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Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään Perusopetuslain luvussa 8a. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua Opetushallituksen määräykseen ja ohjeeseen Perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista 2011. Sen pohjalta kunnan tulee laatia ja hyväksyä 
toimintasuunnitelma. 

 

 

1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet  

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen 
koulupäivää ja sen jälkeen. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on 

· tukea kodin ja koulun kasvatustyötä 
· tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua 
· edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa 
· ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta 
· tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan 
· mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön 

valvonnassa. 
 

 



2. Sisältö ja suunnittelun periaatteet 
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (ap-ip-toiminta) tarjoaa mahdollisuuden osallistua leikkiin, ulkoiluun 
ja ohjattuun toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä koulupäivää ennen ja /tai sen jälkeen.  

Ap-ip-toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisoppilaat. Ap-ip-toimintaan 
osallistuminen on koululaiselle vapaaehtoista. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta ilmoittamalla 
hänet toimintaan. Koululaisten ap-ip-toimintaa säätelee perusopetuslaki ja se perustuu Opetushallituksen 
antamiin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011.  

Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista kokonaisuuksista: 

· eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus 
· leikki ja vuorovaikutus 
· liikunta ja ulkoilu 
· ruokailu ja lepo 
· kulttuuri ja perinteet 
· käden taidot ja askartelu 
· kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu 
· mediataidot 
· arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa 
· erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit  (Ap-ip-toiminnan perusteet 2011) 

Toimintakauden alkaessa kartoitetaan toimintaan osallistuvien lasten ja perheiden tarpeita ja toiveita, 
joiden pohjalta toimintaa suunnitellaan. Lapsilla on mahdollisuus tehdä läksyt iltapäivätoiminnan aikana. 
Huoltajilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsen läksyistä.  

Toiminnan järjestämiseen kuuluvat vuosittaiset tehtävät: 

· elokuu: toiminta alkaa, henkilökunnan perehdyttäminen, ap-ip-tiedotteen päivittäminen, ap-ip-
tiedote ja tietoja lapsesta –kaavake koteihin, tiedotus wilma-järjestelmän kautta alkaa, lasten 
suunnittelukokous tms. kartoitus toiveista, henkilökuntakokous (syyskauden suunnittelu), laskutus 
alkaa (toimistosihteeri) 

· syyskuu: koulujen kerhotoiminta alkaa, ap-ip-tilastointi (toimistosihteeri), ap-ip-toiminnan 
toimintasuunnitelman päivittäminen koulun työsuunnitelmaan 

· lokakuu: koululaisten syyslomaviikko 
· marraskuu: henkilökuntakokous 
· joulukuu: koululaisten joululoma 
· tammikuu: henkilökuntakokous (kevätkauden suunnittelu), ap-ip-tiedote ja ilmoittautumislomake 

koulutulokkaille sekä 1. luokan oppilaille ja erityisoppilaille. 
· helmikuu: koululaisten talviloma, ilmoittautumislomakkeiden palautus Yhtenäiskoulun kansliaan 
· maaliskuu: yhteenveto ap-ip-toiminnan tarpeesta seuraavalle lukuvuodelle, edellisen vuoden ap-ip-

toiminnan kirjaaminen koulun toimintakertomukseen  
· huhtikuu: henkilökuntakokous 



· toukokuu: palaute toiminnasta (lapset, huoltajat, henkilökunta), alustavat suunnitelmat seuraavalle 
lukuvuodelle (lapsiryhmän koko ja koostumus, henkilökunnan tarve), ap-ip-toiminta päättyy 
kesälomaan 

 

 

3. Toiminnan järjestäminen 

 

Toimintapaikat ja -tilat  

Toimintaa järjestetään Yhtenäiskoulu Opinpolulla 1. ja 2. luokan tiloissa. Koululaisten aamuhoitoa 
järjestetään sitä tarvitseville yhteistyössä esikoululaisten apip-hoidon kanssa. Osoite on Haapasenkatu 3, 
39930 Karvia.  

