TERVETULOA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN!
Lapsenne on aloittamassa koulun sekä iltapäivätoiminnan. Toivotamme lapsenne tervetulleeksi
koulupäivien jälkeen viettämään turvallisia iltapäiviä iltapäivätoimintaryhmään. Toiminnassa lapsenne saa
viettää aikaa monipuolisen toiminnan, ammattitaitoisten ohjaajien ja uusien kavereiden parissa.
Koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi Oulussa kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Toimintaa
järjestetään yhteistyössä ev.lut. seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa.
MITÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA ON?
Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.-9. vuosiluokkien erityiseen tukeen
oikeutetuille oppilaille. Ryhmät toimivat eri puolilla kaupunkia: kouluilla, nuorisotaloilla sekä seurakunnan
tiloissa.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen
kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Toiminta pyrkii myös edistämään lasten hyvinvointia ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
Iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin klo 11–16.30. Koulujen loma-aikoina iltapäivätoimintaa ei
järjestetä, mutta nuorisopalvelut, seurakunnat sekä järjestöt tarjoavat tuolloin muuta monipuolista
toimintaa.
Iltapäivätoimintaryhmien ohjaajina toimii ammattitaitoisia ohjaajia mm. sosionomeja (AMK),
yhteisöpedagogeja, nuoriso- ja lastenohjaajia sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia.
Lisäksi ryhmässä voi toimia palkkatuella palkattua henkilökuntaa, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

MITÄ RYHMISSÄ TEHDÄÄN?
Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle koulupäivien jälkeen mahdollisuuden osallistua ohjattuun ja valvottuun
toimintaan muiden lasten ja koulutettujen ohjaajien kanssa. Toiminta tarjoaa lapselle mahdollisuuksia
leikkiin, askarteluun, liikuntaan, ulkoiluun ja retkiin.

TOIMINTAMAKSUT
Iltapäivätoiminta maksu on lukuvuodelta 1 000 €. Maksu on jaettu 10 yhtä suureen maksuerään, joka
maksetaan kuukausittain 100 € suuruisina erinä elokuusta toukokuuhun. Koulujen loma-ajat, kuukausien
pituus tai läsnäolopäivien lukumäärä eivät vaikuta maksun suuruuteen.
 Mikäli lapsi SAIRAUDEN vuoksi pystyy osallistumaan 10 pv tai vähemmän toimintaan,
toimintamaksusta peritään puolet eli 50 € / kk.
 Mikäli lapsi SAIRAUDEN vuoksi ei pysty osallistumaan kalenterikuukauden aikana lainkaan
toimitaan, toimintamaksua ei peritä.
 Mikäli lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukauden aikana, peritään
toimintamaksusta puolet eli 50 €.

Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja toimintaan tarvittavat materiaalit sekä
välipalan.
Aloituksen siirtäminen
•
•
•

