KARTOITUS TARPEESTA JÄRJESTÄÄ KESÄKERHOTOIMINTAA 1-3 LUOKKIEN
OPPILAILLE

Sotkamossa Nuorisotoimi tulee järjestämään tarpeen mukaan kesällä 2020
KESÄKERHOTOIMINTAA 1-3 luokkien oppilaille. Toimintaa tullaan järjestetään arkipäivisin klo
8.00 -16.00 iltapäivätoiminnan tiloissa.
Toiminnan sisältö ja tavoite
Toimintaa toteutetaan turvaamalla rauhalliset tilat, joissa lapsilla on mahdollisuus erilaiseen
ohjattuun toimintaan ja lepoon sekä ruokailuun ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa. Toiminnan
tavoitteena on tukea lapsen sopeutumista ryhmään, ryhmän jäsenenä toimimista sekä toisten
huomioon ottamista. Harjoitellaan käytännön taitoja ja hyviä tapoja. Päivän aikana tarjotaan lapsille
lämmin ateria.
Ilmoittautuminen
Kesäkerhoon ajalla 1.6.2019 - 3.7.2020 ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella, joka palautetaan
nuorisotoimistoon 20.5.2020 mennessä. Ryhmän otetaan poikkeustilanteen vuoksi 10 lasta.
Ryhmiä tulee toimimaan tarvekartoituksen mukaisesti Salmela, Vuokatti, Leivola (vuorohoito).
Toiminnasta asiakkailta perittävä maksu
Toiminnasta peritään kuukausimaksu, joka on 120 euroa kokoaika, osa-aika 95 € jos lapsi
osallistuu 10 pv tai alle toimintaan. Maksu peritään kertasuorituksena kuukauden alussa.
Toiminnassa ei huomioida sisaralennusta. Maksuvapautusta voi hakea kirjallisesti nuorisotoimelle
osoitetulla hakemuksella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta https://www.sotkamo.fi/vapaaaika/nuorisotoimi/nuorisotoimen-lomakkeet/.
Valinnasta ilmoittaminen
Perheille ilmoitetaan kerhopaikasta toukokuun aikana.
Kerhotoimipaikat kesällä 2020

Salmelan iltapäivätoiminnan tilat

Vuokatin iltapäivätoiminnan tilat

Salmelantie 2, 88600 Sotkamo

Kuikkalammentie 1, 88610 Vuokatti

p. 044-750 2289

p. 044-7502287

Lisätietoja: Sotkamon nuorisotoimi nuorisotoimenjohtaja
Marja-Maija Pyykkönen puh. 044-750 2122

1. - 3. LUOKKALAISTEN KESÄKERHOTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN V. 2020
Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin kotiin

Lapsen
tiedot

Postinumero ja –toimipaikka

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin päivisin

Äidin
tiedot

opiskelija

kotona

ansiotyössä ; työpaikka____________________ työaika klo________________

Suku- ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin päivisin

Isän
tiedot

opiskelija

kotona

ansiotyössä ; työpaikka____________________ työaika klo________________

Lapsi asuu
Lapsen
perhetilanne

Vanhemmilla on yhteishuoltajuus

omien vanhempien luona

toisen vanhempansa luona

kyllä

ei

Toimintapaikka sekä toiminnan tarve _____/_____-_____/_____2020
Toimintapaikka
(kts. liite)

Salmelan iltapäiväkerho, Salmelantie 2, 88600 Sotkamo
Vuokatin iltapäiväkerho, Kuikkalammentie 1, 88610 Vuokatti

KESÄKERHOtoiminnan tarve

max. 10 pv/ kk = osa-aika, 95 €

klo __________________________

yli 10 pv/ kk = kokoaika, 120 €

klo __________________________

maksuvapautus, perustelut _________________________________________________________________

Muuta lisätietoa ohjaajille
(vuorohoidon
tarve)

Lisätietoja

Allergiat

__________________________________________________________________________________

Sairaudet, Lääkitys ____________________________________________________________________________
Erityiskysymykset, toiveet ______________________________________________________________________

Huoltajan
allekirjoitus

Allekirjoitus
Sotkamossa ________/_______ 20____

_______________________________________________

Lomake palautettava nuorisotoimistoon 15.5.2020 mennessä, Markkinatie 1 88600 Sotkamo.
Hakemus käsitelty ____/_____ 20__

