
 

 
 

 
 

Hyvinkään aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

 
 

Lukuvuosi 2019 – 2020 
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TIETOA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA 
 
Iltapäivätoimintaa Hyvinkäällä järjestävät 
useat eri toimijat: Hyvinkään seurakunta, 
Hyvinkään Seudun Urheilijat ry, MLL, 
Hyvinkään yhdistys ry sekä Folkhälsan 
Välfärd Ab (eftis). Hakalanpolun koulun 
toiminta on kaupungin omaa toimintaa. 

 
Hyvinkään kaupungin sivistystoimi koordinoi 
ja vastaa toiminnasta. 

 
Hakulomakkeen voitte täyttää sähköisesti 
Wilma-ohjelmistossa Hyvinkään kaupungin 
sivuilla osoitteessa: 
https://peruskwilma.hyvinkaa.fi. 
Kirjautumisessa vaadittava käyttäjätunnus ja 
salasana on lähetetty Teille postitse. 

 
Valintaperusteet ovat seuraavat: 

1)  Ensimmäisen vuosiluokan oppilaat 
2)  Yksinhuoltajavanhemman lapset 
3)  Lapset, jotka saavat erityistä tukea tai 

ovat tehostetun tuen piirissä 
4)  Lapset, joilla on fyysiseen tai 

psyykkiseen terveyteen, 
lastensuojeluun tai muuhun 
vastaavaan syyhyn perustuva tarve 

5)  Lapset joiden vanhempien 
työmatkaan kuluva aika on pitkä 

 
Tämän lisäksi Svenska Skolan i Hyvinge 
oppilaat ovat etusijalla ko. koulun kerhon 
valintoja tehtäessä. 

 
Valinnat seurakunnan toimipisteisiin tehdään 
yhteistyössä kaupungin kanssa noudattaen 
em. valintaperusteita. Lopullinen 
iltapäivätoiminnan järjestäjien ja paikkojen 
määrä ratkeaa loppukeväästä 2019. 

 
Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan 
toimintaa, ei päivähoitoa. Iltapäivätoiminta ei 
ole subjektiivinen etu, vaan kaupunki voi 
päättää sen laajuuden. 

 
Mahdollisuus aamupäivätoimintaan on 
Aseman, Hakalan, Hämeenkadun ja Martin 
koulujen toimipisteissä.  Jos ryhmän koko 
jää liian pieneksi, ei aamupäivätoimintaa 
järjestetä. 

 
Hakalanpolun koulu järjestää aamutoimintaa 

Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut 
 
Iltapäivätoiminnasta laskutetaan päivittäin 
klo 12.00 lähtien, riippumatta siitä mihin 
kellonaikaan lapsen koulupäivä päättyy. 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat 
seuraavat: 
 
 klo 12.00 - 16.00 maksu 95 €/kk 

 
 klo 12.00 - 17.00 maksu 120 €/kk 

(mahdollisuus Aamutuulen, Aseman, 
Hakalan, Hämeenkadun, Kytäjän ja 
Puolimatkan kouluissa sekä Svenska 
skolanissa) Jos hakijoiden määrä jää 
liian pieneksi, toiminta on siinä 
tapauksessa klo 16 asti. 

 
 Aamupäivätoiminta klo 7 - 10 

maksu 60€/kk 
(mahdollisuus Aseman, Hakalan, 
Hämeenkadun, ja Martin kouluilla) 

 
Toimintamaksuun on mahdollista hakea 

maksuvapautusta! Ota yhteyttä ip- 
koordinaattoriin. 

 
 
 
 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä 
maksu on aina sama joka kuukausi, vaikka 
koulussa olisikin lomia tai muita vapaapäiviä. 
Myös elokuulta laskutetaan täysi maksu, 
mutta kesäkuun päiviä ei laskuteta. 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan sitoudutaan 
lukukaudeksi (syksy/kevät) kerrallaan. 
Kesken kautta tehtävien irtisanomisien tulee 
olla perusteltuja (muutto, sairaus, 
vanhempien kotonaolo yms.). Osa 
palveluntuottajista pyytää vielä erillisen 
sitoutumisen lukukausittain huoltajalta. 
 
Irtisanomisaika on kalenterikuukausi niin, 
että irtisanomisaika alkaa irtisanomisen 
toimittamisesta seuraavan kuukauden alusta. 
Esim. Jos kirjallinen irtisanominen toimitetaan 
maaliskuun lopussa, huhtikuu on vielä 
maksullista irtisanomisaikaa (lapsi voi 
osallistua toimintaan tämän ajan). 

 
Lopulliset iltapäivätoiminnan 

paikat selviävät keväällä 2019 
 
 

Päätökset postitetaan viimeistään 
30.6.2019 

https://peruskwilma.hyvinkaa.fi/


Toiminta-ajat ja tilat 
 
Hakalanpolun koulun ap/ip-toiminta-ajat 
poikkeavat muista toimipisteistä. 
Poikkeavat aukioloajat löydät: 

 
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja- 
koulutus/aamu--ja-iltapaivatoiminta1/ 

 

 
 
Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat noudattavat 
koulun toiminta-aikoja. Koulun loma-aikoina 
ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa. 
Pääsääntöisesti toiminta-aika on klo 12.00 - 
16.00 välisenä aikana (poikkeukset 
kohdassa: maksut). 
Jos lapsi ei omatoimisesti kulje 
iltapäivätoiminnasta kotiin, on vanhempi 
velvollinen hakemaan lapsen ajoissa. 
Toistuvat myöhästymiset laskutetaan 
erikseen huoltajalta. 