Ap-ip-toiminnan käytössä ovat 1. ja 2. luokan tilat sekä tarvittaessa koulun liikuntasali. Esikoulun 
aulakeittiössä tai yhtenäiskoulun ruokasalissa tarjotaan aamu- ja välipalat. Ulkoilu tapahtuu koulun piha-
alueilla, lähiliikuntapaikoilla ja viereisessä metsässä.  Myös läheisen kirjaston ja Karvian kunnan 
Olohuoneen tarjoamia palveluita voidaan käyttää. 

 

Toiminta-aika 

Toimintaa järjestetään koulupäivisin pääsääntöisesti klo 7 – 16.30 välisenä aikana. Toimintaan voi osallistua 
aamu- ja/tai iltapäivisin.  

 

Toimintamaksu  

Perusopetuslaissa säädetään koululaisten ap-ip-toiminnan maksuista. 

Karviassa toiminnasta perittävät maksut ovat 

Aamupäivätoiminnassa 1-10 krt/kk 30 € 
   yli 10 krt/kk 50 € 
Iltapäivätoiminnassa  1-10 krt/kk 50 € 
   yli 10 krt/kk 100 € (Karvian kasv./op.ltk, päätös elokuu/2016) 

Maksu peritään täysimääräisenä, kun lapsi osallistuu toimintaan yli 10 krt/kk. Jos lapsi osallistuu toimintaan 
1-10 krt/kk, peritään alempi maksu. Maksua ei peritä, jos lapsi on koko kuukauden poissa toiminnasta. Jos 
lapsi jää toiminnasta pois kesken lukuvuoden, peritään maksu viimeisen läsnäolokuukauden loppuun 
saakka. Paikka on kirjallisesti irtisanottava ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua.  

Ap-ip-ohjaajat kirjaavat ylös lapsen osallistumisen Läsnäolopäiväkirjaan. Laskuttamisen hoitaa 
Yhtenäiskoulun toimistosihteeri.  



Mahdollisesta maksun alentamisesta tai sen perimättä jättämisestä päättää Karvian kasvatus- ja 
opetuslautakunta huoltajan toimittamien selvitysten perusteella. 

  

Toiminnasta tiedottaminen 

Ap-ip-toiminnasta tiedotetaan Karvian kunnan / Yhtenäiskoulun kotisivuilla. Hakulomake ja ap-ip-toiminnan 
esite jaetaan tuleville 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisoppilaille helmikuussa. 

 

Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 

Toimintaan ilmoittaudutaan täyttämällä Koululaisten ap-ip-toimintaan ilmoittautuminen -lomake. 
Lomakkeen saa ap-ip-toiminnan ohjaajilta tai Yhtenäiskoulun kansliasta, jonne lomake myös palautetaan. 
Myös irtisanominen toiminnasta tapahtuu kirjallisesti.  

Karviassa koululaisten ap-ip-toimintaa pyritään järjestämään tarpeen mukaan. Otettaessa lapsia aamu- ja 
iltapäivätoimintaan heihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita perusopetuslain edellyttämällä 
tavalla.  Jos toimintaan hakevia on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, valintaperusteina ei saa 
käyttää perustuslaissa todettuja hakijoiden yhdenvertaisuutta loukkaavia perusteita. Perustuslain mukaan 
ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Huoltajien työssäkäynti tai opiskelu voivat muiden syiden ohella muodostaa tarpeen 
toimintaan osallistumiselle. Niitä voidaan käyttää valintaperusteina aamu- ja iltapäivätoimintaan 
otettaessa. 

 

Lasten määrä ja toiminnan laajuus 

Karvian kunnassa toimintaa järjestetään tarpeen mukaan.  Toiminnan laajuus on 570 tuntia lukuvuoden 
aikana, pääsääntöisesti 3-4 tuntia päivässä. 

