
ILTAPÄIVÄTOIMINTA  

- VANHEMMAN OPAS 

Tietoa iltapäivätoiminnan aloittavan  

pienen koululaisen vanhemmille 

 

 

 

TERVETULOA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN! 

 

Lounais-Suomen Martat ry:n iltapäivätoiminta tarjoaa ensi-, tois- ja alkuluokkalaisille 

turvallista ja monipuolista iltapäivätoimintaa, jossa korostuvat Marttajärjestön 

tavoitteet eli kotien hyvinvoinnin tukeminen sekä  

käden- ja kotitaloustaitojen ja ympäristötietouden välittäminen lapsille.  

Lisäksi painotamme lapsen oikeutta lapsuuteen  

ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä  

tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan.  

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (OPH 2011) ja  

Turun aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma  

ohjaavat toiminnan järjestämistä.  

Toimintaa koordinoi ja valvoo Turun kaupungin sivistystoimiala. 
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HAKU ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 

Tulevan lukuvuoden kerhopaikkojen hakuaika alkaa joulukuussa ja päättyy 31.3.  

Hakua koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala.  

Paikkaa haetaan keskitetysti Wilma-järjestelmän kautta tai hakulomakkeella, jota saa 

kerhosta tai osoitteesta www. turku.fi/ippe. Hakuajan ulkopuolella paikkaa voi kysellä 

kyseessä olevasta kerhosta. 

 

AUKIOLOAJAT 

Iltapäivätoiminta on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11/12–17.  

Koulujen lomien, kuten syys-, joulu ja talvilomien aikana toimintaa ei ole.  

Tarvittaessa kerho aukeaa jo klo 11, mikäli lapsen lukujärjestys sitä vaatii. 

TOIMINTAMAKSU 

Iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 110 €/kk (toiminta-aika enintään klo 17 asti)  

tai 92 €/kk (toiminta-aika enintään klo 15 asti päivittäin).  

Vasaramäen aamutoiminnan maksu on 40 e/kk.  

 

Turun kaupungin sivistystoimiala huolehtii laskutuksesta.  Toimintamaksun alentaminen 

tai siitä vapauttaminen tapahtuu huoltajan tekemästä erillisestä anomuksesta.  

Lisätietoja maksuasioista arkisin klo 9-11.30 ja klo 14-15 puh. 02 262 5604 sekä 

aamujailtapaivatoiminta@turku.fi. 

Poissaolokuukaudesta laskutetaan puolet kuukausimaksusta. 

Toiminnan kuukausimaksuun sisältyvät välipalat, vakuutukset, askartelu- ym.  

tarvikkeet ja muun toiminnan ohjaus. 

Suosittelemme toiminta-aikamahdollisuutta klo 17 asti, tällöin lapsen hoito järjestyy 

helpoiten. Toiminta-ajan voi lyhentää vain uuden lukukauden alussa.  

Toiminta-ajan muutos on aina tehtävä kirjallisena. Kaavakkeita saa kerhosta. 

 
VAKUUTUKSET 

Kaikki kerholaiset on vakuutettu tapaturman varalta. 



LOUNAIS-SUOMEN MARTTOJEN JÄRJESTÄMÄ  

ILTAPÄIVÄTOIMINTA TURUSSA 

 

KÄHÄRIN ILTAPÄIVÄTOIMINTA  

Pietari Valdin katu 14, 20100 Turku  

Puh. 040 834 0536 

Vastaava ohjaaja: Anu Murto 

PALLIVAHAN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Paltankatu 4, 20360 Turku 

Puh. 044 716 8818 

Vastaava ohjaaja: Heidi Niemeläinen 

PÄÄSKYVUOREN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Talvitie 10, 20610 Turku 

Puh. 040 834 0521  

Vastaava ohjaaja: Susanna Leppälahti 

TOPELIUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Hansakatu 2, 20100 Turku 

Vastaava ohjaaja: Heidi Muttilainen 050 448 1669, 

kerho puhelin”leppäkertut”050 591 9594  

Vastaava ohjaaja: Pasi Costiander 050 442 1036,  

Kerho puhelin ”kiitäjät” 040 834 0296 

URHEILUPUISTON ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Paavo Nurmen puistotie 11, 20810 Turku 

Puh. 050 364 8321 

Vastaava ohjaaja: Heli Tulimetsä 

VASARAMÄEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Lehmustie 7 B, 20720 Turku 

Puh. 040 834 0958 

Vastaava ohjaaja: Riina Vuorilehto 

KERHOPAIKAN IRTISANOMINEN 

Kerhopaikan peruuttaminen tai irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti.  

