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Aamupäivätoiminta 

Aamupäivätoimintaa järjestetään Juteinin koululla. Toimintaa tarjotaan ensimmäisten 

luokkien lukujärjestysten mukaisesti (klo 8-9:45 välisenä aikana). Aamupäivätoimintaa 

järjestetään vain ensimmäisen luokan oppilaille. Toimintaa järjestetään mikäli 

toimipaikkaan ilmoittautuneita ilmoittautuu vähintään seitsemän osallistujaa. 

Tarjolla ei ole aamupalaa, mutta oman aamupalan voi halutessaan ottaa mukaan ja syödä 

koululla. Paikkoja on tarjolla 15 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. Ilmoittautuminen on 

sitova ja paikan irtisanominen tehtävä kirjallisesti. 

Iltapäivätoiminta eli IP 

on perusopetuslain mukaista ohjattua vapaa-ajan toimintaa 1. Ja 2. vuosiluokan oppilaille, 

sekä 3.–9. luokkien erityisoppilaille. Hattulassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestää 

Hattulan kunta. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan keskeisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä pohjan luominen hyvälle kasvulle. Toiminnassa 

korostetaan kodin ja koulun kasvatustyön tukemista sekä sellaisen kasvuympäristön 

luomista, mikä tukee lapsen suotuisaa kehitystä. 

Toiminnan suunnittelu on lapsilähtöistä ja osallistavaa. Sen tavoitteena on antaa lapselle 

tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa, sekä osallistua aikuisen 

ohjauksessa monipuoliseen toimintaan. 

Toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää 

liikkumista sekä ulkoilua. Iltapäiväkerhossa tarjotaan mahdollisuus myös lepoon ja 

rentoutumiseen. 

Kaikissa iltapäivätoimintaryhmissä noudatetaan Hattulan kunnan koululaisten 

iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa, mutta painotukset vaihtelevat ohjaajien 

vahvuuksien ja toimintapaikan mukaan. Iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen 

arvopohjaan, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 

monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 

monikulttuurisuuden hyväksyminen. 

Ohjaajien kanssa on yhdessä laadittu toimintasuunnitelma kuluvalle lukuvuodelle. 

Suunnitelmassa on määritelty toiminnan sisällön teemat. Toimipisteissä laaditaan 

toimintakaudelle kiinteät lukujärjestykset. Liikuntatuokioissa noudatetaan Liikkuva 

iltapäivä- periaatteita. Päivittäinen liikunta-annos iltapäivätoiminnassa voi koostua 

pihaleikeistä kavereiden kanssa, ohjatuista liikuntahetkistä tai omaehtoisesta 

liikkumisesta. Hattulan kunta on ollut mukana liikkuva koulu-hankkeessa vuodesta 2015. 

Liikkuva koulu-hankkeen kautta kouluille on saatu hankittua esimerkiksi uusia välineitä ja 

lapset ovat saaneet keksiä erilaisia aktiviteetteja. Hankkeen kautta näkyvimmät 

onnistumiset liittyvät innostamiseen, piristämiseen ja oppilaiden kuuntelemiseen. 
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Kaikille perheille tarjotaan ennen iltapäivätoiminnan alkua mahdollisuutta osallistua 

aloituskeskusteluun yhdessä ohjaajien kanssa. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2022-2023 Parolan, Juteinin, Nihattulan, ja 

Pekolan kouluilla sekä Lepaalla päiväkoti Tuulimyllyssä. 

Lapsen päivä ip:ssä koostuu monista eri osa-alueista 

Läksyt ja hiljainen hetki 
Iltapäivätoiminnassa tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekoon. Ohjaajat auttavat  

tarvittaessa, mutta päävastuu läksyistä on huoltajilla ja koululaisella. Läksyjen tarkistus on aina 

kodin vastuulla. Läksyjen tekemiseen on järjestetty rauhallinen aika ja paikka. 

Pieni hiljainen hetki ja rauhoittuminen ovat tarpeen koulupäivän jälkeen. Ip:ssä lapselle 

annetaan mahdollisuus myös lepäämiseen ja rauhoittumiseen. 

