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Siuntion kunta 

Iltapäivätoiminta (ilttis) on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2-luokkalaisille sekä 
erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat osallistua eri 
toimintoihin, leikkiä, lukea, askarrella tai ”vaan olla” turvallisten aikuisten seurassa.  

Lukuvuonna 2021–2022 Siuntion kunnan koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään sekä 
Aleksis Kiven koululla että Sjundeå svenska skolanissa. Iltapäivätoimintaa järjestetään 
koulujen lukuvuoden koulupäivinä, lukuun ottamatta lauantaikoulupäiviä. 

Toimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen 
yhteydessä. Jos perhe muuttaa kuntaan tai iltapäivätoiminnan tarve ilmenee yllättäen voi 
toimintaan hakea varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Paikka myönnetään, jos olemassa 
olevassa ryhmässä on tilaa.  

Iltapäiväkerhon toiminta 

Iltapäiväkerho-ohjaajat vastaavat iltapäivätoiminnan suunnittelemisesta ja käytännön 
toteutuksesta. Iltapäiväkerhon henkilöstö laatii toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 
kerrallaan. Toimintasuunnitelma julkaistaan mm. kunnan sivustoilla. Iltapäivätoimintaan 
nimetään lukuvuosittain vastuuohjaaja. Vastuuohjaaja huolehtii iltapäivätoiminnan 
tiedottamisesta koteihin.   

Kerhopäivän ohjelma 

Lapset kokoontuvat iltapäivätoimintapaikan ruokasalissa.  

klo 12-14 lapset tulevat kerhoon, ohjelmaa toiminta- ja viikkosuunnitelman mukaisesti 
klo 14 välipala 
klo 14-17 ohjattua toimintaa, (pienryhmätoimintaa; leikkejä, askartelua, ulkoilua yms.) 

Kellonajat ovat ohjeellisia. Toiminta suunnitellaan kerhokohtaisesti, jolloin eri kerhoissa 
päivä- ja viikko-ohjelman sisältö saattaa vaihdella.  

Välipala 

Kerhossa lapsille tarjotaan välipala. Jos lapsellasi on todettu ruoka-aineallergia, tulee 
sinun ilmoittaa siitä kerhon ohjaajalle. 

Koulukuljetus ja iltapäiväkerho 

Jokaisella koulukuljetusoikeuden piirissä olevalla oppilaalla on kaksi matkaa jokaiselle 
koulupäivälle. Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta huolehtia koulukuljetuksesta 
koulun kerhoon, kerhosta kotiin tai kerhosta päiväkotiin. 

Sivistyslautakunta on päätöksellään 16.1.2015 muuttanut Siuntion kunnan esiopetus- ja 
koulukuljetusperiaatteita siten, että koulukuljetukseen oikeutettu oppilas saa kuitenkin, 
mahdollisuuksien mukaan ja olemassa olevia joukkoliikennelinjoja hyödyntäen, käyttää 
päivittäiset matkansa siten, että voi osallistua kunnan järjestämään kerhotoimintaan ennen 
koulupäivää tai koulupäivän jälkeen tai kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin. 



Ilmoitattehan sähköpostilla sivistystoimisto@siuntio.fi, mikäli tarvitsette kuljetusta 
iltapäiväkerhosta kotiin. Vain niillä oppilailla, joiden iltapäiväkerho päättyy klo 15 (osa-
aikainen toiminta) on mahdollista saada kuljetus kotiin. 

Joukkoliikenteen vuorojen reittejä ja aikatauluja voit tiedustella sivistystoimistosta. 

Jos lapsesi ei käy iltapäiväkerhossa joka päivä tulee kerhopäivien aina olla samat 
viikonpäivät, niitä ei voi muuttaa. On tärkeää, että sovitte päivistä ilttisohjaajan kanssa. 
Tästä tulee myös ilmoittaa kouluun sekä sivistystoimistoon.  

Ensiapu 

Kerhoissa on lääkekaappi, jossa on tarvittavat välineet pienten haavereiden hoitoon. 

Terveydenhuollon ammattilaista vaativissa tapauksissa otamme ensisijaisesti yhteyttä 
Siuntion terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen palveluja tarvittaessa on ohjaaja aina 
lapsen mukana sekä ilmoitamme välittömästi tapahtuneesta vanhemmille. 

Maksut 

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään kuukausittainen asiakasmaksu: 

osa-aikainen toiminta, klo 15 asti  120 €/kk 

kokoaikainen toiminta, klo 17 asti  180 €/kk 

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on osallistunut toimintaan. Jos 
toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. 
Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua ip-toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 
10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen 
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko 
kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet. 