 

Lapsiryhmän koko 

Karviassa ryhmä koostuu 1. ja 2. luokan oppilaista sekä erityisoppilaista. Toiminnan järjestämistapa 
huomioiden huolehditaan henkilökunnan riittävyydestä ja osaamisesta. Lasten ikäkauden mukainen 
toiminta sekä valmiudet toimia ryhmässä otetaan huomioon. Toiminnan tulee olla kaikissa olosuhteissa 
turvallista. Toimintaa voidaan tarvittaessa jakaa pienryhmätoiminnaksi.  

 

Henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja ohjaajien kelpoisuus 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä 
ammattitaitoisia ohjaajia.  



Toiminnan järjestämistapa huomioiden noudatetaan suositusta koululaisten ap-ip-toiminnan 
henkilöstömitoituksesta sekä otetaan huomioon erityisen tuen tarpeessa olevat lapset.  

Karviassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa Yhtenäiskoulun rehtori ja toiminnan käytännön 
järjestelyistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Ohjaajina toimivat perusopetuksen 
koulunkäynninohjaajat. Ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. 

Ohjaajilla on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen, mahdollisesti yhdessä opetushenkilöstön 
kanssa.  

 

Ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

Kun ap-ip-toiminnan työntekijä ensi kerran otetaan tai nimitetään ohjaustyöhön, pyytää työnantajan 
nähtäväksi rikosrekisterilain mukaisen otteen rikosrekisteristä.  
 
 

Ohjaajien perehdyttäminen  

Koululaisten ap-ip-toiminnan koordinaattori perehdyttää ohjaajat työhönsä. 

 

Kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen 

Kuljetusten järjestämiselle ei ole tarvetta, koska Karviassa koululaisten ap-ip-toiminta järjestetään 
Yhtenäiskoululla. Myös koulun oma kerhotoiminta, johon koululaiset voivat osallistua, järjestetään 
Yhtenäiskoulun tiloissa.  

Lapsen kulkemisesta ap-ip-toimintaan ja sieltä pois, sovitaan huoltajan kanssa toiminnan alkaessa.  

 

Välipalan järjestäminen 

Yhtenäiskoulun keittiöllä valmistetaan aamu- ja välipalat. Aamupala tarjotaan koulun ruokalassa klo 8. ja 
välipala klo 14. Ruoka-aineallergioista on toimitettava lääkärin/terveydenhoitajan todistus. 

 

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

Ap-ip-toiminnassa toimitaan Karvian Yhtenäiskoulu Opinpolun turvallisuussuunnitelman mukaisesti.  

 

Vakuutusasiat 

Karvian kunnan voimassa oleva vakuutus kattaa koululaisten ap-ip-toiminnassa sattuneen tapaturman 
aiheuttaman hoidon kustannukset. Vakuutus on voimassa myös matkoilla ap-ip-toimintaan/toiminnasta. 



Taloussuunnitelma 

Rehtori laatii toiminnalle talousarvion ja seuraa sen toteutumista.  

 

 

4. Toiminnan seuranta ja arviointi  
 

Toiminnan sisäinen arviointi 

Toimintakauden päättyessä sekä lapset, huoltajat että henkilökunta arvioivat toiminnan toteutumista. Tieto 
arvioinnin tuloksesta saatetaan toiminnan järjestäjän tietoon. 

  

Toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen 

Osallistutaan koululaisten ap-ip-toiminnan vuosittaiseen tilastointiin. 

  

Tulosten julkistaminen  

Tieto arvioinneista ja tilastoista saatetaan toiminnan järjestäjän tietoon. 

 

 

5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku  
 

Yhteistyö kotien kanssa 

Toiminnan alkaessa huoltajille jaetaan Koululaisten ap-ip-toiminta –tiedote. Huoltajat täyttävät Tietoja 
lapsesta -lomakkeen ja palauttavat sen heti toiminnan alkaessa ohjaajille. Mikäli lapsen osallistuminen 
päättyy, paikka irtisanotaan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen -lomakkeella ja 
palautetaan Yhtenäiskoulun kansliaan. 

Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse. Tiedotusta hoidetaan pääasiassa wilma-viestein.    