Ulkoilu ja liikunta 
Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeitä osa-alueita iltapäivätoiminnassa ja niihin tarjotaan 

mahdollisuus päivittäin. Pyrimme ulkoilemaan säässä kuin säässä, joten lapsella tulisi olla 

säänmukainen varustus. Liikunta koostuu niin omaehtoisesta liikunnasta, kuin ohjatuista 

liikuntatuokioista. 

Hattulan iltapäivätoiminta on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. 

Välipala 
Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala. Välipala sisältää vaihdellen esim.  

Leipää, leikkelettä, juustoa, kasviksia, hedelmiä, kiisseliä, marjakeittoa ja jogurttia. 

Välipalalista on nähtävillä ip-toimipaikassa. 

Leikki ja pelit 
Iltapäivätoiminnassa leikki on yksi 

toiminnan peruspilareista. Leikki voi 

olla ohjattua tai vapaata. Se voi olla 

kaikille yhteistä tai pienryhmissä 

tapahtuvaa. Leikin avulla lapset 

harjoittelevat sosiaalisia taitoja 

toistensa kanssa, ohjaajan tuella. 

Leikeille ja erilaisille peleille varataan 

aikaa päivittäin. Myös erilaiset 

teemapäivät ovat osa toimintaa. 

Luova toiminta 
Iltapäivätoiminnassa tarjotaan mahdollisuus luovaan toimintaan kannustavasti ja  

lapsilähtöisesti. Ip:ssä järjestettävää luovaa toimintaa on mm. kädentaidot, musiikki ja luova 

ilmaisu. Se voi olla kuvallista, musiikillista tai kielellistä ilmaisua. Ip:ssä on myös 

mahdollisuus itsenäiseen askarteluun, rakenteluun ja muuhun luovaan toimintaan. 
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Lisäksi toiminnassa huomioidaan eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, arkiaskareet, sekä 

erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit. 

Tietojen luovuttaminen 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ei saa ilmaista sivullisille lasta tai lapsen 

huoltajaa koskevia salassa pidettäviä asiakirjoja. Tietojen ilmaiseminen ja asiakirjan 

luovuttaminen on mahdollista vain huoltajan yksilöidyn suostumuksen perusteella. 

Perusopetuksesta ja siihen liittyvästä oppilashuollosta vastaavat henkilöt voivat 

luovuttaa iltapäivätoiminnasta vastaaville henkilöille toiminnan asianmukaisen 

järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen 

järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan, aikaisemman järjestäjän on 

salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava opetuksen tai toiminnan 

järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös 

uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset iltapäivätoiminnassa 
Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat lain mukaan oikeutettuja 

hakemaan iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Erityisopetukseen otettujen tai 

siirrettyjen oppilaiden iltapäivätoiminnan lähtökohtana ovat toiminnan yleiset tavoitteet 

ja sisällöt. Lisäksi on otettava huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet. Toiminta voidaan 

toteuttaa normaaleissa iltapäivätoiminnan ryhmissä tai tarpeen mukaan myös omissa 

ryhmissä. Tällä hetkellä Juteinin koululla on tavallisen ip-ryhmän lisäksi oma 

iltapäivätoiminnan ryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja muissa toimipisteissä 

toiminta toteutetaan tarpeen mukaan normaaleissa ryhmissä. Erityisen tuen päätöksen 

saaneille lapsille ja perheille suositellaan osallistumista aloituskeskusteluun ennen 

iltapäivätoiminnan aloittamista. 

Opetushallituksen määräyksessä 19.1.2011 todetaan, että ”Tehostettua tai erityistä tukea 
saavilla oppilailla voi kunnan päätösten mukaisesti olla oikeus maksuttomaan 

koulukuljetukseen. Sekä näiden että muiden kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden 

osalta tulisi myös iltapäivätoimintaa järjestettäessä pyrkiä siihen, että ko. oppilailla on 

mahdollisuus käyttää koulukuljetusetuutta (Perusopetuslaki 48 b § 3 mom. 1136/2003). 

Silloin kun kuljetukset järjestetään, tulee huolehtia turvallisuudesta, vastuunjaosta ja 

kaikkien toimijoiden riittävästä ohjauksesta”. 
 
