
Leikkipuisto Seppä järjestää maksutonta iltapäivätoimintaa koululaisille

Uusi iloinen kausi käynnistyy torstaina 13.8.2020. Koululaisten iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun 

leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen. Säänmukaiset vaatteet 

mahdollistavat mukavat leikit iltapäivätoiminnassa. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä lasten 

kanssa. Yhdessä luomme toisia kunnioittavan, turvallisen ja kannustavan toimintaympäristön. 

1- ja 2-luokkalaisten haku koulusta – opetellaan kulkemaan turvallisesti koulusta leikkipuistoon

Leikkipuiston ohjaajat hakevat Tehtaankadun ala-asteen 1.luokan oppilaat koko toimintakauden ajan ja 2.luokan oppilaat 

syyslomaan saakka väistötilojen läheisyydessä sijaitsevasta Ensipuistikosta. Tehtaankadun ala-asteen 1-luokkalaiset ja 

2-luokkalaiset haetaan leikkipuistoon heti koulupäivän päättymisen jälkeen lukujärjestyksen mukaisesti. Jos lapsi jää 

koulun jälkeen esim. kerhoon, tukiopetukseen, läksyparkkiin, jotka kestävät yli hakuaikojen, häntä ei haeta erikseen 

koululta, vaan hän kulkee itsenäisesti leikkipuistoon. Suosittelemme tutustumaan koulun ja leikkipuiston väliseen 

matkaan jo kesän aikana, jotta matka tulee lapselle tutuksi.

Poikkeus lapsen saapumisessa tai läsnäolossa leikkipuiston iltapäivätoiminnassa

Mikäli lapsi ei tule leikkipuistoon sairauden tai muun syyn vuoksi, muistattehan ilmoittaa siitä suoraan leikkipuistoon. 

Tieto ei kulje meille koulun henkilökunnalta. Saman päivän poissaoloista ilmoitus leikkipuiston puhelimeen 040 33 44 

179 whatsappilla, tekstiviestillä tai soittamalla. Pidemmän ajan poissaoloista ilmoitus sähköpostilla lp.seppa@hel.fi

Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai lähtee luvatta leikkipuistosta, soitamme huoltajalle välittömästi tai 

mahdollisimman pian saman päivän aikana. Jos huoltaja ei vastaa puheluun, lähetämme tiedon tekstiviestillä. Lapsen 

poissaolot selvitetään aina huoltajan kanssa. Koulutoverilta tulleita poissaoloilmoituksia ei huomioida.

Koululaisten omat tavarat ja välipala

Muistattehan nimikoida lapsenne tavarat ja vaatteet. Nimikoituna ne on helpompi antaa oikealle omistajalle. Helsingin 

kaupunki ei vastaa kadonneista tai rikkimenneistä tavaroista, jolloin arvoesineet kuten puhelimet, pelikonsolit jne. ovat 

huoltajan vastuulla. Huomio: puhelimien, tablettien ja muiden pelilaitteiden käyttö on sallittua puistossa ainoastaan 

mediapäivän aikana! Ohjaamme koululaisia säilyttämään älylaitteet omissa repuissa.

Maksullinen välipala tarjotaan klo 13.15–14.30. Palvelukeskus Helsinki toimittaa välipalan leikkipuistoon. Kuuden viikon 

välein vaihtuva välipalalista on luettavissa leikkipuistossa ja Palvelukeskus Helsingin verkkosivuilta osoitteesta 

https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/leikkipuistoruokailu/. Maksuttomaan iltapäivätoimintaan 

ilmoittautuneiden on mahdollista tuoda leikkipuistoon omat eväät, joita voi syödä samaan aikaan yhdessä muiden lasten 

kanssa. Välipalamaksusta voi saada maksuvapautuksen. 

Kun haet lapsen leikkipuistosta ja muita käytännön asioita

Leikkipuiston iltapäivätoiminta järjestetään arkisin klo 12.00–16.30 ja lapsi on haettava klo 16.30 mennessä, kun puisto 

menee kiinni. Muista ilmoittaa myös leikkipuistoon, jos et saavu hakemaan lasta klo 16.30 mennessä.

Lapsia on hyvä ohjeistaa, että he eivät saa poistua leikkipuistosta ilman vanhempien tai ohjaajien lupaa ja leikkipuiston 

sääntöjä tulee noudattaa. Ohjaajalle tulee kertoa, kun poistuu iltapäivätoiminnasta. Leikkipuiston iltapäivätoiminta on 

ulkoilupainotteista, mutta meillä on käytössä myös pienet sisätilat. Tiedotamme toiminnastamme sähköpostilla, sekä 

Facebook- ja verkkosivuilla. Jokin näistä kanavista on suositeltavaa laittaa seurantaan.
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