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KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA MARTTILAN KUNNASSA 

TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Yleistä 

Toimintasuunnitelman pohjana on opetushallituksen hyväksymä aamu- ja iltapäivätoiminnan 

perusteet. Marttilan kunnassa sivistyslautakunta järjestää koulupäivinä maksullista, valtionavun 

piiriin kuuluvaa aamu- ja iltapäivä-toimintaa maanantaista perjantaihin . Toiminta on 

perusopetuslain 8a §:n mukaista, ja sitä järjestetään peruskoulun ensimmäisen ja toisen 

vuosikurssin oppilaille, sekä muiden luokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 2 mom. tarkoitetuille 

erityisopetukseen otetuille/siirretyille 3-5 luokkien oppilaille. Osallistuminen on vapaaehtoista.  

Aamut järjestetään koululla ja iltapäivät toimitalo Huvilassa (ent. kirjasto).  Syyskuun ajan iltsin 

ohjaajat saattavat 1-luokan oppilaat koululaisten kerhotoimintaan, mikäli se muu ryhmä 

huomioon ottaen on mahdollista.  Iltsissä on ryhmän koosta riippuen kahdesta kolmeen ohjaajaa.  

 

Toiminnan tavoitteet 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteina on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä, edistää lasten 

hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Toiminnalla pyritään kehittämään lapsen sosiaalisia 

taitoja, löytämään mielekkäitä harrastuksia ja kasvamaan turvallisesti yhteisön jäseneksi. 

 

Toiminnan laajuus ja toimintaympäristö 

Aamutoiminta järjestetään klo 7.00 alkaen Marttilan koululla. Iltapäivätoiminta on siirtynyt 

keväällä 2014 toimitalo Huvilaan. Iltapäivätoiminta alkaa välittömästi koulupäivän päätyttyä ja 

jatkuu maanantai-torstai enintään klo 17.00 asti, ja perjantaisin klo 16.30 asti.  Elo- syyskuussa 1-

luokan oppilaat haetaan koululta. Erityistä tukea saavien lasten toiminta järjestetään mahdol-

lisuuksien mukaan muun iltapäivä-toiminnan yhteydessä.                                                                                                                                  

Tilat ja välineet tulee soveltua lasten käyttöön ja niiden tulee olla turvallisia. 

 

Toimintaan hakeminen ja toiminnasta irtisanoutuminen 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kirjallisesti. Tarkka hakuaika ilmoitetaan vuosittain. 

Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta ja kunnan internet-sivuilta. Esikoululaisille sekä aamu- 

ja iltapäivätoiminnassa oleville 1-luokalaisille hakulomake lähetetään oppilaan mukana kotiin. 

Paikat myönnetään hakujärjestyksessä, ja etusijalla ovat 1-luokan ja erityisopetukseen otetut/ 

siirretyt oppilaat. Hakuajan jälkeenkin voi saada paikan, mikäli ryhmässä on tilaan. Paikan 

saamisesta ilmoitetaan vanhemmille kirjallisesti.  

Paikka voidaan irtisanoa kesken toimintakauden. Irtisanominen tehdään kirjallisena ja se 

toimitetaan päivähoitotoimiston. Irtisanomien astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan säännöt, painotukset ja sitoutuminen 

Aamutoimintaa järjestetään Marttilan koululla klo 7.00 alkaen pääsääntöisesti 1-luokalle meneville 

oppilaille.  Oppilaat saavat koululla pienimuotoisen aamupalan. 

Iltapäivätoiminta on koulun jälkeistä vapaa-aikaa. Lapselle pyritään luomaan edellytykset 

vapaaseen leikkiin, askarteluun, ulkoiluun, läksyjen tekoon, lepoon ja liikuntaan.                    

Välipala tarjotaan joka päivä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sitoudutaan sääntöihin, jotka laaditaan ohjaajien toimesta 

yhteistyössä lasten kanssa. Sääntörikkomuksista otetaan yhteyttä aina vanhempiin. Esim. lapsen 

käytös, joka voi aiheuttaa vaaraa lapselle itselle tai muille lapsille tai aikuisille tai käytös muuten 

häiritsee huomattavasti muita toiminnan piirissä olevia. Mikäli kolmen huomautuksen jälkeen 

asiaan ei ole tullut muutosta, voidaan lapsi irtisanoa toiminnasta määräajaksi. Jos rikkomukset 

jatkuvat, voidaan lapsi irtisanoa toiminnasta koko lukukaudeksi. 

 

Toiminnasta perittävät maksut 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on 160 €/kk/lapsi, silloin kun lapsi osallistuu 

toimintaan päivittäin yli 3 tuntia. 120 €/kk/lapsi, silloin kun lapsi osallistuu toimintaan päivittäin 

enintään 3 tuntia.  Maksusta peritään puolet, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 pv/kk. 

Osallistumisvalinta tehdään haun yhteydessä.  Huoltaja voi hakea alennusta tai vapautusta 

maksuista. Tällöin hakemuksen liitteeksi toimitetaan tulotiedot ja selvitys perheen tilanteesta.  

Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä. Ne 

oppilaat, jotka ns. odottelevat iltsissä kerhojen alkamista ja joille ei ole määrätty aamu- ja 

iltapäivätoiminnan maksua, peritään välipalasta sivistyslautakunnan päättämä korvaus.   

 

Yhteistyö kodin ja koulun kanssa 

Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu sujuvaan ja avoimeen yhteistyöhön sekä nopeaan 

tiedonkulkuun kodin, koulun ja aamu-/iltapäivätoiminnan välillä. Ohjaajalla on velvollisuus 

tiedottaa lasta koskevissa asioissa viivytyksettä ja totuudenmukaisesti ensin lapsen kotiin ja 

tarvittaessa myös kouluun.          

 

Arviointi 

Toimintaa arvioidaan joka vuosi huoltajille ja lapsille tehtävällä nimettömällä kyselyllä. Saatujen 

vastausten perusteella tehdään yhteenveto ja arvioidaan toimintaa. Yhteenveto lähetetään 

tiedoksi vanhemmille, toiminnan ohjaajille ja sivistyslautakunnalle. 