Toiminta-ajan muutos ja paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. 
Muutos tai irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Yhteistyö kodin ja koulun kanssa 

Lapsen onnistuneen iltapäivän tukemiseksi teemme yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. 
Lapsen turvallisella iltapäivällä on suuri merkitys koko perheen arjessa, joten toivomme 
ajatuksia ja ideoita sinulta toimintamme kehittämiseksi.  

Jos sinua askarruttaa jokin lapsesi iltapäivään liittyvä asia toivomme, että otat yhteyttä 
ohjaajaan mahdollisimman pian.  

Jos lapsellasi on jokin erityisen tuen tarve, jonka huomioiminen auttaisi meitä tekemään 
lapsesi iltapäivästä paremman, toivomme että kerrot siitä meille. Koulussa käytössä oleva 
kolmiportainen tuki voi tarpeen mukaan ulottua myös iltapäivätoimintaan. Tällaiseen 
koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitsemme huoltajien suostumuksen. 

Ohjeita iltapäiväkerhoon 

Toivomme että käyt nämä läpi yhdessä lapsesi kanssa ennen iltapäiväkerhon alkua 

• Tulen iltikseen aina suoraan koulusta ja käyn tervehtimässä ohjaajaa. 
 

• Noudatamme iltiksessä hyviä käytöstapoja ja kunnioitamme toisiamme. 
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• Pidän kännykän kerhoaikana äänettömällä ja repussa.  
Yhteydenpito lasta koskevissa asioissa tulee tapahtua ohjaajan kautta. 
 

• Lähtiessäni iltapäiväkerhosta hyvästelen ohjaajan. 
Päivän kuulumiset on hyvä vaihtaa, kun haet lapsesi iltapäiväkerhosta. 
 

• Vastaan itse tuomastani lelusta. 
Kerhoilla on omat lelupäivänsä, tällöin lapsi saa tuoda oman lelun kerhoon. On 
tärkeä muistaa, että lapsi on itse vastuussa lelustaan.  
 

• Jos lapsesi on poissa kerhosta, tulee sinun etukäteen ilmoittaa asiasta suoraan 
oman kerhon ohjaajalle joko tekstiviestillä tai puhelimitse. Ohjaaja ”kuittaa” tiedon 
perilletulon. Tämä on hyvin tärkeää koska lapset ovat kerhossa ohjaajan vastuulla. 
 

• Kerhoon tulisi tuoda vaihto-/varavaatteet. 
 

• Läksyjen teko iltapäiväkerhossa on mahdollista muun ohjelman salliessa. 
Ensisijaisesti läksyt tehdään kuitenkin kotona. Läksyissä auttaminen ja läksyjen 
tarkastaminen on aina vanhempien vastuulla.  
 

YHTEYSTIETOJA 

Iltapäiväkerhon yhteystiedot 2021-2022 

 
Aleksis Kiven koulun iltapäiväkerho 

Iltapäiväkerhon puhelinnumero 

Puh. 044 386 1280 

Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Aleksis Kiven koulun väistötiloissa (Puistopolku 4 A, 
02580 Siuntio). 

 

Sjundeå svenska skolanin iltapäiväkerho 

Iltapäiväkerhon puhelinnumero 

Puh. 044 386 1101 

Iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Sjundeå svenska skolanin tiloissa (Skolvägen 3, 02580 
Sjundeå). 

------------------------------------------- 

Edvardsbergin iltapäiväkerho/Friska Viljor rf 

Annilantie 26, 02570 Siuntio 

Yhteyshenkilö: Helena Lönn 

Puh. 050 3044568  

Sähköposti: helena.lonn@gmail.com 



Yksityinen iltapäiväkerho, jonka toimintaa Siuntion kunta tukee. Kerholaiset, joilla on 
oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen saavat koulukyydin koululta kerholle. 
Edvardsbergin iltapäiväkerho toimii Edvardsbergin nuorisoseurantalolla Annilan kylässä. 
Kerho on ruotsinkielinen. 

------------------------------------------- 

Liikunnallinen iltapäiväkerho Fennia Arena (25 paikkaa) 

Fennia Arenan iltapäiväkerho on kaksikielinen ja sijaitsee kuntakeskuksessa.  

Yhteyshenkilö: Susanne Ekström 

Puh. 050 5298 525 

Sähköposti: info@seaction.com 
  

Hallinnolliset asiat 
Sivistystoimisto 
Puistopolku 1 
02580 Siuntio  

 

Laskutus: 

  

Hallintoasiantuntija 

Maj-Britt Hellström  

044 386 1097 
 

Toiminnan koordinointi ja hallinto: 
 

Hallintokoordinaattori 

Cilla Ojala 

050 386 0849 

 

Kasvatus- ja opetuskoordinaattori 

Ida Malmberg 

044 386 1064  
 

Sivistystoimen johtaja 

Eero Kling 

050 386 0826 

 
 

S-posti: 
sivistystoimisto@siuntio.fi 


