
Huoltajalle     10.8.2022 
 
 

Tervetuloa MLL Orimattilan yhdistys ry:n järjestämään 
iltapäivätoimintaan Pennalan koululla 

 
Pennalan koulun iltapäivätoiminta (Ilttis) kokoontuu koulun vanhalla puolella, 1.luokan 

tiloissa. Ohjaajina toimivat Päivi Mäkinen ja Jarkko Hakola, jotka tavoitat varmimmin 
toiminta-aikana (klo 12–17) numerosta 040 547 0029. 

 
Toiminta 
Iltapäivätoimintaa tarjotaan sovitun toiminta-ajan mukaan (3–5 h/päivä) lukuvuoden ajan 
arkikoulupäivinä (ei lauantaikoulupäivinä) klo 12–17 välisenä aikana.  
 
Iltapäivätoiminnassa mm. ulkoillaan, askarrellaan, leikitään ja pelataan huomioiden myös 
lasten toiveita. Noin klo 13.30 tarjoillaan välipala koulun ruokalassa. Halutessaan lapsi voi 
tehdä itsenäisesti läksyjä, mutta päävastuu läksyjen teosta on kodilla ja huoltajilla. Lelupäivistä 
ym. sovitaan erikseen. 
 
Iltapäivätoiminnan sisältö on määritelty Orimattilan kaupungin tarkastamassa 
perusopetuslain mukaisessa toimintasuunnitelmassa. Toimintaa ohjaavat myös 
Opetushallituksen laatima ohjeistus ”Iltapäivätoiminnan perusteet” sekä Perusopetuslaki. MLL 
toteuttaa toimintaa ostopalvelusopimuksella Orimattilan kaupungille. 
 
Koulun järjestyssäännöt koskevat lasta myös iltapäivätoiminnassa. Iltapäivätoiminnassa 
oleva lapsi on vastuussa omista tavaroistaan koko toiminnan ajan, kuten kouluaikanakin. Omat 
puhelimet tulee pitää suljettuina repussa toiminnan ajan. Tarvittaessa saatte lapseenne 
yhteyden soittamalla ohjaajalle. Koulun järjestyssäännöt ovat nähtävillä iltapäivätoiminnan 
tiloissa.  
 
Varavaatteet ja säänmukainen ulkoiluvarustus on hyvä olla mukana, sillä ulkoilemme 
päivittäin. Repusta on hyvä löytyä vähintään varasukat ja hanskat. Oman nimikoidun 
vesipullon voi myös ottaa mukaan. 
 
Haku ja lähtö 
Ilmoitathan ohjaajalle, mikäli lapsi saa lähteä itse iltapäivätoiminnasta. Ensisijaisesti lasten 
haku tapahtuu koulun piha-alueelta/ ulko-ovelta. Tarvittaessa voit soittaa ohjaajille.  
 
Tiedonkulku 
On tärkeää, että ohjaajilla on ajantasainen tieto, jotta voimme parhaalla tavalla tukea lapsesi 
hyvinvointia. Huolehdithan siis, että ohjaajilla on riittävä tieto lapsesi tilanteesta mm. sairaudet, 
erityisruokavaliot, lomamatkat, kulkemiset, poikkeukset tulo- ja lähtöajoissa, jos lapsen noutaa 
joku muu kuin oma huoltaja. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palautathan 
mahdollisimman pian esitietolomakkeen ja vahvistusilmoituksen sekä kuvaus- ja 
viestintäluvan ohjaajille. 
HUOM! muistathan ilmoittaa, mikäli lapsi ei tulekaan ilttikseen. Emme saa koulun Wilma-
viestejä. Myös viesti-ilmoitus käy. 



 
Iltapäivätoimintaan ei saa tulla oireisena. Mikäli lapsi sairastuu kesken toiminnan, ohjaaja 
ottaa yhteyttä huoltajaan. 
 
Mikäli alustavasti haettuun toiminta-aikaan tulee muutosta, tulee sitä anoa kirjallisesti 
täyttämällä muutoslomake Pedanetissä, josta löytyvät myös muut toimintaa koskevat tiedot ja 
lomakkeet: https://peda.net/orimattila/aji. Lomake toimitetaan ohjaajalle. 
 
Iltapäivätoiminnan maksun eräpäivä on aina seuraavan kuukauden 15. päivä. Voit valita 
joko e-laskun tai perinteisen paperilaskun, johon lisätään postikulut. Jos maksu jää hoitamatta, 
perimme huomautuslaskussa 5€ huomautuslisän sekä 11,5 % korkoa. Maksun jäädessä 
edelleen maksamatta, siirtyy se perintään. Perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi voitte 
hakea maksuvapautusta tai alennusta maksuun Orimattilan Opetuspalvelut/Tuomo 
Karjalainen. Lomakkeen saatte tarvittaessa myös ohjaajalta sekä toiminnanjohtaja Katrilta 
tukea sen täyttämiseen. 
 
Toivottavasti lapsesi viihtyy iltapäivätoiminnassa. Kaikissa asioissa voitte kääntyä ohjaajien 
puoleen. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä myös allekirjoittaneeseen tai Tuomo Karjalaiseen p. 
044 781 3593.   
 
 
 
Hyvää lukuvuoden alkua toivottaen, 
 
 
Katri Mäki 
toiminnanjohtaja   
  
MLL Orimattilan yhdistys ry 
p.040 162 8626  
orimattilan.yhdistys@mll.fi 
 
 
 
 

Pennalan koulun iltapäivätoiminta ohjaajat Päivi Mäkinen ja Jarkko Hakola (klo 12–17)  
p. 040 547 0029.  

Osoite: Lankilantie 76, 16320 Pennala. 
 
 
 

Orimattilan MLL on lasten, nuorten ja perheiden asialla oleva yhdistys. Iltapäivätoiminnan 
lisäksi järjestämme monenlaista toimintaa, joista voit käydä lukemassa lisää meidän 

nettisivuilta orimattila.mll.fi tai Facebookista/ Instagramista. 
 


