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KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA SIILINJÄRVELLÄ LV. 2020 – 2021 
 
 

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu internetin kautta Wilma -järjestelmällä. 
Wilman käyttäjätunnuksena ilmoittautumisessa käytetään huoltajan peruskoulun Wilma-tunnusta.  
Ilmoittautumislomake löytyy Wilman ylävalikosta: ”Hakemukset ja päätökset” -> ”Tee uusi hakemus” -> 
”Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan”.  

  
Iltapäivätoiminta on suunnattu ensisijaisesti 1. - 2. luokan ja erityisen tuen oppilaille. Mikäli ryhmissä on 
tilaa myös kolmas/neljäsluokkalaiset ovat tervetulleita mukaan.  
 
Toimintamaksut ovat osallistumispäivien mukaan: 1 – 11 pv/kk = 75 €/kk (ei sisaralennusta) ja yli 11 
pv/kk = 105 €/kk (sisaralennus 25 €). Maksua ei peritä jos lapsi on poissa toiminnasta koko kuukauden.   
Maksuun sisältyy välipala. Kerholaiset ovat koulun tapaturmavakuutuksen piirissä.  
Iltapäivätoiminnan maksuun on mahdollista saada maksuvapautus (Pol 48 f §, SivLtk 18.12.2018 § 79). 
Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti ja sen voi aikaisintaan saada sen kuukauden maksuista, jonka 
aikana hakemus on saapunut ko. iltapäiväkerhoon tai iltapäiväkerhon vastuuhenkilölle. 
 
Iltapäivätoiminta alkaa 12.8.2020. Kerhot ovat toiminnassa klo 12.00-16.30  koulujen työpäivinä, lukuun 
ottamatta kevätlukukauden päätöspäivää (5.6.2021) sekä loma-/vapaapäiviä (12.-16.10.2020, 23.12.2020-
6.1.2021, 8.-12.3.2021 ja 14.5.2021). Toiminnanjärjestäjät voivat tämän lisäksi järjestää omia 
henkilökunnan koulutustilaisuuksia, jolloin iltapäivätoimintaa näinä päivinä ei ole. Näistä päivistä 
toiminnanjärjestäjät tiedottavat huoltajille hyvissä ajoin. 

 
Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on 
tukea lasten kehitystä ja luoda perusta hyville vapaa-ajankäyttötavoille. Jokaisella iltapäivätoiminnan 
järjestäjällä on omat painopistealueensa valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi. Juniori-KalPa ja Siilinjärven 
Pesis tarjoavat päivittäin ohjattua liikuntaa, seurakunta painottaa kristillisiä elämänarvoja ja kunnan kerhot 
painottavat liikunnallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. 

 
 Iltapäivätoimintaa järjestävät: 

 
 Juniori-KalPa Vuorelan koululla.  

Lisätietoja antaa Jaana Peltola puh. 044 744 5588. 
 

 Siilinjärven Pesis Siilinlahden koulun Päivärinteen yksikössä.   
Lisätietoja antaa Seppo Kiiski puh. 044 537 1955. 

 
 Siilinjärven seurakunta Kasurilan ja Toivalan kouluilla ja Vuorelan kirkolla.    

Lisätietoja antaa vs. lapsityönohjaaja Virpi Rissanen puh. 044 728 4605. 
 

 Siilinjärven kunta Hamulan, Kehvon, Kuuslahden, Pöljän ja Siilinlahden kouluilla. 
Lisätietoja antaa palvelusuunnittelija Tiina Kirjavainen puh. 044 740 1302 

 
 

Lv. 2020 - 2021 iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu 13.1.-30.4.2020 välisenä aikana 
sähköisesti osoitteessa: 
https://wilma.siilinjarvi.fi/ 
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