
Hei!

Haluamme kiittää, että valitsitte meidän aamu- ja iltapäivätoiminnan. Uskomme, että yhdessä onnistumme
tekemään parasta lapsenne hyvinvoinnin eteen. Toisinaan se voi tarkoittaa lohduttamista ja kuuntelua, toisinaan
kasvatuksellisia keskusteluja ja oivaltamisen iloa, tai ratkaisun löytämistä kiperissä kaveritilanteissa.
Ryhmäytymisen kannalta toivomme, että lapsenne osallistuu toimintaan säännöllisesti. Näin kerhopäivien rutiinit
tulevat tutuiksi, ja lapsi helpommin ylittää epämiellyttävät tuntemuksensa uusia ja jännittäviä kokemuksia
kohtaan!

TIETOA TOIMINTATAVOISTAMME

Yhteistyö
Toivomme tapaavamme teidät vanhemmat ensimmäisellä viikolla, jotta pääsemme aloittamaan tutustumisen ja
yhteistyön rakentamisen.

Aukioloajat
Olemme avoinna jokaisena koulupäivänä iltapäivällä klo 12.00 – 17.00 ja
tarvittaessa ma-pe aamulla klo 8.00 – 10.00. Pidäthän huolta, että haet lapsesi viimeistään klo 17.00.

Kulkeminen
Koulupäivien jälkeen tulemme lapsia vastaan koulun pihaan katoksen luokse ja kuljemme heidän kanssa
makasiinille. Tokaluokkalaiset ovat mallina ekaluokkalaisille. Aamupäivisin kuljetamme lapset kouluun teidän
antamien lukujärjestystietojen mukaan! Kuljetusta jatkamme noin kuukauden verran, kunnes lapset osaavat itse
kulkea matkan. Meidät tunnistatte koulun katoksen luona punertavista huppareista.

Ohjaajamme
Vastuuohjaaja toimii Kaisa Niemi-Virtanen. Hänellä on liikunnanohjaajan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinto.
Toisena ohjaajana toimii Eveliina Lahtinen. Hän on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja. Lisäksi
ohjaajina toimivat Seija Talonen, liikunnanohjaaja ja Johanna Kuusela, sosionomi. Heillä molemmilla on
useamman vuoden kokemus toiminnastamme.

Kotiinlähtöajat
Lähetämme lapsen kotiin siihen kellonaikaan, joka on sovittu vanhempien kanssa kirjallisesti tai suullisesti.
Vanhemmat ilmoittavat aina ohjaajille muuttuneesta kotiinlähtöajasta. Lapset eivät voi muuttaa aikoja
itsenäisesti. Tarvitsemme vanhempien vahvistuksen.

Poissaolot
Poissaoloista tulee vanhemman ilmoittaa aina suoraan meille tekstiviestillä! ei sähköpostilla.

Puhelin
Lapsella saa olla oma puhelin repussa mukana, mutta sitä ei käytetä ap-ip-toiminnan aikana.
Soittoäänien kuuntelu ja pelailu eivät kuulu kerhon arkeen.

Maksut
Käytäntönä on, että vanhemmat maksavat kuukausimaksut omatoimisesti HNV ry:n
tilille. Laitoimmekin aikaisemmin sähköpostin tilinumerosta, maksuista ja niiden eräpäivistä.
Ajatus on että maksatte kuukausi kerrallaan maksun. Tämä helpottaa meitä pysymään
kartalla. Teemme jokaisen kuukauden alussa tarkastuksen maksuista ja laitamme
muistutusta mikäli maksu puuttuu. Maksaessanne laittakaa viestikenttään lapsen nimi ja
kuukausi.

Kaisa Niemi-Virtanen
Puhelin 045-8919457
Sähköposti hnv.ilttis@gmail.com
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