Mikäli lapsi osallistuu toimintaan epäsäännöllisesti (esim. huoltajan työvuorojen takia) toimittavat huoltajat 
tiedon lapsen osallistumisesta viimeistään edellisen viikon maanantaina joko ohjaajilta saatavalla 
lomakkeella apip-toimintaan, wilmassa vastuuohjaajalle tai tekstiviestillä apip-toiminnan puhelimeen. 

 



Yhteistyö koulun kanssa, yhteistyö luokan- ja erityisopettajien kanssa 

 Yhteistyö ap-ip-toiminnan ja koulun sekä luokan- ja erityisopettajan kanssa toimii luontevasti toimittaessa 
saman koulun sisällä. 

 

Lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamiseen liittyvä menettely 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ei saa sivullisille ilmaista lasta tai hänen huoltajaansa koskevia 
salassa pidettäviä tietoja tai luovuttaa salassa pidettäviä asiakirjoja. Tietojen ilmaiseminen ja asiakirjan 
luovuttaminen on mahdollista vain huoltajan yksilöidyn suostumuksen perusteella. Perusopetuksesta ja 
siihen liittyvästä oppilashuollosta vastaavat henkilöt voivat luovuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnasta 
vastaaville henkilöille toiminnan asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos lapsi 
siirtyy toisen opetuksen järjestäjän järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan, aikaisemman järjestäjän on 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava opetuksen tai toiminnan järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. 

 

Yhteistyö eri hallintokuntien välillä 

Yhteistyötä tehdään esiopetuksen apip-hoidon kanssa. Koululaisten ap-toimintaa voidaan järjestetää 
yhdessä esiopetuksen ap-hoidon kanssa.  

 

Yhteistyö toiminnan järjestäjän ja toteuttajien kesken 

Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä toiminnan järjestäjän ja toteuttajan kesken. Toiminnan suunnittelussa 
ja toteuttamisessa huomioidaan Karvian kunnan kuntastrategia.   

 

Verkostoyhteistyö 

Koululaisten ap-ip-toiminta on edustettuna Karvian kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä.  

 

Moniammatillinen oppilashuoltotyö 

Ap-ip-toimintaan osallistuvalla oppilaalla on oikeus kouluterveydenhuollon, psykologin ja koulukuraattorin 
palveluihin. 

 

  

 

 



LIITTEET 

Suomen perustuslaki 6 §  

Perusopetuslaki luku 8 a   

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/131412_po_aamu_ja_iltapaivatoiminnan_perusteet_ 2011.pdf  

 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (Finlex)   

 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (Finle…   
 
https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMAKKEET 
Koululaisten ap-ip-toiminnan esite 

Ilmoittautumislomake 

Irtisanomislomake 

Tietoja lapsesta –lomake 

Läsnäolopäiväkirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOULULAISTEN  AAMU-  JA  
ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

 

 

KARVIAN  KUNTA 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 



KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

KARVIASSA LUKUVUONNA 20xx-20xx 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (ap-ip-toiminta) tarjoaa 
mahdollisuuden osallistua leikkiin, ulkoiluun ja ohjattuun toimintaan 
tutussa ja turvallisessa ympäristössä koulupäivää ennen ja/tai sen jälkeen.  

Toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisoppilaat. 

Toimintaa järjestetään Yhtenäiskoulu Opinpolulla. Koululaisten ap-ip-
toiminnan sisäänkäynti on koulurakennuksen takana, os. Haapasenkatu 
3. Parkkipaikat löytyvät Haapasenkadun puolelta. 

Toimintaa järjestetään koulupäivisin pääsääntöisesti klo 7 – 16.30 
välisenä aikana. Toimintaan voi osallistua aamu- ja/tai iltapäivisin. 

Aamupala tarjotaan koulun ruokalassa klo 8. ja välipala klo 14. Ruoka-
aineallergioista on toimitettava lääkärin/terveydenhoitajan todistus.  

Läksyt tehdään koulun jälkeen klo 13.15.  

