INFOA NURMIJÄRVEN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMÄSTÄ
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA LUKUVUODELLE 2021 - 2022
Nuorisopäällikkö on valinnut lapsenne Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden
järjestämään iltapäivätoimintaan Kirkonkylän Ahjolaan os. Nahkurintie 6.
Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa keskiviikkona 11.8.2021 syyskausi päättyy
22.12.2021. Kevätkausi alkaa 10.1.2022 ja päättyy 3.6.2022.
Iltapäiväkerho on avoinna koulupäivinä ma-to n. klo 12.00-17.00 ja pe klo 12.00 –
16.30.

Toiminnan sisältö
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
sekä edistää lasten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja osallisuutta. Toimintaa
järjestetään ohjattuna vapaa-ajantoimintana välittömästi koulupäivän
jälkeen turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan
toimesta.
Aktiivisen toiminnan lisäksi toimintaan osallistuville lapsille tarjotaan
mahdollisuus lepoon, rauhoittumisen ja läksyjen tekoon.
Toiminnassa tuetaan lapsen kasvua omatoimisuuteen ja lisäksi painotetaan
kodin ja iltapäivätoiminnan välistä yhteistyötä.
Iltapäivätoimintaan valitun lapsen tulee kulkea itsenäisesti koulun ja
iltapäivätoimintapaikan välinen matka.
Toiminta koronaviruspandemian aikana
Toiminnassa huomioidaan opetushallituksen antamat ohjeet koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnassa koronaviruspandemian aikana. Ohjeeseen
on koottu myös muiden viranomaisten antamat ohjeet.
Muita koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat mm.:
• Toimintaan ei saa osallistua lievästikään sairaana
• Jos lapsi sairastuu toiminnan aikana, niin hänet siirretään
henkilökunnan valvonnassa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.
• Huoltajan tulee lapsen noudettua olla yhteydessä omaan
terveysasemaansa ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan.
• Käsihygieniasta huolehditaan tehostetutusti.
• Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain
yhden kerran.
• Tiloissa tulee huomioida tehostettu siivous.
Iltapäivätoimintamaksut
• 130 euroa/kk yli neljä tuntia kestävä toiminta
• 110 euroa/kk max. neljä tuntia kestävä toiminta
• Hinnat sisältävät ohjauksen, välipalan ja tapaturmavakuutuksen
matkalla koulusta toimipisteeseen sekä kerhotoiminnassa
• Maksut laskutetaan kerran kuukaudessa toimintakuukauden
jälkeen. Koulujen loma-ajat tai kalenterikuukausien pituus eivät
vaikuta maksun määrään. Elokuulta peritään koko maksu.
Kesäkuulle sijoittuvat toimintapäivät sisältyvät toukokuun maksuun.
• Perusopetuslain mukaisesti maksu puolitetaan, mikäli lapsi ei
sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua
toimintaan yli 10 päivää. Mikäli sairauden aiheuttama poissaolo
kestää koko kuukauden, niin maksua ei peritä.
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Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia
Toimintamaksuun voi hakea tuloperusteista huojennusta
nuorisopalveluista saatavalla hakemuksella.
Lisätiedot Merja Winha-Järvinen puh. 040 317 2060.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen
Huoltajat sitoutuvat toimintaan joko lukukaudeksi ja tai lukuvuodeksi.
Kirjallinen irtisanoutuminen tulee tehdä vähintään kuukautta ennen
viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina
kuukauden loppuun.
Iltapäivätoimintapaikka voidaan irtisanoa kesken sopimuskautta
seuraavista syistä:
1. paikkakunnalta muutto
2. muutos perhetilanteessa (esim. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa,
äitiysloma)
3.lapsen edun niin vaatiessa, joka tulee perustella.
Huoltajien kanssa tehdään toiminnan alettua sopimus, johon kirjataan mm.
toimintakausi ja toimintapäivän pituus
Toimintaan tutustuminen sekä yhteinen info keskiviikkona
11.8.2021 klo 17.00-18.00
Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus tutustua toimintaan ja tilaan sekä
jutella ohjaajien kanssa toimintapaikassa keskiviikkona 11.8.2021 kerhon
toiminta-aikana.
Yhteinen info toiminnasta huoltajille järjestetään 11.8.2021 klo 17.0018.00
Toimintapaikan puhelinnumero on:
Ahjola
puh. 040 317 2525.
Mikäli ette jostain syystä tarvitse myönnettyä paikkaa
MUISTAKAA PERUA SE MAHDOLLISIMMAN PIAN 040 317 2060 tai s-posti
merja.winha-jarvinen@nurmijarvi.fi
Merja Winha-Järvinen
Merja Winha-Järvinen, nuorisopäällikkö
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