 

Hattulan kunta ei järjestä erillisiä kuljetuksia iltapäivätoimintaan eikä 

iltapäivätoiminnasta. 
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Toiminnan järjestämisen periaatteet 
Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Toiminnan toteutuksen tulee tapahtua 

ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa. Toiminnan 

tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan 

viettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutuksessa. Lisäksi toiminnan 

tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan 

ajankäyttöön ja yksinoloon. 

Iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen 

kasvuympäristön tarjoaminen koulupäivän jälkeen. Aamuhoitoa ennen koulun alkua Hattulassa 

järjestetään vain erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tällä hetkellä aamuhoito järjestetään 

Juteinin koululla. 

Toiminta aika on oltava vähintään 570 tuntia lukuvuodessa (3 tuntia/päivä). Hattulassa 

toimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12:00 -17:00 välillä. 

Iltapäivätoiminnan työajat ovat samat kuin koulujen työajat. Ainoastaan lauantai työpäivinä 

ei järjestetä iltapäivätoimintaa. Koulujen loma-aikoina ja arkipyhinä ei siis järjestetä 

iltapäivätoimintaa. 

Maksut 
Kunta perii toiminnan järjestäjänä toimintamaksuina 90 / 110 / 130 euroa kuussa. 

Iltapäivätoimintamaksu pitää sisällään välipalat ja materiaalimaksut. 

Aamupäivätoiminta on 30 €/kk. 

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia. 

Maksusta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana 

osallistua toimintaan yli 10 päivänä. Tai lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko 

kalenterikuukautena. 

Maksua EI peritä, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko 

kalenterikuukauden. 

Laskutus tapahtuu kuukausittain. Koulun alkaessa huoltajan on ilmoitettava 

iltapäivätoiminnan ohjaajille oppilasta koskevat työjärjestykselliset ja toimintaan liittyvät 

tiedot. Ip paikan Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ennen muutoksen alkua 

toimittamalla irtisanomislomake iltapäiväkerhon ohjaajille. Iltapäivätoiminnan ryhmä voi 

olla suljettu ohjaajien koulutuksen tai vastaavan syyn vuoksi yhden päivän lukukauden 

aikana ilman asiakkaalle annettavaa maksuhyvitystä. Koulun loma-aikoja ei hyvitetä 

maksussa. 

Huoltaja voi hakea iltapäivätoiminnan maksun alentamista tai poistamista. Maksu voidaan 

alentaa tai poistaa seuraavasti: Huoltaja varaa keskusteluajan koulukuraattorille ja 

toimittaa kuraattorille tulotiedot. Tuloina otetaan huomioon palkkatulot sekä lapse lle 

maksetut elatusmaksut. Sivistysjohtaja tekee päätöksen maksun alentamisesta tai 

poistamisesta kuraattorin tapaamisen jälkeen. Maksuhuojennuspäätös tehdään 
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määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Asiakasmaksujen puoli tus tai 

perimättä jättäminen alkavat aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, kun tarvittavat 

tositteet on toimitettu ja keskustelu kuraattorin kanssa käyty. Maksuhuojennuksesta ja 

sen perusteista löydät tarkempaa tietoa nettisivuilla olevasta liitteestä.  

HUOM syksyllä 2022 iltapäiväkerhossa aloittajat: Maksuhuojennushakemus 

kannattaa tehdä viimeistään kesäkuussa, jotta huojennus ehtii tulla voimaan kerhon 

alkaessa elokuussa. 

Vakuutus 
Toiminnassa mukana oleva lapsi on vakuutettu järjestävän tahon puolelta ja sattuneen 

tapaturman hoito on lapselle maksutonta. Lapsen on tultava iltapäivätoimintaryhmään suoraan 

koulusta, lyhintä reittiä käyttäen, jotta vakuutus korvaa mahdolliset vahingot. 

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tärkeimmät kasvatuskumppanit ovat lasten vanhemmat ja 

koulut. 

Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu 

lapsen kasvatuksesta. Ohjaajilla on aamu- ja iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu 

lapsen kasvatuksesta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan ammattikasvattajien 

sitoutumista toimimaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tukena. 