Ap-ip-ohjaajina toimivat Xxx ja Xxx sekä tarvittaessa muita 
koulunkäynninohjaajia. Esikoulun ap-hoidossa toimivat Xxx ja Xxx. 
 

Toiminnasta perittävät maksut (kasv./op.ltk, päätös elokuu/2016): 
 

Aamupäivätoiminta  1-10 krt/kk 30 € 

    yli 10 krt/kk 50 € 

Iltapäivätoiminta  1-10 krt/kk 50 € 

    yli 10 krt/kk 100 € 



Toimintaan ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Myös 
irtisanominen toiminnasta tapahtuu kirjallisesti.  Lomakkeita saa ap-ip-
toiminnan ohjaajilta tai Yhtenäiskoulun kansliasta, jonne lomake myös 
palautetaan. 

Koululaisten ap-ip-toiminta p. 040 6146 908 

Koululaisten ap-ip-toiminnan koordinaattori p. 040 1203 910 

 

HUOLTAJILLE 

Täyttäkää Tietoja lapsesta –lomake heti toiminnan alettua. Mikäli lapsen 
osallistuminen ap-ip-toimintaan vaihtelee esim. huoltajan työvuorojen 
takia, ilmoittakaa osallistumispäivät viimeistään edellisen viikon 
maanantaina ap-ip-toiminnan ohjaajille kirjallisesti ap-ip-toiminnasta 
saatavilla lipukkeilla, wilman kautta Xx Xx:lle (ap-ip-toiminnan 
vastuuohjaaja) tai tekstiviestillä apip-toiminnan puhelimeen. Ilmoittakaa 
myös poissaolosta ap-ip-toimintaan.  

Jos lapsi kuuluu koulukuljetuksen piiriin, ilmoittakaa kuljettajalle, milloin 
lapsi kulkee kyydissä ja milloin osallistuu ap-ip-toimintaan. 

Ap-ip-toiminnassa ulkoillaan päivittäin, joten säänmukaiset vaatteet 
päälle ja varavaatetta reppuun.  

Mahdolliset kännykät pidetään repuissa. Yhteydenotot tarvittaessa ap-ip-
toiminnan puhelimeen.  

TERVETULOA  MUKAAN  TOIMINTAAN ! 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karvian kunta 

Yhtenäiskoulu Opinpolku 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

 

ILMOITTAUTUMINEN  KOULULAISTEN  AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN  LV.  20xx-20xx 

 

KOULULAISEN  NIMI: ___________________________________________________________  

LUOKKA  (syksyllä 20xx): __________ 

 

OSALLISTUMINEN: 

Aamulla ennen koulun alkua:   

Kyllä _____ Klo _________ alkaen 1-10 krt/kk _____  yli 10 krt/kk _____  

Ei      _____ 

Iltapäivällä koulun jälkeen: 

 Kyllä _____ Klo __________ saakka 1-10 krt/kk _____ yli 10 krt/kk _____ 

 Ei      _____ 

Muuta ilmoitettavaa: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Päiväys: _____ / _____ 20xx 

_______________________________________ ________________________________________ 

Huoltajan / huoltajien allekirjoitus 

 

Laskutusosoite: 

Huoltajan nimi: ______________________________________________ Puh: ________________________ 

Osoite: _________________________________________________________________________________
  

                        Palautetaan Karvian Yhtenäiskoulu Opinpolun kansliaan xx.x.20xx mennessä! 



Karvian kunta 

Yhtenäiskoulu Opinpolku 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

 

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAN IRTISANOMINEN 

 

Lapseni _________________________________________________________________________________ 

aamu- ja iltapäivätoiminta päättyy __________ / __________ 20xx. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu peritään viimeisen läsnäolokuukauden loppuun saakka.  

