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KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LEIKKIPUISTOISSA 

Leikkipuistot tarjoavat koululaisille monipuolisen ja virikkeellisen vapaa-ajan viettopaikan koulupäivän jälkeen. 
Koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata 
kavereita ja rentoutua sekä osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona. Ohjaajat huolehtivat lasten 
turvallisuudesta iltapäivän ajan. Lapset ovat vakuutettuja leikkipuistossa ollessaan. 

Ilmoittautumislomake palautetaan henkilökohtaisesti leikkipuistoon, johon lapsi ilmoitetaan. 

Ilmoittautuminen 23.3.-24.4.2020 

Tieto leikkipuiston iltapäivätoiminnan paikasta postitetaan huoltajille 1.6.2020 mennessä. Leikkipuistojen 
iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana.  

Leikkipuiston iltapäivätoiminta on maksutonta. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan 
tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi saada maksuvapautuksen. Syksyllä 2020 osassa 
leikkipuistoissa toiminta muuttuu perusopetuksen ryhmämuotoiseksi maksulliseksi iltapäivätoiminnaksi. Katso 
lisätiedot iltapäivähaku.hel.fi.

Tervetuloa tutustumaan koululaisten iltapäivätoimintaan leikkipuistoissa. 

Lapsen  
henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kieli, jota lapsi puhuu parhaiten 

 Suomi    Ruotsi  Muu, mikä?  
Lapsen koulu 
lukuvuonna 2020-2021 

Lapsen luokka-aste 
lukuvuonna 2020-2021 

Huoltajien  
tiedot 

Huoltajan suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 

Toisen huoltajan suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 

iltap�iv�haku.hel.fi


Leikkipuisto, 
johon 
ilmoittaudutaan 

Leikkipuiston nimi 

Ilmoittautuminen 
iltapäivätoimintaan Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan      /       20      alkaen 

Vanhemman kanssa sovitaan tarkemmin lapsen läsnäolosta leikkipuistossa. 

 Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ja 36,10 €/kk maksavaan välipalaan 

 Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan, ei maksullista välipalaa 

Lapseni tarvitsee 
tukea seuraavissa 
asioissa 

Lapsen 
erityisruokavalio 

Lisätiedot 

Huoltajan 
allekirjoitus 

Tällä lomakkeella tapahtuva ilmoittautuminen leikkipuiston maksuttomaan 
iltapäivätoimintaan ja maksulliseen välipalaan on sitova. Irtisanoutuminen tulee tehdä 
kirjallisena viimeistään irtisanomista edeltävän kuukauden 15. päivänä. 

Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomakkeen 
vastaanottaja 

Päiväys Vastaanottaja 

*) Leikkipuiston iltapäivätoimintaan osallistujien tiedot rekisteröidään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriselosteet ovat nähtävissä asiakaspalvelutoimistoissa ja  
Internetissä osoitteessa: http://www.hel.fi/rekisteriseloste. 

http://www.hel.fi/rekisteriseloste
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