
TERVETULOA MUKAAN SAUVON AAMU- JA 

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTAAN!   
 

  
KERHOON ILMOITTAUTUMINEN 
 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen luokan sekä 
erityisen tuen piirin kuuluvat oppilaat. Ilmoittautuminen tehdään 
lukuvuosikohtaisesti. Kerhoon ilmoittaudutaan Wilman välityksellä ’Hakemukset 

ja päätökset’-välilehdeltä. Kaikki kerholaiset on vakuutettu tapaturman varalta.  
 

 
KUUKAUSIMAKSUT 
 

Sauvon kunnan sivistyslautakunta päättää kuukausimaksujen suuruuden 
perusopetuslain mukaisesti. APIP-toiminnasta peritään kuukausimaksu. Maksu 

peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona oppilas osallistuu toimintaan. 
Elokuulta peritään puolet kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista 
toimintapäivistä ei peritä maksua. Asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen:  

 
palvelun tarve   
aamu klo 7.00–9.00  60 €/kk  

iltapäivä klo 12.30–15.00   80 €/kk  
koko iltapäivä klo 12.30–

17.00  

100 €/kk  

  
APIP-toiminnan kuukausimaksusta voi anoa vapautusta, mikäli perhe saa 

toimeentulotukea tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää. 
Maksuvapautuspäätöksen tekee rehtori. Myönnetystä toimeentulotuesta on 

esitettävä päätös, muussa tapauksessa perheiden on tehtävä tuloselvitys perheen 
kaikista tuloista ja tuista.   
 

 
IRTISANOUTUMINEN 
 

Toimintaan ja asiakasmaksujen suorittamiseen sitoudutaan kuukaudeksi 
kerrallaan. Mikäli paikan irtisanoo lukuvuoden aikana, tulee irtisanoutuminen 

tehdä rehtorille Wilman välityksellä. Irtisanomisilmoitus tulee olla tehty 
viimeistään kuun 15.päivä, jotta seuraavalta kuulta ei enää peritä 
asiakasmaksua.   

 
 
KERHON AUKIOLOAIKA 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Sauvon koulukeskuksessa 

kaikkina koulupäivinä. Koulun lomien aikana toimintaa ei 
järjestetä.  Aamukerhotoimintaa järjestetään klo 7.00–9.20 välisenä aikana ja 
iltapäiväkerhotoimintaa klo 12.30–17.00 välisenä aikana.   

 



 

TOIMITILAT 
 

Toimintaa järjestetään lastentalossa sekä kunnan kirjastorakennuksen 
yhteydessä sijaitsevassa nuorisotilassa.   
 

 
LÄSNÄOLOT JA POISSAOLOT 
 

Lasten poissaolot tulee ilmoittaa joko Wilman välityksellä tai puhelimitse kerho-
ohjaajalle numeroon 050 5948 903.  Ilmoitathan myös lapsesi 

lukujärjestysmuutoksista, koulun ja muiden tahojen järjestämästä 
kerhotoiminnasta, joihin lapsesi osallistuu kerhopäivän aikana.  
 

VIIKKO-OHJELMA 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on ohjattua lasten vapaa-ajantoimintaa, jossa 
leikitään, pelataan ja askarrellaan. Osallistuminen ohjattuihin toimintoihin on 
vapaaehtoista. Lapsilla on myös mahdollisuus tehdä läksynsä iltapäiväkerhossa. 

Toimintavuoden aikana pidetään myös erilaisia teemaviikkoja, joiden ohjelmasta 
huoltajia tiedotetaan Wilman välityksellä.  
 

 
ENNEN KOULUPÄIVÄN ALKUA 

 
Aamupäiväkerhon toiminta alkaa klo 7 Lastentalossa. Aamutoiminta tarjoaa 
lapselle turvallisen ja rauhallisen aamun ennen koulupäivän alkamista.  

 
 

KOULUPÄIVÄN PÄÄTYTTYÄ  
 
Kerho-ohjaaja on vastaanottamassa lapsia koulupäivän jälkeen Lastentalon 
eteisaulassa. Välipalalle lähdetään n. klo 13.30 ja sen jälkeen siirrytään yhdessä 
nuorisotilaan. Mahdollisuus läksyjen tekoon on aina välipalan jälkeen. 
Seuraavaksi on vuorossa vapaata leikkiä, yhdessä oloa, ulkoilua ja ohjattua 
toimintaa.   
Lapsi saa tarvittaessa lähteä itsenäisesti kerhosta tai hakija voi olla joku muu kuin 
huoltaja, jos siitä on maininta Lapseni tärkeät tiedot lomakkeessa. Epäselvissä 
tilanteissa varmistamme aina tiedon huoltajalta. Iltapäiväkerhotoiminta päättyy 
viiteen mennessä.   
  
 

AAMU- JA VÄLIPALA 
 
Aamu- ja välipalat syödään koulukeskuksen ruokalassa. Aamupala tarjotaan klo 

8 ja välipala klo 13.30. Keittiöhenkilökunta huomioi allergiat ja erityisruokavaliot, 
ilmoitathan niistä Wilman välityksellä AP-IP-kerhon vastuuohjaajalle.  

 
 



 

LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voidaan antaa lääkärin määräämät lääkkeet, jotka 
on määrätty jatkuvaan käyttöön ja joiden annosteluajaksi on määrätty päiväaika 
tai lääkettä ei voida muuna aikana antaa esim. astma, diabetes tai 

allergialääkkeet. Lapsen aloittaessa APIP-toiminnassa tehdään tarvittaessa 
yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.  
 

 
KOULUMATKAETUUS 

 
Kun maksuttoman koulukuljetusedun omaava oppilas saa paikan APIP-
toiminnasta, hän menettää subjektiivisen oikeuden koulukuljetukseen. Kuitenkin 

ne perusopetuksen APIP-toiminnassa olevat oppilaat, joilla on perusopetuslain 32 
§:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, voivat käyttää kunnan tilaamaa 

koulukuljetusautoa, mikäli heille on tilaa kyseisessä kuljetuksessa. Asiasta on 
aina sovittava erikseen rehtorin kanssa.  
 

 
YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA 
 

Jos tunnet tarvetta kahdenkeskiseen keskusteluun lapseesi liittyvissä asioissa, 
se järjestyy aina. Keskustelumme ovat luottamuksellisia, olemme 

vaitiolovelvollisia kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Vastaamme 
mielellämme kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, ihmetelkää, 
kommentoikaa.  

 
  

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAT 
 
Aamu- ja iltapäiväkerhon vastuuohjaajana toimii Jenna Suomi, jonka lisäksi 

kerho-ohjaajina toimivat Sauvon koulukeskuksen koulunkäynninohjaajat. 
Vastuuohjaajan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 5948 903 tai Wilman 
välityksellä.  
 


