina ovat liikunnan ja urheilun maailma reilun pelin
periaatteiden mukaisesti, musiikki, sekä askartelu- ja kädentaidot. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsella on mahdollisuus lepäilyyn ja
omaan vapaaseen leikkiin.

Mikaelinkirkko
Toiminnan järjestäjä: Helsingin Mikaelin seurakunta
Osoite: Mikaelinkirkko Emännänpolku 1
Lisätietoja: Heli Nieminen, 050 380 2012
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00
Tietoja toiminnasta: Iltapäivätoiminta on Mikaelin seurakunnan yksi toimintamuoto. Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua
vapaan leikin ja monipuolisen toiminnan keinoin, lasten toiveita kuunnellen ja ryhmän perheiden katsomuksia kunnioittavalla tavalla.

Vesalan kenttä ja Vesalan pääkoulu
Toiminnan järjestäjä: FC Kontu
Osoite: Kontulankaari 15, Sakara 3
Lisätietoja: Sanna Vara, 0440890094
Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00
Tietoja toiminnasta: Toisen ryhmän toiminta tapahtuu Vesalan liikuntapuistossa. Liikuntapuistossa on loistavat ja turvalliset puitteet
monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Sisätiloista löytyy tiloja leikkeihin ja peleihin. Viikon aikana on mahdollisuus myös
kädentaitoihin, ja jos väsy iskee löytyy tilat myös lepäämiseen. Arkeen kuuluvat myös säännölliset metsäretket sekä yhteiset
liikuntahetket. Vuoden aikana tutustumme retkien muodossa lähiympäristöön ja sen moniin mahdollisuuksiin.
Toinen ryhmä toimii pääkoulun tiloissa sekä sen läheisyydessä. Käytössä ovat sisätilat ja ulkoillessa hyödynnetään koulun pihaa,
Lampi-puistoa sekä Vesalan liikuntapuistoa. Viikon aikana on mahdollisuus myös kädentaitoihin, ja jos väsy iskee löytyy tilat myös
lepäämiseen. Arkeen kuuluvat myös säännölliset metsäretket sekä yhteiset liikuntahetket. Vuoden aikana tutustumme retkien
muodossa lähiympäristöön ja sen moniin mahdollisuuksiin.

Vesalan ala-aste
Toiminnan järjestäjä: selviää myöhemmin
Osoite: Vesalan ala-asteella tai sen läheisyydessä
Lisätietoja: Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori Elina Kauppinen, 09 310 79 638, 040 728 5607
Toiminta päättyy päivittäin klo selviää myöhemmin
Tietoja toiminnasta: Toiminta käynnistyy, jos ryhmään tulee tarpeeksi hakemuksia. Hakemukset toimitetaan iltapäivätoiminnan
aluekoordinaattori Elina Kauppiselle, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA
Leikkipuisto Kiikku
Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: Kiikku 6
Lisätietoja: 09 3106 2922
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 Lampi
Toiminnan järjestäjä: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Osoite: selviää kevään 2018 aikana
Lisätietoja: johtava leikkipuisto-ohjaaja Jyrki Rönkkö, jyrki.ronkko@hel.fi, 040 3346285
Toiminta päättyy päivittäin klo selviää kevään 2018 aikana
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.

