HUOM. TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA PAIKAN VASTAANOTTAMISESTA

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2022–2023
Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka myönnetään joko koko kuukaudeksi
(yli 10 päivää) tai enintään 10 päiväksi kuukaudessa. Maksupäätös tehdään koko
lukuvuodeksi. Hoidon tarpeen muuttuessa voit hakea kirjallisesti läsnäolopäivien
muuttamista. Läsnäolopäivien muuttaminen

enintään 10

päivään

kuukaudessa

onnistuu

syyslukukauden osalta vain syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden osalta vain tammikuun
loppuun mennessä. Läsnäolopäivät voi muuttaa yli 10 päivään kuukaudessa kesken lukukauden,
mikäli ryhmässä on tilaa. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Jos irtisanot paikan
esimerkiksi 3.10., irtisanoutuminen astuu voimaan 1.12. ja perimme maksun tässä tapauksessa lokaja marraskuulta. Läsnäolopäivien muutoshakemus sekä irtisanomisilmoitus tehdään Wilmassa tai
toimitetaan paperisena Kouvolan kaupungintalolle, jossa ne kirjataan saapumispäivän mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut/kk
Maksuun sisältyvät ohjattu toiminta, aamu-/välipala, tarvikkeet ja tapaturmavakuutus

PÄÄTÖS

Aamupäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Enintään 10 pv/kk

20 €

65 €

Yli 10 pv/kk

40 €

130 €

Jokaiselta kuukaudelta laskutetaan päätöksen mukainen maksu näitä poikkeuksia lukuun ottamatta:
Iltapäivätoiminnan

PÄÄTÖS
(ap-päätös)

Mahdollisuus
enintään
10 pv/kk
sairauden takia

Enintään
10 pv/kk
Yli 10 pv/kk

65 €
(20 €)

Sairaana
koko
kuukauden

Koko
kuukauden
muu
poissaolo

ei maksua

65 €

130 €

(20 €)

(40 €)

ei maksua

Aloituskuukautena
mahdollisuus
enintään 10
läsnäolopäivään

65 €

65 €

(20 €)

(20 €)

Yli 10
läsnäolopäivää/kk

Maksu peritään jälkikäteen tilisiirtolomakkeella ja lasku on suoraan ulosottokelpoinen.
Viivästyskorkoa peritään Suomen Pankin vahvistaman viitekoron mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun on mahdollista hakea muutosta. Maksu poistetaan, jos perhe
on toistuvasti toimeentulotuen asiakas. Yli 10 pv/kk mukainen maksu puolitetaan, jos perheen tulot
alittavat maksuttoman varhaiskasvatuksen rajan. Tulostettava hakemus koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan maksun alentamiseen/poistamiseen löytyy kaupungin nettisivuilta ja se
toimitetaan liitteineen (tulotiedot) osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Aamu- ja iltapäivätoiminta,
Torikatu 10 (PL 85), 45100 Kouvola. Toimitathan samalla myös päätöksen elatusavusta/-tuesta
sekä mahdollisen toimeentulotukipäätöksen. Hakemuksia ei käsitellä takautuvasti.

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintapaikan vastaanottaminen
Paikka vastaanotetaan tai jätetään vastaanottamatta Wilmassa 20.5 mennessä. Vastaanottaessasi
paikan, toimitathan yhteystietolomakkeen seurakuntaan.

Hakemukset ja päätökset → APIP Päätös iltapäivätoimintapaikasta → Lomakkeet → Aamu- ja
iltapäivätoimintapaikan vastaanottaminen

Yhteystiedot
Hallintosihteeri Susanna Seppälä
p. 020 615 5226
susanna.seppala@kouvola.fi

Kouvolan seurakunta
Varhaiskasvatuksen johtaja
Teija Laine
Savonkatu 40
45100 Kouvola
p. 040 579 6662
teija.laine@evl.fi

