AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TIEDOTE KOTEIHIN
Tavoitteet ja sisältö
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136) 8 a luvun
mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta
vastaa kunta. Toiminta on suunnattu esi- ja alkuopetusikäisille oppilaille sekä erityistä
tukea tarvitseville oppilaille. Toimintaan haetaan kunnan omalla hakulomakkeella.
Aamu ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön järjestäminen
lapselle. Toiminnalla pyritään lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaamiseen ja yksinäisen
sekä ohjaamattoman ajan vähentämiseen koulupäivän jälkeen. Aamu- ja
iltapäivätoiminnalla pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä niin
vapaa-ajan toiminnan, kasvun ja kehityksen, koulunkäynnin ja oppimisen kuin myös
sosiaalisen vahvistamisen ja varhaisen puuttumisen näkökulmista.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään huomioimaan jokainen lapsi yksilönä ja ottamaan
huomioon toimintaa suunnitellessa sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökulmat.
Toiminnan kautta pyritään vahvistamaan lapsen itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja sekä
lapsen kykyä ikä- ja kehitystasonsa mukaiseen itsestään huolehtimiseen.
Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettuja perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisia tavoitteita. Lisäksi tulee huomioida
kuntakohtaiset ja toimintapaikkakohtaiset erityispiirteet ja lähtökohdat. Toiminta kootaan
seuraavien sisällöllisten kokonaisuuksien ympärille.
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eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
leikki ja vuorovaikutus
liikunta ja ulkoilu
ruokailu ja lepo
kulttuuri ja perinteet
käden taidot ja askartelu
kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
mediataidot
arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintapäivä sisältää niin ohjattua kuin vapaata toimintaa,
lepoa ja ruokailua sekä ulkoilua. Lapsella on toimintapäivän aikana mahdollisuus toisten
kanssa yhteiseen tekemiseen sekä yksinään olemiseen.

TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
Yhteystiedot
- Esikoululaisten toiminnan puhelinnumero on 040 104 3138
- Koululaisten toiminnan puhelinnumero on 040 104 3143
- Työntekijät tavoittaa näistä puhelinnumeroista klo 6.45–17.15 välisenä aikana. Muina
aikoina voi lähettää tekstiviestin tai jättää soittopyynnön.
Tilat
•
•
•
•
•

Aamutoiminta järjestetään esikoululaisten luokissa.
Esikoululaisten iltapäivätoiminta järjestetään esikoululaisten luokissa.
Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään kakkosluokkalaisten luokissa.
Toiminnan ulkoilu aidatulla alueella/koulun pihalla klo 14.45 alkaen
Ulkoiluaika klo 14.45-16.00 jonka jälkeen siirrymme sisälle esikoulun tiloihin
myöhempään olevien lasten kanssa.

Toiminta-aika
• Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työpäivinä klo 06.45 - 17.15 välisenä
aikana.
➢ koululaiset
• Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina.
➢ esikoululaiset
• Esikoululaisilla on oikeus päivähoitoon esikouluvuoden heinäkuun loppuun saakka.
• Esikoululaisille järjestetään hoitoa tarvittaessa myös koululaisten loma-aikoina,
sekä vuorohoitoa päiväkoti Vunukassa.
Kyyditykset
• Oppilaiden kyydityksistä toimintaan ja takaisin vastaavat pääsääntöisesti huoltajat
itse.
• Toiminnassa oleva koululainen voi lähteä yksin kotiin, jos asiasta on sovittu
vanhempien ja toiminnan henkilökunnan kesken.
• Jos toiminnassa olevaa koululaista hakee muu kuin huoltaja, on siitä ilmoitettava
etukäteen toiminnan henkilökunnalle.
• Aamulla koulukyydissä tulevat oppilaat tulevat suoraan kouluun, ei toimintaan.
Vakuutukset
• Aamu – ja iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.
Maksut
• 1–9 päivää / 60 € kuukaudessa
• yli 9 päivää/ 120 € kuukaudessa
• kertamaksu 10 e/pv
• mikäli lapsi ei käy aamu- ja iltapäivätoiminnassa ollenkaan, eikä toiminnan paikkaa
ole irtisanottu, laskutetaan paikasta 40 euroa kuukaudessa

Läsnäoloajat
• Huoltajien tulee ilmoittaa toiminnan läsnäoloajat edellisen viikon keskiviikkoon klo
15 mennessä.
• Huoltajien on ilmoitettava mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin toimintaan.
Aamu – ja välipala
• Aamupala tarjotaan niille lapsille, jotka tulevat aamulla toimintaan ennen klo 7.30.
• Aamulla koulukyydillä tulevilla oppilailla ei ole oikeutta aamupalaan.
• Toiminnan aikana tarjotaan lapsille välipala.
Harrastuksiin kuljettaminen
• Mikäli toiminnassa olevan lapsen harrastus esim. soittotunnit ovat alakoululla, lapsi
ohjataan oikeaan paikkaan.
• Muissa toimipaikoissa oleviin harrastuksiin ei toiminnassa olevaa lasta voida viedä.
Läksyt
• Koululaisten iltapäivätoiminnassa on päivittäin klo 12.15-13.00 hiljaisen
työskentelyn aika, jolloin lapsi voi tehdä läksyt. Ilmoitathan toimintaan, jos haluatte,
että lapsi tekee läksyt vasta kotona.
• Opettajien kanssa on sovittu, että lukuläksy luetaan aina kotona!
• Huomioithan, että läksyjen seuraaminen ja vastuu on aina vanhemmilla!
Toiminnan sisältö
• Toimintaa suunnitellaan kuukausi kerrallaan ottaen huomioon erilaiset koulun
kalenterivuoteen sisältyvät juhlapäivät ja teemaviikot kuten isänpäivä, joulu,
laskiainen jne.
• Suunnitteluun osallistuvat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien ohella
mahdollisuuksien mukaan myös toimintaan osallistuvat lapset ja heidän huoltajansa
sekä mahdolliset ulkopuoliset yhteistyökumppanit.
• Lähetämme kuukausittain kirjeen Wilman kautta tulevista teemoista.
Tiedottaminen
• Koulun oppilastietolomakkeen lupa-asiat ovat voimassa myös aamu- ja
iltapäivätoiminnassa.
• Tiedotamme aamu- ja iltapäivätoiminnan asioista WILMAN kautta.

