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On aika ilmoittaa lapsesi syksyn 2021 aamu- ja iltapäivätoimintaan 

NYT on aika ilmoittautua syksyn 2021 aamu- ja iltapäivähoitoon. Tänä vuonna ilmoittautuminen 

tehdään ennen 21.2.2021. Tässä tulee vähän tietoa Folkhälsan i Korsholmin aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta. 

Normaalisti meillä on "avoimet ovet-päivä" jolloin kutsumme teidät tutustumaan tiloihimme ja 

ohjaajiimme – valitettavasti tämä ei onnistu tänä vuonna – mutta toivottavasti löydämme jonkun 

ajankohdan keväällä – tai ennen koulunalkua syksyllä - jotta voisitte "kurkistaa sisälle" ja tutustua 

hiukan. Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäiväpaikasta tulee tehdä ennen 21.2.     

Folkhälsan i Korsholm on järjestänyt aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille luokissa 1 - 2 (3) sekä 

erityislapsille, jo vuodesta 1997. Tänä päivänä toimintaa on Sepänkylässä, Tölbyssä, Sulvalla, 

Karperössä, Helsingby-Tuovilassa ja Koivulahdessa, noin 210 lasta osallistuu toimintaan. 

Toiminnanjohtaja on Susanne West ja kanslia löytyy osoitteesta Niilontie 1, Folkhälsanin talosta 

Sepänkylässä. 

Kunnioitus, turvallisuus, osallistuminen, rohkaisu ja suhteet/yhteistyö ovat arvoja, joiden kanssa 

työskentelemme. Kaikki iltapäiväkerhomme ovat sertifioitu terveyttä edistäviksi. Terveyden 

edistämistyö on pitkäaikainen ja jatkuva prosessi kehittää koko iltapäiväkerhon toiminta niin että 

ympäristö tukee ja edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteemme on tukea kodin ja koulun 

kasvatuksellista työtä, tukea lapsen tunneperäistä ja eettistä kehitystä, edistää lapsen valmiuksia ja 

tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallistumista. 

Iltapäiväkerhossa tuemme myös lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.  

Iltapäiväkerhossa saa tehdä erilaisia luovia asioita, olla ulkona ja auttaa arjen askareissa. Lepo on 
myös osa iltapäivää. Olemme ulkona kaikissa sääolosuhteissa ja ympäristö houkuttelee monipuolisiin 
ulkoaktiviteetteihin ympäri vuoden. Kunnioitus luontoa, sen kasvustoa ja eläimistöä kohtaan tukee 
vastuun ja kunnioituksen ajattelutapaa toisia ja kaikkea elävää kohtaan. Meidän terveelliset ja 
monipuoliset välipalat sisältävät aina marjoja, hedelmiä tai vihanneksia. Jos haluaa, on mahdollisuus 
tehdä myös läksyt iltapäiväkerhossa sisällä ja lapset ovat tapaturmavakuutettuja meillä olon aikana. 
Panostamme lasten osallistumiseen eri aktiviteetteihin ja että jokainen edistää hyvää ryhmähenkeä.  
Kiusaamisenvastaiseen työhömme sisältyy aktiivisesti edistää sosiaalisia ja emotionaalisia valmiuksia 
ja tukea kielellistä kehitystä ja hyvää kommunikointia. Tärkeä pohja työllemme on myös toimia 
hyvässä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. 
 
Mitä tulee aamutoimintaan – se järjestetään, jos meillä on 7 ilmoitettua lasta. Ilmoitamme kaikille, 

jotka ovat jättäneet hakemuksen, jos aamutoiminta toteutuu. Tärkeää että täytätte hakemuksen 

tarkasti (päivät, ajat ym.) jotta voimme paremmin mukautua toiveisiinne. 

Sepänkylässä  

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30-10:00 

ja iltapäivisin kl. 12:00-17:00. Sijaitsemme osoitteessa Matildantie 4 Sepänkylässä. 
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Karperössä  

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30–9 ja 

iltapäivällä kl. 13:00-17:00. Olemme talossa koulun vierellä, Jungsundintie 72, Karperö. 

Koivulahdessa  

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30-9:00 

ja iltapäivällä kl. 13:00-17:00. Meillä on omat tilat Koivulahden koulukeskuksessa. 

Sulva  

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30-9:00 

ja iltapäivällä kl. 12:00-17:00. Olemme koulun vieressä vanhoissa opettaja asunnoissa, Sulvantie 204, 

Sulva. 

Helsingby-Tuovila  

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30-9:00 

ja iltapäivällä kl. 12:00-17:00. Olemme koulurakennuksessa, omissa tiloissa Helsingbyn koulussa. 

Tölby 

Suunnittelemme aamu- ja iltapäivätoimintaa vuosiluokille 1 ja 2 (3). Olemme avoinna kl. 06:30-9:00 

ja iltapäivisin kl. 12:00-17:00. Olemme koulun pihassa sijaitsevissa parakeissa Tölbyssä. 

Yleistä 

Toimintamme seuraa koulun aikoja ja alkaa 11.8.2021. Osallistumismaksut ovat: 
 Ainoastaan aamuhoito:   30 €/kuukaudessa 

Iltapäiväkerho 10 päivää tai enemmän:  100 €/kuukaudessa 
Aamuhoito + iltapäiväkerho 10+ pvä/kk:  130 €/ kuukaudessa 
 

Maksuton – Mustasaaren kunta voi myöntää sen. Päätös asiakasmaksujen pienentämisestä 50 % tai 
kokonaan, voidaan tehdä sen kuukauden alusta, jolloin hakemus liitteineen on jätetty Mustasaaren 
kunnan sivistysosastolle. Päätös on voimassa korkeintaan sen lukukauden loppuun. Vapautusta tai 
alennusta ei myönnetä takautuvasti. Perheen tulee ilmoittaa, jos tulot tai perheen koko muuttuu. 
Lomake hakemukseen tulee täyttää kunnalle – katso tämä linkki.  
https://www.mustasaari.fi/assets/Bildning/Blanketter/Skola/Ansokan-om-befrielse-fran-eller-
nedsattning-FI.docx  HUOM! Normaali hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee tehdä 
normaalisti Folkhälsanille!   
 

 
Lämpimästi tervetuloa meidän aamu- ja iltapäivätoimintaamme syksyllä 2021! 

 
Ilmoittautumislomake tulostettavissa kotisivuilta, täytä hakemus ja postita kansliaan tai 
vie iltikseen suljetussa kuoressa. Jos ette pysty tulostamaan, voitte pyytää kansliasta tai 
iltiksestä ilmoittautumislomakkeen. 
 
Folkhälsan i Korsholm / Kanslia 
Niilontie 1, 65610 Mustasaari 

https://www.mustasaari.fi/assets/Bildning/Blanketter/Skola/Ansokan-om-befrielse-fran-eller-nedsattning-FI.docx
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