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Maskun kunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2019 - 2020 
Varhaiskasvatus- ja 
opetustoimisto 
Hallintotie 2 
21250 Masku 
 
 
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SOPIMUSEHDOT 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen 
toimintapaikan koulutetun henkilöstön valvonnassa. Toiminta on maksullista ja siitä peritään 
kiinteät toimintamaksut.  

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2019 - 2020 alkaa maanantaina 12.8.2019 
ja päättyy perjantaina 29.5.2020. Toimintaa tarjotaan vain arkisin koulupäivinä. Koulujen 
lomien aikana toimintaa ei järjestetä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulujen 
ylimääräisinä lomapäivinä, jotka ovat kirjattu koulujen toimintasuunnitelmaan. Toimintaa ei 
järjestetä myöskään ennalta ilmoitettuina aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien 
koulutuspäivinä (noin 1-2 pv/vuosi). Toimintapaikat ovat avoinna klo 7.00 - 17.00 (vrt. Perusopetuslaki 

21.8.1998/628, luku 8a, § 48b).  

 
Alue Palveluntuottaja Toimintapaikka Toimintapaikan nimi Aukioloaika 

Askainen varhaiskasvatus- 
ja opetusltk 

Askaisten koulu 
Askaistentie 700 
21240 Askainen 

Ippekerho 
puh. 0400 407 174 

klo  
7.00 - 17.00 

Humikkala varhaiskasvatus- 
ja opetusltk 

Tammenahjo 
Tammialhontie 1 
21250 Masku 

Tammenoksat  
puh. 044 7388 361 

klo 
7.00 - 17.00 

Lemu varhaiskasvatus- 
ja opetusltk ja 

Lemun koulu 
Opinkuja 14 
21230 Lemu 

Ilttiskerho 
puh. 050 4321 086 

klo  
7.00 - 17.00 

Seikelä varhaiskasvatus- 
ja opetusltk  

Seikelän koulu 
Lietsalantie 33 
21250 Masku 

Seikelän Sudenpesä 
puh. 044 7388 343 

klo  
7.00 - 17.00 

Kurittula varhaiskasvatus- 
ja opetusltk 

Kurittulan koulu 
Koulukuja 1 
21250 Masku 

Kurittulan kerho 
puh. 044 7388 212 

klo 
7.00 – 17.00 

 
Toiminta 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Maskun kunnan varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunnan vahvistama toimintasuunnitelma, joka perustuu opetushallituksen 
laatimaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin. Päivittäiseen toimintaan 
kuuluu esimerkiksi ulkoilua, leikkejä, liikuntaa, satuja, askartelua, pelaamista ja piirtämistä. 
Toimintapaikoissa voi tehdä myös läksyjä, mutta kotitehtävien valvontavastuu on aina lapsen 
huoltajilla.  
Toimintaan sisältyy aamupäivätoiminnassa oleville lapsille aamupala ja iltapäivätoiminnassa 
oleville lapsille välipala. Ruoka-aineallergiasta on toimitettava todistus ennen toiminnan 
alkamista toimintapaikkaan. 
 
Lapset ovat tapaturmavakuutettuja aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana. 
 
Lapsen tuo ja noutaa toimintapaikasta lapsen huoltaja/-t tai toimintasopimuksessa huoltajan 
ilmoittamat varahakijat tai huoltaja voi antaa lapselle yksinkulkuluvan.   
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Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen: 
 
Toimintaan haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuslomakkeella. 
Hakemuslomakkeita saa toimintapaikoista, kouluista, varhaiskasvatus- ja opetustoimistosta 
ja www.masku.fi -sivuilta.  
 
Hakemus seuraavalle toimintakaudelle tulee jättää Maskun kunnan kouluun 
ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. Hakemus palautetaan varhaiskasvatus- ja 
opetustoimistoon Hallintotie 2, 21250 Masku. 
 
 
Valintaperusteet: 
 

1. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitseville ja 1.luokan oppilaille. 
Erityistä tukea tarvitsevilla on oikeus ohittaa toimintaan jonottavat muut oppilaat. 
Otettaessa toimintaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia mahdollisuudet oppilaan 
vastaanottamiseen, sekä tukitoimien tarve selvitetään.  
 

2. Mikäli toinen oppilaan huoltajista on kotona, oppilaalla ei ole oikeutta AP/IP -
toimintapaikkaan.  
 

3. 2. luokkalaisia otetaan sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, jos ryhmissä on tilaa.  
 

4. Paikat jaetaan hakemuksen määräaikaan mennessä palauttaneiden kesken em. 
ehdoin. Jos kaikille toimintaa hakeneille ei riitä paikkoja, lähetetään siitä kielteinen 
päätös. Hakemuksen voi tarvittaessa aktivoida uudelleen. 

 
 
Muut ehdot: 
 

1. Toiminnassa minimikoko aloittavalle ryhmälle on 6 lasta.  
 

2. Koulujen tiloissa järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta palvelee ensisijaisesti 
lähikoulun oppilaita. Oppilas voidaan ottaa toisen koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan, 
jos kuljetusten järjestyminen voidaan toteuttaa koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti 
tai muulla sellaisella tavalla, josta ei aiheudu kustannuksia tai haittaa aamu- ja 
iltapäivätoiminnalle. 
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Toimintamaksut: 
  
 Toimintamuoto:   Maksu: 
 

Aamu- ja/tai iltapäivätoiminta enintään 3 h/pv 80,00 €/kk 
  

Aamu- ja iltapäivätoiminta enintään 4 h/pv 120,00 €/kk 
  
                    Aamu- ja iltapäivätoiminta yli 4 h/pv  140,00 €/kk 
  
 Aamupäivätoiminta max. 5 krt/kk  10,00 €/kerta 
 Iltapäivätoiminta max. 5 krt/kk  10,00 €/kerta  
 
 
Maksut ovat kiinteitä kuukausimaksuja, 5 krt/kk lukuun ottamatta. Kesken toimintakauden 
toiminnan aloittaneita laskutetaan aloituspäivästä lukien toimintapäivien lukumäärän/kk 
mukaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai 
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos lapsi ei muusta syystä 
osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
(Perusopetuslaki 21.8.1998/628, luku 8a, § 48f). Maksuhyvitystä tai alennusta on mahdollisuus 
hakea aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorilta. 
 
 
Toimintasopimus: 
 
Toiminnan alkaessa huoltajat täyttävät yhdessä henkilökunnan kanssa 
toimintasopimuslomakkeen. Toimintasopimus päivitetään tarvittaessa. Maksimissaan 5 
kertaa kuukaudessa toimintaan osallistuvan lapsen toimintasopimusta on mahdollista 
muuttaa kokoaikaiseksi kesken toimintakauden, mikäli ko. ryhmässä on tilaa.  
Muutoksesta sovitaan erikseen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaavan 
esimiehen kanssa ja päivitetään toimintasopimus. 
 
 
Irtisanoutuminen: 
 
Irtisanoutuminen pitää tehdä ennakkoon kirjallisesti. 
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Yhteystiedot: 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori  
Tammenahjon koulun rehtori  
044 7388 357 
 
 
 
Laskutus: 
Varhaiskasvatus- ja opetustoimisto 
toimistosihteeri 
Hallintotie 2 
21250 Masku 
puh. 044 7388 380 
 
 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lomakkeet ja lisätietoja löytyvät kunnan internet-
sivuilla: 
http://www.masku.fi/  
 

http://www.masku.fi/lomakkeet

