
	

	

 
 
 
SPORTTI ILTAPÄIVÄKERHO – OJOISTEN LASTENTALO  
                                         
 
Ojoisten lastentalossa toiminnan syksyllä 2021 aloittava Sportti iltapäiväkerho tarjoaa 
monipuolista iltapäivähoitoa ykkös- ja kakkosluokkalaisille lapsille. Iltapäiväkerhossa 
ulkoillaan lähiympäristössä, tehdään ohjattuna läksyjä, liikutaan, askarrellaan, pelataan, 
leikitään ja levätään. Iltapäiväkerhossa syödään myös terveellinen ja riittoisa välipala.  
 
Iltapäivään sisältyy ohjattu liikunnallinen tai muu toiminnallinen osuus. Silloin mm. pelataan 
eri pallopelejä, retkeillään lähialueilla tai leikitään liikunnallisia leikkejä. Liikunta ei ole 
raskasta eikä lapsilla tarvitse olla minkään tasoista liikunnallista taustaa. Kerhossa on 
liikunnan lisäksi muita ohjattuja teemoja, joista suosittuja ovat perinteisesti erilaiset 
kädentaidot ja askartelu. 
 
Toiminta on lapsilähtöistä ja lapset saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön. Kaverisuhteisiin 
kiinnitetään erityistä huomiota ja kiusaamiseen on nollatoleranssi.  
 
MISSÄ? 
 
Iltapäiväkerho toimii sille osoitetuissa tiloissa, joissa lapset viettävät ohjatusti aikaansa, 
yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Lapset siirtyvät koululta iltapäiväkerholle 
suoraan koulupäivän jälkeen.  
 
MILLOIN? 
 
Iltapäiväkerho järjestetään joka koulupäivä koulun päättymisestä klo 17.00 asti.  
Lapset haetaan / lapset lähtevät itsenäisesti kerhosta hoitoajan loppuun mennessä.  
  
PÄIVÄOHJELMA (tarkentuu syyslukukauden alussa) 
 
12-13 Kerhoon saapuminen koulupäivän päätyttyä, läksyjen tekoa, rauhoittumista, pelailua 
ja leikkiä sisätiloissa  
13-14:30 Välipala, myöhemmin kerhoon tulleiden läksyjen tekemistä ja leikkiä 
15 - 16 Kädentaidot / ohjatut leikit / kevyt liikuntaosuus / muu päivän teeman mukainen 
toiminta 
16- 17 Valvottua omatoimista leikkiä, pelailua, rentoutumista ja liikkumista, ulkoilua. 
Kotiinlähtö.   
HUOM: Nyt korona-aikana sisällä olo on suositusten mukaisesti. Muokkaamme käytänteitä 
vallitsevan tilanteen mukaisesti ja pidämme huoltajat tiedotettuina tilanteesta. 
  
 
MITÄ LAPSI SAA? 
 
Iltapäiväkerhossa toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla. Hän saa kokea päivittäin leikin, 
ulkoilun ja yhdessä olon iloa. Monipuolinen toiminta vahvistaa koulun aloituksen johdosta 
erityisen herkässä iässä olevan lapsen itseluottamusta. Lapsi luo uusia kaverisuhteita ja 
saa niistä sekä monipuolisesta ohjatusta toiminnasta tervettä itsetuntoa. Lapsi viettää 
turvallisesti ja iloisesti aikaansa virikkeellisesti liikkuen ja leikkien.  
 
 



	

	

 
 
MITÄ VANHEMMAT SAAVAT? 
 
Vanhemmat saavat viettää päivänsä rauhassa, miettimättä missä lapsi on ja mitä hän tekee 
koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhon reipas ja vastuuntuntoinen toiminta tukee kodin ja 
koulun kasvatustyötä. Lasten lisäksi vanhemmat saavat osallistua iltapäiväkerhon 
lukuvuoden aikaisen toiminnan suunnitteluun.  
 
KUKA JÄRJESTÄÄ? 
 
Iltapäiväkerhoa järjestää vuonna 2004 perustettu pienyritys. Toimipaikkoja on 
Hämeenlinnan lisäksi Espoossa ja Helsingissä.  
 
HINTA? 
 
Lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat yhteneväiset kaikissa 
iltapäivätoiminnan yksiköissä Hämeenlinnassa: osa-aikainen hoito 110€/kk (päivittäin 
enintään 4h), kokoaikainen hoito 130€/kk (päivittäin enintään 5h). Jos osallistumispäiviä on 
alle 10 kuukaudessa, hinta on tältä kuukaudelta 50% normaalista. 
Hintaan kuuluu lapsen vakuuttaminen sekä riittoisa, terveellinen välipala.  
 
Huoltajilla on mahdollisuus hakea maksuvapautusta toimintamaksusta, mikäli perhe saa 
toimeentulotukea tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää. 
Maksuvapautus voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on 
vastaanotettu, eli muistakaa tarpeen mukaan täyttää ja palauttaa lomake heti elokuun 
alussa. Linkki (ei toimi Explorer-selaimella):  
https://hameenlinna.e-lomake.fi/lomakkeet/253/lomake.html 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN? 
 
Ensisijainen hakutapa on Wilman kautta, jossa hakulomake löytyy kirjautumisen jälkeen 
yläreunan valikosta kohdasta Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus, ”hakemus aamu- 
ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022”. Lomake löytyy ainakin pöytäkoneella, mutta 
ei välttämättä mobiililla. Linkki Wilmaan: https://hameenlinna.inschool.fi/ 
 
Tarvittaessa voi myös ilmoittautua paperilomakkeella, linkki tulostettavaan lomakkeeseen: 
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2021/02/Aamu-
_ja_iltapaivatoiminnan_hakemus_lukuvuosi_2021-2022.pdf 
 
Muistakaa tehdä ja palauttaa hakemus pikimmiten! 
 
Vastaamme kysymyksiinne ja annamme lisätietoja oikein mielellään. Tervetuloa mukaan! 
  
Kim Wollsten  
Palveluntuottaja, Sportti Iltapäiväkerhot  
puh. 040 543 9670 
ojoistenilttis@gmail.com  
 
www.liikuntailtapaivakerho.fi 


