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AFTERNOON ACTIVITIES  

 

 



Toiminnan periaatteet 

Koululaisten  iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-

ajantoiminnan tarjoaminen koululaiselle.  Toiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa ja 

sitä ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusteet sekä Porin kaupungin iltapäivätoiminnan 

toiminta- ja arviointisuunnitelma.    

Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, liikuntaa, leikkiä, askartelua, läksyjen tekoa ja 

lepoa.  Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen 

läsnäoloa sekä ohjata lasta aktiiviseen, terveelliseen ja kestävään elämäntapaan.  

Kohderyhmä 

ILTIS-toiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokan oppilaille sekä niille 1.—9.-luokan oppilaille, 

joilla on erityisen tuen päätös.  

Järjestäminen 

Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 11.00—17.00 välisenä aikana kaikkina lukuvuoden työpäivi-

nä lukuun ottamatta lukukauden päättymispäiviä.  Toiminta järjestetään joko koulussa tai 

koulun välittömässä läheisyydessä. Lapsille tarjotaan iltapäivätoiminnassa välipala. Ohjaajina 

toimivat lasten ja nuorten ohjaamiseen koulutuksen saaneet ammattilaiset. 

ILTIS-toimintaa järjestävät Porin kaupungin ylläpitämissä kouluissa Porin evankelis-luterilainen 

seurakuntayhtymä ja TUL:n Satakunnan piiri ry. Björneborgs svenska samskola, Porin Kristil-

linen koulu ja Porin seudun Steinerkoulu järjestävät iltapäivätoimintaa omille oppilailleen.  

 

Hakeminen iltapäivätoimintaan   

Haku koululaisten iltapäivätoiminnan lukuvuodelle 2013—2014 on 15.2.—8.3.2013. Hakeminen 

tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/iltis.html. Iltapäivätoimin-

taan otetaan hakuaikana hakemuksen jättäneistä ensisijaisesti 1 –luokkalaisia ja 2 –luokkalaisia 

otetaan niin paljon, kuin mahtuu. Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, 

suoritetaan arvonta. Paikkaa vaille jääneet jäävät jonoon. Mahdollisia vapaiksi jääneitä paikkoja 

voi hakea myös myöhemmin.  

Erityiskoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea vielä myös kouluun tutustumispäivänä. 

Iltapäivätoimintaan voi hakea myös paperilomakkeella, joita saa kasvatus- ja opetusvirastosta 

sekä ILTIS-ryhmistä. 

Maksut 

Toiminnasta peritään maksu, joka on 80 euroa/kk. Maksu voidaan jättää perimättä kokonaan tai 

osin, mikäli lapsi joutuu olemaan iltapäivätoiminnasta paljon pois sairauden vuoksi.  Sairauspois-

saolosta tulee esittää joko lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. 

Maksu voidaan jättää perimättä myös toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien 

perusteella. Lisätietoja saa aikuissosiaalityön toimistosta puh. (02) 621 6104.  

Toiminnasta irtisanoutuminen 

Jos huoltaja haluaa luopua kokonaan lapsensa iltapäivätoimintapaikasta, irtisanominen tehdään 

kirjallisesti edellisen kuukauden aikana kasvatus- ja opetusvirastoon. Alkavalta irtisanotulta 

kuukaudelta ja sen jälkeisiltä kuukausilta ei peritä maksua.  

Principles of  Operation 

The goal of afternoon activities  is to offer children safe extra-curricular 

activities that support the growth of a child.  Activities are in keeping with 

primary school laws and are guided by principles set forth by the National 

Board of Education and guidelines set by the afternoon activities  program-

me in the town.    

The daily programme encompasses supervised outdoor activities, exercise, 

games, crafts, doing homework and rest.  Afternoon activities  assures that 

a child is not alone without the presence of a trusted adult and guides a 

child to an active, healthy lasting lifestyle.   

Target Group 

Afternoon activities  is meant for 1st and 2nd graders, as well as pupils in 

grades 1 –9 who have a decree designating a need for special support.  

Arrangements 

Afternoon activities  is available from 12 pm to 5 pm every school day of 

the year, with the exception of the last day of the spring term.  Care is pro-

vided either at school or within close proximity of the school. A snack is 

available to children as part of after-school care. The adult leaders are pro-

fessional child and youth workers. 

Fees 

At the moment the cost of afternoon activities  is 80 €/month. The fee can 

be redusech if the child is absence 10 schooldays or more in a month. If the 

child is abscence for the whole month due to a sickness, the fee will not be 

collected (doctors certifiacte needed).  The fee may be waived also in cer-

tain social cases. More information is availbable from the adult social servi-

ces office, tel.  044 701 6116 

How to Apply 

The period for application to the afternoon activities  programme for the 

2023- 2024 school year is 10.1.—28.2.2023.  Applications should be made  

online . 

Pori City public schools:     https://pori.inschool.fi (Wilma) 
 
Private schools:   https://www.pori.fi/iltis 
 

First grade applications are given preference. Remaining places will be filled 

with as many second graders as are places available. In the event that there 

are more applicants than places, a lottery will determine placing. Those wit-

hout a place will be put on a waiting list. It is possible to apply for vacancies at 

a later date. 

Those in special education schools can also apply on the day that pupils visit 

school in the spring. 

Paper applications for afternoon activities  are also available at the Pori De-

partment of Education as well as from ILTIS groups. 

Terminating Afternoon activities   

Should a parent wish to entirely relinquish an 

after-school care place, a written letter of 

termination to the Department of Education 

is required one month in advance (e-mail to 

iltis@pori.fi). Payment will not  be required 

beginning the month of termination and 

thereafter.  

       


