Usein kysyttyjä kysymyksiä koululaisten
iltapäivätoiminnasta
Voiko iltapäivätoimintapaikkaa hakea
kesken kouluvuotta?
Varmempaa on tehdä hakemus hakuaikana, mutta paikkaa voi hakea myös
kesken kouluvuoden. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos paikka järjestyy. Ottakaa yhteyttä oman alueenne paikkatilanteesta
aluekoordinaattoriin
tai leikkipuistoon.
Voinko hakea useampaan
iltapäivätoiminnan ryhmään?
Paikkaa voi halutessaan hakea sekä leikkipuiston että koulun iltapäivätoiminnasta.
Jos lapsi saa paikan molemmista ryhmistä, huoltajan tulee peruuttaa toinen paikka ennen koulun alkua. Koulun iltapäivätoiminnan hakemuksen saa toimittaa vain
yhteen ryhmään.
Mitä eroa on paikan peruuttamisella ja
irtisanomisella?
Koulun iltapäivätoiminnan paikan peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti lukuvuoden alkuun mennessä osoitteeseen
iltapaivatoiminta@hel.fi. Tämän jälkeen
kysymyksessä on irtisanominen, jossa on

Aamupäivätoiminta

yhden kalenterikuukauden irtisanomisaika. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan
6.10., irtisanominen tulee voimaan 1.12.
Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.
Leikkipuiston iltapäivätoiminnan paikan
peruutus tehdään suoraan leikkipuistoon
kirjallisesti viimeistään edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.
Miksi lapseni sai paikan toisesta
toimintapaikasta kuin mihin haimme?
Hakemaanne ryhmään oli enemmän hakijoita kuin paikkoja. Kotiin postitetussa kirjeessä on lisätietoa asiasta.
Voinko vaihtaa lapseni iltapäivätoimintapaikkaa toiseen ryhmään?
Huoltaja voi irtisanoa vanhan paikan ja
jättää uuden hakemuksen. Jos lapsi saa
uuden paikan, niin irtisanomisajan osalta huoltaja voi joutua maksamaan päällekkäistä asiakasmaksua. Jos kyseessä on koulun tai asuinpaikan muutos,
ota yhteyttä oman alueesi aluekoordinaattoriin.

Aamupäivätoiminta on ennen koulupäivän alkua pienille koululaisille järjestettyä
toimintaa. Sitä järjestetään kaupungin peruskouluissa tai koulujen lähellä olevissa leikkipuistoissa. Aamupäivätoiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Toiminnassa ei tarjota aamupalaa mutta lapsi voi tuoda kotoa omat eväät. Lisätietoa toiminnasta saat koululta.

Koululaisten aamu
- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä
turvallisessa ympäristössä koulun jälkeen 1.–2.-luokkalaisille ja
erityisen tuen päätöksen saaneille lapsille. Toimintaan osallistuu
Helsingissä lähes kahdeksan kymmenestä 1.–2.-luokkalaisesta.
Iltapäivätoiminnassa vaihtelevat leikki ja ohjattu toiminta. Siellä lapsi
viettää aikaa yhdessä toisten lasten kanssa, saa uusia kavereita ja
oppii suomen kieltä. Toiminnassa ulkoillaan päivittäin. Maksulliseen
palveluun kuuluu välipala.

Toimintaa koululla,
koulun läheisyydessä
ja leikkipuistossa

Kirjoita koulun iltapäivätoiminnan hakemukseen ryhmä, josta paikkaa haetaan.
Leikkipuistojen iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan omalla lomakkeella.
Lomakkeita on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Lomakkeen täyttöohjeita on arabian, somalin ja venäjänkielellä.

Tammikuu

Tietoa oman alueenne
iltapäivätoiminnasta saa
alue-esitteestä tai oman
koulun infotilaisuudessa.

Maalishuhtikuu

Lomakkeita saa
netistä, koululta ja
iltapäivätoimintapaikasta.
Lomake palautetaan siihen
toimintapaikkaan mihin
haetaan.

Kesällä koulujen
iltapäivätoiminta ja koulut
ovat lomalla. Leikkipuistoissa
on kesätoimintaa.

Kesäkuu

Hakuajan jälkeen tulleita
lomakkeita käsitellään
elokuusta alkaen ja
toimintavuoden aikana.

Kesällä koulujen
iltapäivätoiminta ja koulut
ovat lomalla. Leikkipuistoissa
on kesätoimintaa.

Heinäkuu

Voitte peruuttaa
iltapäivätoimintapaikan
koulun alkuun mennessä.

Iltapäivätoiminta alkaa ja
päättyy samana päivänä
koulujen kanssa

Elo-syyskuu

Jos perheen tulot ovat
pienet, maksuun voi hakea
huojennusta tai vapautusta,
kun ensimmäinen lasku on
tullut.

Kouluun
ilmoittautumispäivä
23.1.2020

Mikä vaihtoehto on
lapsellesi paras?

Koulun iItapäivätoimintaa
järjestävät koulut, järjestöt yksityiset
palveluntuottajat sekä seurakunnat.
Koulun iltapäivätoiminnassa toimitaan
ryhmissä.

Minne kaverit menevät?
Onko lapsellasi erityistarpeita?
Onko lapsi omatoiminen?
Onko lapsella ymmärrys rajoista?
Toimintaan voi käydä tutustumassa
paikan päällä.

Leikkipuiston iltapäivätoiminta on
ohjattua ja valvottua lapsen vapaaajantoimintaa.

Alue-esitteestä löydät oman koulunne
lähellä olevat iltapäivätoiminnan paikat.

Hakuaika 23.3.–24.4.2020

Toiminta ja maksut

Iltapäivätoimintaan haetaan ja
ilmoittaudutaan 23.3.–24.4.2020 ja
tiedon paikasta saa kesäkuun loppuun
mennessä.
Löydät koulut, iltapäivätoimintapaikat
ja aluekoordinaattorin yhteystiedot
hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat.

Iltapäivätoiminta >

Iltapäivätoimintaan hakeminen 2020–2021

Iltapäivätoiminta kouluissa
klo 16 asti 100 €/kk
klo 17 asti 120 €/kk
Iltapäivätoiminta leikkipuistoissa
joko maksutonta tai välipalamaksulla
36,10 €/kk
Jos perheen tulot ovat pienet,
maksuun voi hakea huojennusta.

Toimintapaikat

Monikielinen
materiaali

Hae iltapäivätoimintaan
23.3.–24.4.2020
Hakulomake palautetaan
hakuaikana.