 

Päiväys: __________ / __________ 20xx 

_______________________________________________________________________________________ 

Huoltajan / huoltajien allekirjoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karvian kunta 

Yhtenäiskoulu Opinpolku 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

 

TIETOJA  LAPSESTA 

 

LAPSI: 

Nimi:  ____________________________________________________________________________ 

Syntymäaika:  ____________________ Luokka: ____________________ Puh: ____________________ 

Osoite: ____________________________________________________________________________  

 

HUOLTAJAT: 

Nimi:  ___________________________________  ________________________________________ 

Osoite:  ___________________________________  ________________________________________ 

 ___________________________________  ________________________________________ 

Puh:  ___________________________________  ________________________________________ 

 

LAPSEN OSALLISTUMINEN AP-IP-TOIMINTAAN: 

Aamulla ennen koulun alkua:   

Kyllä _____  Ei _____  

1-10 krt/kk _____  yli 10 krt/kk _____  

Työvuorolistan mukaan _____ Säännöllisesti _____   ma klo __________ alkaen  

ti klo __________ alkaen  

ke klo __________ alkaen 

to klo __________ alkaen 

pe klo __________ alkaen 

 



Iltapäivällä koulun jälkeen: 

Kyllä _____   Ei _____  

1-10 krt/kk _____ yli 10 krt/kk _____  

Työvuorolistan mukaan _____ Säännöllisesti _____  ma klo __________ saakka 

   ti klo __________ saakka  

ke klo __________ saakka 

to klo __________ saakka 

pe klo __________ saakka 

KULKEMINEN: 

Aamulla: Lapseni tuodaan ap-ip-toimintaan _____  

Lapseni saapuu yksin ap-ip-toimintaan _____ 

Iltapäivällä: Lapseni haetaan ap-ip-toiminnasta _____ 

Lapseni saa lähteä yksin ap-ip-toiminnasta _____ 

 

TIEDOTUS: 

Ap-ip-toiminnan tiedotteet/wilma-viestit/puhelut osoitetaan: _____ äiti _____ isä 

 

KUVAUSLUPA:  

Valokuvaamisessa ja siihen liittyvissä lupakäytännöissä toimitaan koulun oppilasilmoituksen mukaisesti, 
jolleivat huoltajat muuta ilmoita. 

 

MUUTA  ILMOITETTAVAA (esim. huomioitavat sairaudet, allergiat, tuen tarve, kerhot): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Päiväys _____ / _____ 20xx 

_______________________________________________________________________________________ 

huoltajan / huoltajien allekirjoitus 



Karvian kunta 

Yhtenäiskoulu Opinpolku 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta    Lv     20xx-20xx 

LÄSNÄOLOPÄIVÄKIRJA     Kk    ____________ 

      Vko ____________ 

Nimi Ma____ /____ Ti____ /____ Ke____ /____ To____ /____ Pe____ /____ 
 Osallistujan nimi                                                         
Tarvittaessa merkintä       
kahdelle riville, jos       
lapsi osallistuu sekä      
aamu- että ilta-       
päivätoimintaan.       
Nimen perään       
merkintä (ap) (ip)      
Xx Xx (ap)      
Xx Xx (ip)      
 

      Vko ____________ 

Nimi Ma____ /____ Ti____ /____ Ke____ /____ To____ /____ Pe____ /____ 
1. Xxxx  Xxxx                                              
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

      Vko ____________ 

Nimi Ma____ /____ Ti____ /____ Ke____ /____ To____ /____ Pe____ /____ 
1. Xxxx  Xxxx                                              
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       



      Vko ____________ 

Nimi Ma____ /____ Ti____ /____ Ke____ /____ To____ /____ Pe____ /____ 
1. Xxxx  Xxxx                                              
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

       
      Vko ____________ 

Nimi Ma____ /____ Ti____ /____ Ke____ /____ To____ /____ Pe____ /____ 
1. Xxxx  Xxxx                                              
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

 

 

 

 

Karvia ________ /________ 20________ 

 

________________________________________________ 

Työntekijän allekirjoitus 

 

 

 

Palautetaan laskutusta varten Yhtenäiskoulun kansliaan toimintakuukauden päätyttyä.  