Iltapäivätoiminnan aloitusajankohtaa voi siirtää kerran ilman ylimääräistä maksua.
Seuraavan siirron jälkeen peritään ½ kk toimintamaksu jokaiselta siirrettävältä kuukaudelta.
Mikäli lapsi aloittaa toiminnassa elokuun jälkeen, on myöhemmästä aloitusajasta
ilmoitettava 6.8. mennessä, ettei elokuulta peritä toimintamaksua.
Mikäli lapsi ei ota iltapäivätoimintapaikkaa vastaan, pitää se sanoa irti viimeistään 8.8.
mennessä (ennen koulujen alkamista), ettei elokuusta mene toimintamaksua.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteeseen: iltapaivatoiminta@ouka.fi
Maksuhuojennukset
- Mikäli perheestä on kaksi tai useampi lapsi samanaikaisesti iltapäivätoiminnassa, peritään 1. lapselta täysi
toimintamaksu ja seuraavilta sisaruksilta puolet toimintamaksusta, eli 50 €. Perheen tulee ottaa yhteyttä
asiasta toiminnan järjestäjään.
- Mikäli perheellä on toimeentulotuen toistuvaisasiakkuus, iltapäivätoimintamaksua ei peritä. Perhe voi
ottaa yhteyttä sähköpostilla iltapaivatoiminta@ouka.fi ja toimittaa kopion sähköpostiin.
Toimeentuloasiakkuus tarkastetaan aina Kelalta.
YHTEISTYÖSSÄ KODIN JA KOULUN KANSSA
Kodin, koulun sekä iltapäiväryhmien yhteistyö on keskeinen voimavara tuettaessa koulunsa aloittavan
lapsen turvallisuuden tunteen säilymistä sekä muuta tämän ikävaiheen mukaista kehitystä. Toivomme, että
vanhemmat antaisivat palautetta toiminnasta ohjaajille; risut ja ruusut ovat tervetulleita.
Olisi toivottavaa, että myös ne vanhemmat, joiden lapset kulkevat kotimatkat itsenäisesti, kävisivät
ryhmässä esim. kerran kuukaudessa keskustelemassa ja vaihtamassa kuulumisia ohjaajien kanssa.
Ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus, mutta heitä koskee myös ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluviranomaisille,
mikäli lapsen elämäntilanne edellyttää sitä. Hyvällä yhteistyöllä voimme rakentaa hyvän ja turvallisen
kouluvuoden pienelle koululaiselle.

VAKUUTUS
Toiminnan järjestäjä vakuuttaa kaikki toiminnassa olevat lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa
matkat koulusta iltapäiväryhmään sekä iltapäiväryhmästä kotiin. Jos lapsi tahallaan tai
huolimattomuudellaan särkee toisen lapsen tai muuta omaisuutta, ovat vanhemmat korvausvelvollisia.

OSALLISTUMISAIKOJEN MUUTOKSET JA TOIMINNASTA POIS JÄÄMINEN
Mikäli lapsi jää kokonaan pois toiminnasta, paikka tulee irtisanoa sähköpostilla osoitteeseen
iltapaivatoiminta@ouka.fi ennen kuluvan kuun 15. päivää seuraavan kuukauden osalta, ettei seuraavasta
kuukaudesta mene enää toimintamaksua. Mikäli ilmoitus tehdään 15. päivän jälkeen, irtisanomiskuukautta
seuraavasta kuukaudesta peritään puolet kuukausimaksusta, vaikka lapsi ei olisi läsnä yhtenäkään
toimintapäivänä. Ilmoittakaa lapsenne pois jäämisestä myös ryhmän ohjaajille.

VARUSTEET
Lapsella tulisi olla toiminnassa sisäjalkineet ja ulkoiluun sopivat vaatteet sekä tarvittaessa vaihtovaatteita.
Iltapäivätoiminnassa pyritään ulkoilemaan joka päivä. Laittakaa lapsenne jalkineisiin, vaatteisiin sekä
reppuun nimi.

Yhteystiedot:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
PL 17
90015 Oulun kaupunki

Iltapäivätoimintaan liittyvät kysymykset, peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa ensisijaisesti sähköisesti
osoitteeseen: iltapaivatoiminta@ouka.fi

Kati Niskala, eteläinen ja pohjoinen alue, p. 050 435 5850
Mari Koukkari, itäinen ja keskinen alue, p. 050 526 7233
Jaana Valtanen, kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta ja järjestöjen ja srk:n
toimintaryhmät, p. 044 703 8230
Eija Salo, palvelupäällikkö, p. 044 703 8204
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Iltapäivätoimintaa nuorisopalvelujen kanssa yhteistyössä järjestävät:
Nuorisoseurojen Oulun aluejärjestö ry
Oulujoen ev.lut. seurakunta
Oulun 4H-yhdistys
Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys
Oulun Steiner-koulun kannatus yhdistys
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry
Svenska Privatskolan i Uleåborg