Perheille järjestetään toimikauden alussa tilaisuus käydä tutustumassa kerhopaikkaan ja 

ohjaajiin. Samalla on mahdollisuus keskustella toiminnan sisältöön ja toimintaperiaatteisiin 

liittyvistä kysymyksistä. Kotien kanssa pidetään yhteyttä koko toimintavuoden ajan 

tapaamisin, puhelinyhteyksin ja Wilma tiedottein. Jos lapsella on erityisen tuen päätös, 

huoltajille suositellaan yhdessä lapsen kanssa osallistumista ennen iltapäivätoiminnan 

aloittamista aloituskeskusteluun. Aloituskeskustelu on mahdollista pitää myös silloin, kun 

lapsen huoltaja tai iltapäivätoiminnan ohjaaja kokee se tarpeelliseksi iltapäivätoiminnan 

sujuvuuden kannalta. 

Lasten ja huoltajien mielipiteet ja tyytyväisyys toteutettuun toimintaan kartoitetaan 

asiakastyytyväisyyskyselyn avulla toimipaikoittain lukukauden aikana. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. 

Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan mahdollisimman varhain 

ja järjestetään tarvittavaa tukea. Tämä edellyttää monialaista yhteistyötä aamu- ja 

iltapäivätoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja 

perusopetuksen ja kodin kesken. 

Huoltajien vastuut 

Huoltajien vastuulla on ilmoittaa lukujärjestysmuutoksista, lapsen poissaoloista, sekä haku-

/kotiinlähtöajoista iltapäivätoimintaan. Lapsen ilmoitus ohjaajalle ei ole riittävä, vaan 

ilmoitus tulee aina tulla huoltajalta. Poissaoloista ja haku-/kotiinlähtöaikojen muutoksista 

voit ilmoittaa soittamalla tai tekstiviestillä ip-toimipaikan puhelimeen. 
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Huoltajat vastaavat siitä, että lapsella on riittävä ja säänmukainen vaatetus ja 

tarvittaessa sisäkengät tai tossut. 

Iltapäivätoimintaan hakeminen 

Iltapäivätoimintaan vapaita paikkoja voi lukuvuoden aikana tiedustella vastaavalta 

kouluohjaajalta. Kaikille tuleville 2. vuosiluokan oppilaiden huoltajille ja 

iltapäivätoiminnassa jo olevien erityisoppilaiden huoltajille lähetetään Wilmassa 

hakuohje seuraavalle lukuvuodelle. 3.-9. -luokan erityisoppilaiden huoltajat voivat 

olla yhteydessä vastaavaan kouluohjaajaan iltapäivätoiminnan tarpeesta ja sen 

järjestämisestä. Ilmoittautumislomakkeen löydät myös kunnan nettisivuilta 

iltapäivätoiminnan kohdalta, mistä löydät myös lisätietoja hakemisesta.  

Muutosilmoitus ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen 
Huoltaja ilmoittaa kirjallisesti lapsen iltapäivätoiminnan lopettamisesta tai palvelutarpeen 

muutoksista muutosilmoitus ja irtisanoutuminen lomakkeella. Lomakkeen saat kunnan 

nettisivuilta tai omasta ip-toimipaikasta ja se palautetaan ip ohjaajille. 

Yhteystiedot 

Juteinin IP:  050 3410673 tai 050 5006987 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville) 
Lepaan IP:  050 3416157 

Nihattulan IP: 0503411159 
Parolan IP:  050 5631361 

Pekolan IP:  050 575 3946 

Vastaava kouluohjaaja   
Maarit Kuusa, maarit.kuusa@eduhat.fi,  050 911 1009   

Parolan koulu, Merventie 12, 13720 Parola 

Koulukuraattorit 

Johanna Kynäkoski, johanna.kynakoski@eduhat.fi / 050 443 1845,  

Koulutie 3, 13720 Parola (Juteinin koulu, Pekolan Koulu, Yhteiskoulu) 

Tiina Tuori, tiina.tuori@eduhat.fi, 050 463 9340, 

Koulutie 4 as 5, 13720 Parola (Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Parolan koulu) 

Hattulan iltapäivätoiminta netissä 

https://www.hattula.fi/palvelut/sivistystoimi/perusopetus/iltapaivatoiminta/  
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