
Muodostamme ryhmät kysynnän mukaan 
lukuvuosittain. Ensimmäisen luokan sekä 
erityisen tuen oppilaat ovat etusijalla, jos 
hakijoita on enemmän kuin paikkoja.

Toimintaa järjestetään koulujen työaikana 
8.8.2019-29.5.2020 maanantaista 
perjantaihin, lukuun ottamatta ohjaajien 
koulutuspäiviä (1-2 lukuvuoden aikana). 

Iltapäivätoiminta alkaa heti oppituntien 
jälkeen ja päättyy pääsääntöisesti klo 
16.00. 

Lukuvuoden 2018–2019 aamu- ja 
iltapäivätoimintapaikat löytyvät esitteen 
lopusta (muutokset ovat mahdollisia).

Kaupungin omien iltapäivätoimintaryhmien 
lisäksi kaupunki koordinoi myös muiden 
palveluntuottajien iltapäivätoimintaa.

Hakeminen lukuvuoden  
2019 – 2020 toimintaan
Voit hakea lapsellesi paikkaa ensisijaisesti 
Wilman kautta. Hakemus löytyy Wilman 
Hakemukset ja päätökset valikosta (tee 
uusi hakemus). 

Paperinen hakulomake löytyy kouvola.fi/
aamujailtapaivatoiminta-sivulta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu 1. ja 2. luokkalaisille sekä erityisen 
tuen piirissä oleville oppilaille. Virikkeellisen, ohjatun ja turvallisen toiminnan 
lisäksi lapset saavat iltapäivän aikana välipalan.

Hakuaika päättyy 3.2.2019.

Julkaisemme päätökset Wilmassa ja 
lähetämme ne postitse 30.4.2019.

Maksut
Kaupunki perii aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta Lasten ja nuorten 
lautakunnan vahvistaman maksun. 
Palveluntuottajat määrittävät omat 
asiakasmaksunsa. Maksu voidaan jättää 
perimättä tai sitä voidaan alentaa 
huoltajien anomuksesta lautakunnan 
hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti.

Kuljetukset
Kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa 
oleville oppilaille ei järjestetä iltapäivän 
kuljetusta eli perheet huolehtivat itse 
koulukuljetusedun piirissä olevien 
oppilaiden iltapäivän kuljetukset. 
Poikkeuksena ovat kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain piirissä 
olevat oppilaat, joille on laadittu 
erityishuolto-ohjelma. 

Lisätietoja: 
koordinaattori Susanna Seppälä 
p. 020 615 5226/toimintapaikat



• Jaalan koulu
• Jokelan koulu
• Kirkonkylän koulu
• Koulurinteen koulu
• Kymintehtaan koulu
• Kääpälän koulu
• Naukion yhtenäiskoulu
• Niinistön koulu
• Pilkan koulu
• Pilkanmaan koulu
• Tähteenkadun koulu*
• Voikkaan koulu

KESKINEN ALUE
palvelualueen esimies Maija Saksa 
puh. 020 615 8429 

• Korian koulu
• Mansikkamäen koulu, autistiluokat*
• Mansikkamäen koulu, Veijarit (pienryhmät)
• Mansikkamäen koulu, Vieterit
• Napan lastentalo
• Sarkolan koulu
• Utin koulu
Kouvolan seurakunta:
• Eskolanmäen kerhotila
• Koivistontalo
• Lehdokin srk-koti
• Mielakan srk-koti
• Sarkolan srk-koti

ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAT lv. 2018-2019 
(muutokset mahdollisia lukuvuonna 2019-2020)

POHJOINEN ALUE
vs. palvelualueen esimies Piia Kesonen 
puh. 020 615 9340

ETELÄINEN ALUE
palvelualueen esimies Miia Ojalainen 
puh. 020 615 9350

• Elimäen yhtenäiskoulu
• Inkeroisten yhteiskoulu
• Saviniemen koulu*
• Sippolan koulu*
• Ummeljoen koulu*
• Viialan koulu*
Anjalankosken seurakunta:
• Anjalan srk-talo
• Tehtaanmäen koulu

*Aamutoimintaa lv. 2018-2019

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kouvola.fi