 
Iltapäivätoiminnan tilat ovat useimmiten 
koulusta vapautuvia tiloja tai koulun 
läheisyydessä olevia tiloja. 

 

 
 
Ohjaajat ja toiminnan sisällöt 

 
Yhdistysten ryhmissä toimii alalle 
kouluttautunut vastuuohjaaja apunaan muita 
ohjaajia, harjoittelijoita ja alan opiskelijoita. 
Seurakunnan ohjaajat ovat vakituisia ja 
koulutettuja. Yhtä ohjaajaa kohti saa olla 
enintään kolmetoista (1/13) lasta. 

 
Iltapäivätoiminnan perusteena on luoda 
lapselle turvallinen ympäristö, jossa voi 
ohjatusti liikkua, ulkoilla, askarrella ja saada 
elämyksiä taiteen ja musiikin alueilta. Lisäksi 
iltapäivätoimintaan kuuluu leikkiä ja lepoa. 
Seurakunnan ryhmien toimintaan kuuluu 
lisäksi keskustelua elämän eri alueilta 
kristillisestä näkökulmasta. 

 
Iltapäiväkerholaiset saavat toiminnassa 
välipalan ja heidät on vakuutettu kerhopäivän 
ajaksi. Vakuutus ei ole voimassa 
kotimatkoilla. Vakuutuksesta ja välipalasta 
vastaa iltapäivätoiminnan järjestäjä. 

 
Aamupäivätoimintaan kuuluu aamupala. 

Lisätietoa sekä 
maksuvapautushakemukset 
 
Hyvinkään kaupunki, sivistystoimi 
iltapäivätoiminnan koordinaattori 
Annika Jänkälä 
Kankurinkatu 4-6, PL 86 
05800 HYVINKÄÄ 
p. (019) 459 2278, 040 735 9074 
annika.jankala@hyvinkaa.fi 
iltapaivatoiminta@hyvinkaa.fi 
Wilma viestit 
 
Toimipisteiden yhteystiedot päivitetään 
Hyvinkään kaupungin nettisivuille 
toimintakauden alettua: 

 
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja- 
koulutus/aamu--ja-iltapaivatoiminta1/ 
 

 
 
Seurakunnan toimipisteiden yhteystiedot 
löytyvät toimikauden alettua täältä: 
 
http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/fi/toiminta_ 
ja_palvelut/seurakuntatyo/lapset/iltapaivakerh 
ot/?id=296 
 
 
 
 

Katso alustavat toimipisteet seuraavalta 
sivulta! 
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Toiminnan aloitus 
 
Toiminta alkaa koulua edeltävänä päivänä 
ke 7.8.2019 ryhmiin ja ohjaajiin tutustumalla. 
Omaan iltapäivätoiminta-paikkaansa voi 
tutustua klo 14.00–16.00 välisenä aikana 
lapsi ja vanhempi yhdessä. Jos 
tutustumispäivään ei pääse, vanhemmat 
voivat käydä tutustumassa ryhmään muuna 
ajankohtana. 

 

 
 

Tutustumispäivä ei koske Hakalanpolun 
koulun iltapäivätoiminnan ryhmää. 

 

 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimipisteisiin voi 
tulla muutoksia lopullisen hakijamäärän ja 
toiminnan laajuuden selvittyä. Jos ryhmiin 
ilmoittautuu liian vähän oppilaita, ei ryhmä 
toteudu. 

 
Yhdistysten toimipisteet: 

 
 Aamutuuli, Hyvinkään Seudun Urheilijat 

ry (HSU) 

 Aseman koulu, MLL, Hyvinkään 
yhdistys ry 

 Hakalan nuorisotalo, HSU 

 Hyvinkäänkylän koulu, HSU 

 Hämeenkadun koulu, HSU 

 Kytäjän koulu, MLL 

 Martin koulu, MLL 

 Nopon koulu HSU 

 Paavolan koulu, HSU 

 Puolimatkan koulu, HSU 

 Svenska skolan, Folkhälsan Syd Ab 

 
 

 
 
Seurakunnan toimipisteet: 

 
 Martin seurakuntatalo, Niittymäenraitti 

 Paavolan seurakuntakoti, Aittatie1 

 Talvisilta, Sieponkuja 2 

 Vehkojan seurakuntakeskus, 
Yli-anttilantie 3 

 

 
 
Muut järjestäjät: 

 
 Hakalanpolun koulu, sivistystoimi 

Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta 
 
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja- 
koulutus/aamu--ja-iltapaivatoiminta1/ 

 
tai sähköpostitse: 
iltapaivatoiminta@hyvinkaa.fi 
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