
1. JA 2. LUOKKALAISTEN JA ERITYISOPETUKSESSA OLEVIEN OPPILAIDEN AAMU- JA
ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN

Oppilaan Sukunimi Kutsumanimi Henkilötunnus

perus-
tiedot Lähisosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Huoltajien Suku- ja etunimi Laskunmaksaja Henkilötunnus
yhteys-
tiedot Lähiosoite, jos eri kuin lapsella

Matkapuhelin Työpuhelin Sähköpostiosoite

 Opiskelija  Kotona  Ansiotyössä; Työpaikka Työaika

Suku- ja etunimi  Laskunmaksaja Henkilötunnus

Lähisosoite, jos eri kuin lapsella

Matkapuhelin Työpuhelin Sähköpostiosoite

 Opiskelija  Kotona  Ansiotyössä; Työpaikka Työaika

Oppilaan Huoltajuus
perhetilanne  Yhteishuoltajuus  Yksinhuoltajuus  Muu huoltajuus

Oppilas asuu
omien vanhempien luona  toisen vanhemman luona  Vuoroviikoin toisen vanhemman luona

 muu asumismuoto, mikä?

Oppilaan Oppilaan koulu Oppilaan luokka-aste lukuvuonna 2023-24

koulu Oppilas menee/on koulussa

 Yleisopetus  Pienryhmä  Vaativan erityisen tuen ryhmä

Oppilaan tuen tarve?

Haettava  Hakee aamupäivätoimintaan lukuvuodelle 2023-2024
aamupäivä- Aamupäivätoimintaa järjestetään Salmelan ja Vuokatin aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä
toiminta Aamupäivätoiminnan toimipaikka

Aamupäivätoiminnan tarpeen alkamispäivämäärä

Oppilaalle haetaan aamupäivätoimintapaikkaa
 kokoaikapaikka  osa-aikapaikka (max. 10pv/kk)  Maksuvapautus (erillinen hakemus liitteineen)

Haettava  Hakee iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2023-2024

iltapäivä- Iltapäivätoiminnan toimipaikka
toiminta

Iltapäivätoiminnan alkamispäivämäärä

Oppilaalle haetaan iltapäivätoimintapaikkaa

 kokoaikapaikka  osa-aikapaikka (max 10pv/kk)  Sisaralennus  Maksuvapautus

 (erillinen hakemus liitteineen)
Osallistuuko oppilas vuorohoitoon arkisin?  Kyllä  Ei

Muut Allergiat, sairaudet sekä muut huomioon otettavat terveydelliset seikat ja lääkitys

tiedot

Tiedon- Saako oppilasta koskevissa asioissa henkilökunta olla yhteydessä opetus- ja oppilashuollon henkilöstöön?

siirto  Kyllä Ei

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus Nimenselvennys
Alle-
kirjoitus 20



SOTKAMON AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAKAUDELLE 2023-24 
 
Sotkamossa kunnan perusopetus järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (apip) 1.–2. luokkien oppilaille 
sekä vaativan erityistuen päätöksen saaneille oppilaille. Toimintaan osallistuminen on tarkoitettu ensisijaisesti niille 
lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa tai on olemassa muu erityinen syy paikan tarpeelle.  
Toimintaa järjestetään koulupäivinä aamuisin klo 7–10, ja iltapäivisin koulujen päättymisestä klo 17.00 saakka. 
Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Vuorotyötä tekevät vanhemmat hakevat tarvittaessa lapselleen 
vuorohoitopaikan päivähoitohakemuksella varhaiskasvatukselta.  
 

Toiminnan sisältö ja tavoite 
Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan 
turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja 
käydään retkillä. Toiminnassa tarjotaan myös välipala. 
Apip-toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle 
kasvulle. Lisäksi tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, jossa turvallisen aikuisen seurassa lapselle tarjotaan 
monipuolista ja laadukasta toimintaa.  
 

Ilmoittautuminen 
Tämän ilmoittautumisen tarkoituksena on kartoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve Sotkamossa. Aamu- ja 
iltapäivätoimintaan ja vaativan erityisen tuen toimintaan haetaan Wilman kautta ajalla 16.1.-31.1.2023. Ryhmän 
toiminta alkaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 10 lasta (ei koske vaativan erityisen tuen oppilaiden ryhmää).  
Jos jollakin alueella ryhmää ei muodostu, toiminta pyritään järjestämään muulla tavalla.  
 

Toiminnasta perittävä kuukausimaksu 
Aamutoiminnan kokoaikapaikka 40 €/kk ja osa-aikapaikka 20 €/kk. Osa-aikapaikalla olevan lapsen toimintapäiviä voi 
tulla max. 10 pv/kk. Aamuhoidosta ei saa sisaralennusta.  
Päivämaksu 10 €/kk. 
 

Iltapäivätoiminnan kokoaikapaikka 120 €/kk, perheen seuraavasta lapsesta 90 €/kk. 
Osa-aikapaikka 80 €/kk, perheen seuraavasta lapsesta 40 €/kk. Osa-aikapaikalla olevan lapsen toimintapäiviä voi 
tulla max. 10 pv/kk. 
Päivämaksu 20 €/kk 
 

Maksu peritään kuukausittain. Maksun joutuu suorittamaan jokaiselta kuukaudelta minkä lapsi käy aamuhoidossa ja 
iltapäivätoiminnassa, vaikka päiviä kuukaudessa tulisi vähän. Perhe voi hakea maksuvapautusta tulojen vähäisyyden 
perusteella erillisellä hakemuksella. Liitteenä on oltava sosiaalitoimen lausunto. Vaativan erityisen tuen oppilailta ei 
peritä maksua toiminnasta, jos apip-toiminta on kirjattu tukitoimeksi erityishuolto-ohjelmaan.  
 

Valinnasta ilmoittaminen  
Perheelle ilmoitetaan aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta kevään aikana.  
 
Toimintapaikat lukuvuonna 2023–2024 
 

Salmelan apip-toiminta (50 lasta)  Kontinjoen iltapäivätoiminta (20 lasta)  
Salmelantie 2B, 88600 Sotkamo  Kontinjoentie 6 A, 88620 Korholanmäki  
p.044 750 2289 (Puusalmelan yläkerta) p.044 750 2918 
 
 

Leivolan iltapäivätoiminta (25 lasta)   Vuokatin apip-toiminta (30 lasta) 
Alkulantie 15, E-talo, 88600 Sotkamo   Kuikkalammentie 1, 88610 Vuokatti 
p.044 750 2291   p. 044 750 2287 
 
 

Salmelan koulu vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminta  
Salmelantie 2A, 88600 Sotkamo  
salmelan.koulu@sotkamo.fi  
 
 

Lisätietoja: Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Päivi Sirviö p. 040 187 9064  
ja Salmelan koulun rehtori Janne Huotari p. 044 750 2276 (vaativan erityisen tuen oppilaat) 
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