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          Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
päivitetty 1/2020. 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle huolenpitoa, aikuisten 

antamaa turvaa ja ohjausta. Toiminnan tavoitteena on tarjota monipuoliset 
mahdollisuudet osallistua turvalliseen, ohjattuun ja virkistävään toimintaan 

sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja 
tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Toiminnalla pyritään myös 

ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ensisijaisena pyrkimyksenä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. 

 
 
Laitilan kaupunki tarjoaa perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. 

ja 2. -vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. 
Lakisääteistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen työpäivinä eli se ei 
sisällä loma-ajan toimintaa.  
 
 
Laitilassa sekä aamu- että iltapäivätoimintaa on tarjolla Kappelimäen koulun kerhoissa. 
Lisäksi iltapäivätoimintaa järjestetään seurakunnan toimesta vanhassa Pappilassa.  
Kappelimäen koulun aamutoiminta alkaa koulupäivinä klo 7. Lapsille tarjotaan aamupala. 
Kerhossa voi viipyä koulun alkamiseen asti. Iltapäivisin Kappelimäen koulun kerhossa toiminta 
alkaa koulupäivän päätyttyä jatkuen maanantaista torstaihin klo 17.00 saakka ja perjantaisin 
klo 16 saakka. Seurakunnan iltapäiväkerho alkaa koulun päätyttyä ja kerho toimii klo 17.00 
saakka, paitsi perjantaisin klo 16.00 saakka. Lapsille tarjotaan iltapäiväkerhossa välipala, joka 
sisältyy kerhomaksuun.  
  
 
Toimintaan osallistumisesta peritään kiinteä kuukausittainen asiakasmaksu. Asiakasmaksu 
on 112 € kuukaudessa, jos lapsi on saanut paikan sekä aamu- että iltapäiväkerhossa. Maksu 
on 92 € lapsen osallistuessa vain iltapäivätoimintaan. Mikäli lapsi osallistuu toimintaan 
korkeintaan 10 kertaa kuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta. Kuitenkin, mikäli lapsi 
ilmoitetaan toimintaan yli 10pvä/kk, mutta käyttää vain alle 10 pvä/kk, peritään korkeampi 
maksu. Samoin, mikäli lapselle on varattu kerhopaikka, mutta hän ei sitä käytä, peritään puolet 
kuukausimaksusta. 
 
Laitilan kaupunki vastaa toiminnan kokonaisuudesta ja lainmukaisuudesta, mikä tarkoittaa 
toiminnan ohjaamista, seurantaa, valvontaa ja arviointia. Kaikki toimintaan osallistuvat lapset 
on vakuutettu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELINVAIHDE FAKSI INTERNET Y-TUNNUS 
PL 25 Keskuskatu 30 (02) 85011 (02) 856 790  www.laitila.fi 013444480-9 
23801  LAITILA 23800  LAITILA  
 

Hakumenettely 
 
 
Lukuvuoden 2020–2021 aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan 
1.-14.2.2020 eDaisyn (https://laitila.daisynet.fi/eDaisy) kautta. 
Mikäli paikkoja jää vapaaksi, hakemuksen voi tehdä myös 
myöhemmin kouluvuoden aikana. HUOM! Kerhopaikkaa pitää 
hakea joka lukuvuodelle erikseen.  
 
 
Lasten valinnassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan noudatetaan  
sivistysvaliokunnan vahvistamia yhdenvertaisia valintakriteereitä. Jos ilmoittautuneita tulee 
enemmän kuin paikkoja on tarjolla, etusija annetaan ensimmäisen vuosiluokan ja erityisen 
tuen oppilaille. Tämän jälkeen paikat annetaan ensisijaisesti koko kuukauden toimintaan 
osallistuville oppilaille. 
 
Laitilan koulutoimistossa tehdään hallinnolliset päätökset lasten valitsemisesta toimintaan. 
Tieto lapsen pääsystä kerhoon lähetetään huoltajille viimeistään kesäkuun aikana 
sähköisesti eDaisyn kautta.  
 
Osallistuminen iltapäivätoimintaan on lapselle vapaaehtoista. Lapsella ei ole subjektiivista  
oikeutta lakisääteiseen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.  
 
 
Toiminnan järjestäjät ja toimipisteet lukuvuonna 2020-2021 
  

Kappelimäen koulun aamu- ja iltapäiväkerhot 
 Myllymäentie 7 a ja Kappelimäentie 4 (Laineen talo) 

ohjaajat Jaana Renvall p. 040 621 5188, Tiia Isomäki p. 040 621 5083 ja 
Sari Lukkala p. 040 358 9782 

  
 Seurakunnan iltapäiväkerho 
 Pappilantie 3 
 ohjaaja Sari Rekola  
 p. 044 066 5411 
 ohjaaja Salla Varjonen 
 p. 040 450 6531 
 
 
Lisätietoja antaa sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä 
p. 040 198 4154  
 
Tarkemmat tiedot selviävät 1/2020 hyväksytystä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelmasta. Linkki löytyy internet-sivuilta. 
 
Toimintaan voi käydä tutustumassa sopimalla käynnistä ip-ohjaajien kanssa.  

 

https://laitila.daisynet.fi/eDaisy

