
             ÄHTÄRIN    PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN                        

    HAKEMINEN  LV  2017 - 2018

                SIVISTYSTOIMI              Hakuaika  8.3. - 22.3.2017       www.apip.fi             

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa Ähtärin sivistystoimen palveluita opetushallituksen 
suositusten mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille
sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille (PL 17 §:n 2. mom.). Toimintaa jär-
jestetään koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 7 ja klo 17 välillä osittain yhteistyössä päivähoi-
don kanssa. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikana). 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajat järjestävät lapsille mielekästä puuhaa ja mukavaa yhdessä-
oloa kädentaitojen, musiikin, liikunnan ja ulkoilun, pelien, leikkien ja satujen parissa. Toiminta voi olla 
lapselle omaehtoista tai ohjattua toimintaa koulupäivän vastineeksi. Toiminnassa lapselle tarjotaan 
välipala iltapäivisin. Toimintaan osallistuva lapsi kuuluu koulun tapaturmavakuutuksen piiriin.  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta Reppula toimii Otsonkoulun matalassa sivurakennuksessa, jossa on myös 
esiopetus ja eskarilaisten päivähoito. Reppulassa on paikkoja noin 40 lapselle. Reppula toimii yhteis-
työssä koulun ja Ollinkulman päivähoidon kanssa mm. tilojen ja ohjaajien järjestymiseksi. Myllymäen
koululla toimivan iltapäivätoiminnan tarve kartoitetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan haun yh-
teydessä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella ei ole subjektiivista oikeutta ilmaiseen 
koulukuljetukseen.

Kaikki lv 2017-2018 aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitsevat hakevat toimintaan perusopetuksen aa-
mu- ja iltapäivätoimintahakemuksella. Etusijalla ovat ekaluokkalaiset. Hakuaika on 8.- 22.3.2017. 
Hakemus löytyy  www.ahtari.fi/info/sähköiset lomakkeet tai hakemuksen saa Reppulasta (Koulukuja 
3 A 2), kouluilta tai koulutoimistosta. Hakemus palautetaan osoitteeseen Ähtärin kaupungin koulu-
toimisto, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri. Tieto toiminnan järjestymisestä ilmoitetaan hakijoille touko-
kuun loppuun mennessä.
                                                                                                                                          
kts. kohta Haettava aamu- ja iltapäivätoiminta:       Koulu alkaa   
Ensisijaisesti toivottu toimintapaikka (lisäksi varalle toinen vaihtoehto).                              to 10.8.
1. Ilmoita koulun nimi, jota lapsesi käy lukuvuonna 2017-2018. 
    (Otsonkoulu tai Myllymäen koulu)                                         
2. Jos lapsen omassa koulussa ei järjestetä aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa, vaihtoehto kaksi on Rep-
    pula, Otsonkoulu. 

Toimintamaksut v. 2017       
     Kuukausimaksu on 90€, kun toiminnan tarve on yli 3 tuntia päivässä ja yli 10 päivää kuukaudessa.   
     Kuukausimaksu on 70€, kun toiminnan tarve on enintään 3 tuntia päivässä ja yli 10 päivää kuukaudessa.
                
     Kun hakemuksessa ilmoitetaan toiminnan tarpeen olevan 1-10pv kuukaudessa, maksuna peritään 

50€, kun toiminnan tarve on yli 3 tuntia päivässä.
    40€, kun toiminnan tarve on enintään 3 tuntia päivässä. 
  
 Paikka tulee sanoa irti kirjallisesti – laskutus jatkuu irtisanomiskuukauden loppuun.

Jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi 
ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään 
vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi  
ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytyk-
set tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Toimintamaksua koskevissa asioissa voitte olla
yhteydessä Ähtärin kaupungin koulutoimistoon.   
         
Lisätietoja antaa Leena Kallio, apip-koordinaattori ja vastaava ohjaaja p. 040-7752306 tai 

    leena.kallio@ahtari.fi . Kesäaikana koulutoimisto p.06-25256402 tai 040-7526572.   
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