
  Sievin kunta, Sivistystoimi                                                               

PALAUTA LOMAKE sivistystoimistoon / kunnantalon neuvontaan (Haikolantie 16, 85410 SIEVI)   

 
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2022 – 2023 

 

HAKEMUS / SITOUMUS 
 
Tällä hakemuksella haetaan aamu- tai iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022 - 2023. Lukuvuosi alkaa 10.08.2022 ja 
päättyy 3.6.2023.  Toimintaryhmä perustetaan yksittäiselle koululle, jos toimintaan sitoutuu vähintään viisi oppilasta, joista 
perusopetuksen oppilaita vähintään neljä.  
 
Iltapäivätoiminnan piiriin kuuluvat 1-2 luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat. Kyläkouluilla ryhmään otetaan myös 
esioppilaat, joille toiminta on viriketoimintaa ei varhaiskasvatusta. 
 
Toiminta on tarkoitettu sellaisten perheiden lapsille, joissa kumpikaan vanhempi ei ole kotona lapsen koulun 
päättyessä – toiminnan tarkoitus on siis torjua lasten yksinäisiä aamuja ja iltapäiviä. Kyläkouluilla järjestetään 
vain iltapäivätoimintaa.  
 
Koululautakunnan 18.5.2021 § 37 hyväksymät osallistumismaksut: Aamutoiminta 50 eur / kk ja iltapäivätoiminta 85 eur / 
kk. Lautakunta on päättänyt myös seuraavasti: 
Mikäli oppilas 
- osallistuu molempiin, on maksu 125 eur kuukaudessa. 
- on poissa koko kuukauden toiminnasta muun kuin sairauden takia, peritään maksusta puolet. 
- on poissa koko kuukauden sairauden takia, maksua ei peritä. 
- on ollut toiminnassa mukana 1-6 päivää kuukaudessa, peritään maksusta puolet 
- on ollut toiminnassa mukana 7 päivää tai enemmän, maksu peritään kokonaisena. 

Sivistyslautakunta hyväksyi 7.9.2021 § esioppilaiden osalta iltapäivätoiminnan maksun 40 eur / kk. 
 
Toiminta-ajat: aamulla klo 6.30 – koulun alku ja iltapäivällä koulun päättyminen – klo 16.30 saakka.   
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ei kuulu koulukuljetusetua. Oppilaille tarjotaan iltapäivisin välipala. 
 
Hyväksytty hakemus on jokaisen lapsen kohdalla sitoumus toimintaan lukuvuodeksi 2022-2023. Pätevästä syystä 
oppilaan vanhempi voi perua toimintaan osallistumisen kirjallisella anomuksella.  
 
Hakijoille lähetetään tiedote, josta selviää millä kouluilla toimintaryhmät toteutuvat ja myös toteutumatta jäävät ryhmät.  
 
Palauta lomakkeen alaosa: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lapsemme tarvitsee aamutoimintapaikan lv. 2022 - 2023 
a) Monenako päivänä viikossa? __________________________ 
 
b) Mistä mihin (kellonaika)?  __________________________ 
 

2. Lapsemme tarvitsee iltapäivätoimintapaikan lv. 2022 - 2023 
a) Monenako päivänä viikossa? __________________________ 
 
b) Mistä mihin (kellonaika)?  __________________________ 
 

3. Toivottu aamu- / iltapäivätoimintapaikka _______________________________________________ 
 
4. Aamu- / iltapäivätoiminnan tarve alkaa ______ / ______ 20_____  

 
Oppilas: ______________________________,    koulu / luokka __________________________________ 
 
syntymävuosi____________                     ___________________________________ 
 
Huoltaja: ___________________________________ ______________________________________ 
                allekirjoitus   nimen selvennös 
 
puh. ___________________   osoite:     _____________________________________________________ 


