
 

PERTUNMAAN KUNTA 
ILTAPÄIVÄTOIMINTA LV. 2021 - 2022 

 
 
Pertunmaan kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Pertunmaan yhtenäiskou-
lulla jokaisena koulupäivänä (ei lauantaityöpäivinä) klo 16 asti. 
 

Iltapäivätoiminnassa oppilas saa osallistua monipuoliseen toimintaan kuten askarte-

luun, leivontaan, ulko- ja sisäliikuntaan, unohtamatta leikkimistä ja pelaamista asian-

tuntevien ohjaajien valvomana. Lisäksi on mahdollisuus tehdä läksyt. Iltapäivätoimin-

taan osallistuva koululainen saa kerhossa välipalan, joka sisältyy iltapäivätoiminnan 

maksuun. 

 

Iltapäivätoiminnan kohderyhmänä ovat ensisi-

jaisesti 1–2 luokkien oppilaat sekä erityisen 

tuen piiriin kuuluvat 3–9 luokkien oppilaat. Jos 

paikkoja on vapaana, myös esiluokan sekä 

muut 3-9 luokkien oppilaat voivat osallistua 

toimintaan. Iltapäivätoiminta käynnistyy suun-

nitellusti koulun alkaessa, jos toimintaan il-

moittautuneita oppilaita (1-2. lk ja erityisen 

tuen piiriin kuuluvat oppilaat) on vähintään 5. 

 

Aamutoiminta kartoitettiin keväällä 2021 aamu- ja iltapäivätoiminnan varsinaisen 

haun yhteydessä. Aamutoimintaan ei tullut riittävästi hakemuksia, joten sitä ei järjes-

tetä lukuvuonna 2021-2022. 

 

Jos iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrä on alle 3 opp. / kerta (keskiar-

vo) marraskuun loppuun mennessä, iltapäivätoimintaa ei jatketa kevätlukukaudella 

ellei sivistys- ja hyvinvointilautakunta toisin päätä. Toiminnan mahdollisesti loppuessa 

asiasta tiedotetaan huoltajille. 

 

Iltapäivätoiminnan maksut ovat lukuvuonna 2021 – 2021 seuraavat: 

* 1–5 pv / kk 7,00 € / päivä    (ns. parkkihoito) 

* 6–10 pv / kk 35,00 € / kk 

* 11– pv / kk 60,00 € / kk 

 

Kaikki maksut laskutetaan jälkikäteen eikä käteismaksuja kerätä. Jos maksuja kertyy 

yhdelle perheelle alle 10 € / kk, kootaan useamman kuukauden maksut yhteen, kui-

tenkin niin, että maksut laskutetaan viimeistään lukukauden päätyttyä. 

 

Maksualennukset ja –vapautukset päätetään tapauskohtaisesti yhteistyössä sosiaali-

toimen kanssa. Jos perhe kokee maksun kohtuuttoman suureksi perheen kokonaisti-

lanteeseen nähden, perhe voi itse ottaa yhteyttä Essoten oppilastukihenkilö-

perhetyöntekijään. 

 

Ns. parkkihoitoon tulevilla oppilailla tulee olla kouluun kirjallinen viesti tai huoltajan 

tulee ilmoittaa asiasta puhelimitse viimeistään samana aamuna kuin oppilas jää ilta-



päivätoiminnan parkkihoitoon. Jos oppilas lähtee / haetaan hoidosta ennen kuin ilta-

päivätoiminta päättyy, viestissä tulee mainita myös lähtöaika. Viestejä voi lähettää 

myös Wilman kautta, ellei asia ole kovin kiireinen. 

 

Iltapäivätoiminnan jälkeen kuljetusoppilailla on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 

päätöksen mukaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen klo 14 tai 15 normaa-

lien koulukuljetusten mukana. Huom! Jos kaikilla oppilailla koulu päättyy klo 13, ei 

myöhempiä kuljetuksia ole käytettävissä. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa kulje-

tusmuutoksista sekä koululle, että liikennöitsijälle, koska muuten voi tulla sekaannuk-

sia. Ilmoitukset tehdään omalle luokanopettajalle ja liikennöitsijälle soittamalla, 

tekstiviestillä tai sähköpostitse hyvissä ajoin. 

 

Iltapäivätoimintaan haetaan oheisella hakemuskaavakkeella. 

Täytä lomake huolellisesti ja palauta se Pertunmaan koulutoimistoon. 


