
Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet Kirkkonummella

Hakeminen toimintaan

· Iltapäivätoimintaan haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake kunnan Internet-
sivujen kautta.

· Perheet voivat hakea joko koko- tai osaviikkoista kerhopaikkaa. Kokoviikkoinen paikka
tarkoittaa toimintaa viisi päivää viikossa ja osaviikkoinen kolme päivää viikossa.

· Huoltajat ilmoittavat osaviikkoista paikkaa hakiessaan osallistumispäivät
hakulomakkeessa. Osaviikkoisen paikan saaneet sitoutuvat ilmoittamiinsa
osallistumispäiviin koko lukuvuodeksi, mutta mahdollisuutta muutoksiin voi kysellä
toiminnan järjestäjiltä. Vuorotyötä tekevien huoltajien lasten osallistumispäivät voivat
vaihdella tarpeen mukaan, mutta kerhoon on ilmoitettava osallistumispäivät heti kun
ne ovat tiedossa.

· Lapsen toimintaan osallistuminen isossa ryhmässä voi tuen tarpeesta johtuen olla
haastavaa. Jotta lapsen tarvitsema tuki voidaan huomioida lasta toimintaan
sijoitettaessa ja ryhmien ohjaajaresurssia kohdennettaessa, on erittäin tärkeää, että
tuen tarpeesta mainitaan mahdollisimman kattavasti hakemuksessa.

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2017-2018 toimintaan on 6.2.-26.2.2017. Toimintaan voi
hakea myös hakuajan jälkeen, mutta hakuaikana hakeneet ovat valintaperusteiden
mukaisesti etusijalla paikkoja jaettaessa. Paikat täytetään valintaperusteiden mukaisessa
järjestyksessä.

Perheille postitetaan tieto kerhopaikasta huhti-toukokuussa. Päätöksessä lukee, mihin
mennessä myönnetyn paikan voi peruuttaa ja haettuja osaviikkoisen toiminnan
osallistumispäiviä muuttaa tai tarkentaa. Tämän jälkeen sivistyspalvelukeskus sijoittaa
mahdollisesti jonossa olevat hakijat. Peruminen tehdään kirjallisesti
sivistyspalvelukeskukseen joko postitse osoitteeseen Kirkkonummen kunta/kirjaamo, PL 20,
02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Valintaperusteet

Iltapäivätoiminnan paikat jaetaan hakuaikana paikkaa hakeneiden kesken seuraavassa
järjestyksessä:

1. Oppilaat, joilla on asiantuntijan lausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta tai jotka ovat
esiopetusiässä olleet tehostetun tuen tarpeessa. Tällaisissa tapauksissa oppilas ei
kuitenkaan ole automaattisesti oikeutettu saamaan paikkaa, vaan tarve arvioidaan
tapauskohtaisesti.
2. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat
3. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 1. vuosiluokan oppilaat
4. Kokoviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat
5. Osaviikkoista paikkaa tarvitsevat 2. vuosiluokan oppilaat

Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja ei riitä tasaväkisille hakijoille, paikat arvotaan.
Valintaperusteet eivät koske oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, koska heille kaikille



pyritään tarjoamaan paikka iltapäivätoiminnasta. Perheen sosioekonomisen tuen tarve
voidaan tapauskohtaisesti määritellä erityiseksi syyksi saada kerhopaikka. Hakuaika koskee
myös em. oppilaita.

Mikäli tilaa jää, hakuajan jälkeen hakeneet sijoitetaan ryhmiin valintaperusteiden
mukaisessa järjestyksessä. Päätösten teon jälkeen ja kesken lukuvuoden paikkaa hakeneet
sijoitetaan ryhmien jonoihin valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakuajan jälkeen
hakeneiden ryhmässä valintaperusteiden mukaisesti tasavertaisten hakijoiden kohdalla
paikka iltapäivätoiminnasta myönnetään sille hakijalle, jonka hakemus on saapunut ensin.

Mikäli huoltaja hoitaa kotona perheen alle kouluikäistä lasta, paikka voidaan myöntää vain
mikäli paikan myöntämiselle on sosioekonomisen tuen tarpeesta johtuva erityinen perusteltu
syy.

Toiminnasta perittävät maksut

· Osaviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 100 euroa. Kokoviikkoisen toiminnan
kuukausimaksu on 155 euroa. Elokuussa kuukausimaksu on puolet maksusta ja
kesäkuussa maksu määräytyy suhteessa toimintapäiviin. Kuukausimaksuun sisältyy
tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä ja toiminnassa käytettävät
askartelu- yms. tarvikkeet.

· Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli
10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo
kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Osaviikkoisena osallistuvan
kuukausimaksu on puolet kuukausimaksusta sellaisessa tapauksessa, kun lapsi
sairauden vuoksi voi osallistua korkeintaan vain puoleen niistä toimintapäivistä, joita
hänelle ko. kalenterikuukauden aikana tarjotaan. Sairauslomista tulee esittää
sairaustodistus.

· Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta.

· Huoltajat voivat hakea alennettua kuukausimaksua tai maksun vapautusta.
Kuukausimaksua voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Alennetun
kuukausimaksun hakulomakkeen voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta opetustoimen
lomakkeista ja maksualennusperiaatteisiin voi tutustua iltapäivätoiminnan sivuilla.

Sitoutuminen toimintaan ja toimintamaksujen maksamiseen sekä kerhopaikan
irtisanominen

· Huoltajat sitoutuvat myönnettyyn kerhopaikkaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Kerhopaikan voi irtisanoa painavasta syystä (työttömyys tai työajan lyheneminen,
muut taloudelliset syyt, huoltajan tai lapsen sairaus). Kerhopaikka voidaan irtisanoa
myös lapsen edun sitä vaatiessa, jolloin perustelun on oltava kattava. Mikäli kerhoon
on jonossa lapsia, paikan voi irtisanoa muustakin syystä. Oman kerhon jonotilannetta
voi kysellä sivistyspalvelukeskuksesta. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi
eli jos irtisanominen tehdään esim. syyskuussa, kerhopaikka on voimassa vielä



seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden ja irtisanominen tulee voimaan marraskuun
alusta alkaen.

· Muutokset huoltajan työssäkäynnissä tai taloudellisessa tilanteessa ovat hyväksyttäviä
syitä muuttaa kerhopaikka kesken lukuvuoden kokoviikkoisesta osaviikkoiseksi.
Muussa tapauksessa kokoviikkoiseen kerhopaikkaan sitoudutaan lukuvuodeksi.
Muutoksen voimaantuloaika on yksi kalenterikuukausi (kts. tarkennus
voimaantuloajasta irtisanomisajan kohdalla yllä).

· Muutos osaviikkoisesta kokoviikkoiseksi onnistuu, mikäli toiminnan järjestäjä hyväksyy
muutoksen.

· Kerhopaikan irtisanominen sekä muutokset osallistumisaikaan tehdään kirjallisena
täyttämällä sähköinen iltapäivätoiminnan muutoslomake, jonka pääsee
täyttämään kunnan Internet-sivuilla iltapäivätoiminnan osiossa tai opetustoimen
lomakkeissa.

· Kerhosuhde päättyy automaattisesti samalla, kun lapsi vaihtaa koulua. Jos kunta
lukuvuoden aikana osoittaa lapselle uuden lähikoulun, iltapäiväkerhopaikka siirtyy
uuden koulun yhteydessä olevaan kerhoon.

Iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta.