Kaavakkeita saa kerhosta tai www.turku.fi/ippe. 

POISSAOLOT 

Olethan ystävällinen ja ilmoitat aina kerhoon lapsen poissaolot ja muutokset 

kotiinlähtöajoissa. Ilmoitathan myös lapsesi lukujärjestysmuutoksista ja koulun kerhojen 

ajat. Näin vältymme turhalta huolestumiselta ja lapsen etsimiseltä. Teemme toki 

yhteistyötä koulun opettajien kanssa, mutta heillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta lapsen 

poissaoloista kerhoon päin. 



SÄÄNNÖT 

Ohjaajat laativat yhdessä lasten kanssa toiminnan säännöt. Näiden sääntöjen lisäksi 

iltapäivätoiminnassa noudatetaan aina myös koulun järjestyssääntöjä. 

KUUKAUSITIEDOTTEET 

Koteihin jaetaan sähköpostitse joka kuukausi kerhon toimintaa koskeva tiedote. 

Kerhokirjeessä kerromme tulevista tapahtumista, retkistä ja 

muusta toiminnasta. 

HENKILÖTIETOLOMAKE 

Kerholainen saa mukaansa henkilötietolomakkeen, joka tulee 

palauttaa  

täytettynä mahdollisimman pian. 

VÄLIPALA 

Välipala tarjotaan päivittäin noin klo 14. Aika vaihtelee 

riippuen koulun lukujärjestyksestä ja mahdollisista retkistä. Keittiön väki huomioi 

allergiat ja erityisruokavaliot. Ilmoitathan lapsesi allergiat myös meille kerhoon. 

RETKET 

Kerhot voivat tehdä kerhovuoden aikana muutaman maksullisen retken.  

Lisäksi retkeillään koulun lähiympäristössä. 

LELUPÄIVÄT 

Kerhossa vietetään silloin tällöin varsinaista lelupäivää, jolloin lapsi voi ottaa oman 

lempilelunsa mukaan. Kerho ei vastaa rikkoutuneista leluista, joten on hyvä miettiä 

kotona lapsen kanssa etukäteen, millaisen lelun voi ottaa mukaan. Toivomme, että lelut 

eivät olisi kovin arvokkaita tai helposti hajoavia. 

TOSSU- JA VAATEASIAA 

Kerhotilassa on hyvä käyttää tossuja tai sisäkenkiä, sillä koulun käytävät ovat kylmät ja 

liukkaat ja sateiden sattuessa kuraiset. Varavaatteet ovat tarpeen, sillä ulkoilemme paljon 

säästä riippumatta. Vaatteet olisi hyvä myös 

nimikoida. 

KÄNNYKKÄASIAA 

Kerhopuhelin on auki klo 11/12–17, muulloin voit 

jättää tekstiviestin. Kerhopuhelin kulkee aina mukana 

ja tavoitat meidät myös esim. retkellä. Lasten 

kännykän käyttö on kerhossa kielletty. Tarvittaessa 

voit soittaa kerhopuhelimeen. 

YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA 

Tervetuloa tutustumaan meihin ohjaajiin ja 

kerhotilaan. Aina löytyy hetki aikaa vaihtaa 

kuulumisia. Keskustelumme ovat luottamuksellisia, 

olemme vaitiolovelvollisia kaikissa lasta ja perhettä 

koskevissa asioissa. Vastaamme mielellämme kaikkiin 

askarruttaviin kysymyksiin, älä siis epäröi soittaa tai 

tulla paikan päälle juttelemaan kanssamme. 

Kerholukuvuoden aluksi järjestämme myös vanhempainillan, josta ilmoitamme 

                                                        kuukausitiedotteessa. 


