
KOULULAISTEN KESÄKERHO  ja välttämätön muu kesähoito 2022                                           

  

Aamu- ja iltapäiväkerholaisille, sekä muille mahdollisille esi-, 1-2 luokkalaisille ja 3-6 lk:n 

erityisopetuspäätöksen saaneille oppilaille, järjestetään KESÄKERHO kesäkuussa.  

Kesäkerho : 

➢ Toimintapaikat ovat: 

1. Keskustan koulu, Kiipparin tilat (ent. kirjasto), Runkotie 3, 27100 Eurajoki.                     

Toiminta-aika kesäkuussa 4 viikkoa eli ma 6.6 – pe 1.7.2022 (ei juhannusaatto 24.6.).                                                  

2. Luvian yhtenäiskoulu, Iipan tilat, Kirkkotie 18 29100 Luvia.                                                     

Toiminta-aika kesäkuussa 3 viikkoa eli ma 6.6 –  to 23.6.2022  

➢ Sisätiloissa ruokailut ja tosi pahat ilmat, muutoin toiminta on ulkoilupainotteista.  

➢ Päivittäinen toiminta-aika n. kello 6.30-17.00 välisenä aikana (ajat tarpeiden mukaan) arkipäivisin 

➢ Sisältää leikkejä, pelejä, askartelua, ulkoilua, liikuntaa, retkeilyä lähimaastoon, lukemista ym. ja 

aamupalan, lounaan, välipalan sekä vakuutuksen. 

➢ Hinta 200€ (Luvia 150€), mikäli lapselle varataan paikka kerhossa yli 10 päiväksi tai 100€, mikäli 

lapselle varataan paikka kerhossa 10 päiväksi tai alle. Esikoululaisten maksu määräytyy 

varhaiskasvatusmaksujen mukaan.  

Ilmoittakaa jommalla kummalla alla olevalla kaavakkeella lapsenne välttämätön kesähoidon tarve.                                              

Palautus: omaan iltapäiväkerhoon tai osoitteeseen: Aamu- ja iltapäiväkerhot / Kirsi Kangas, Runkotie 3   

27100 Eurajoki viimeistään pe 29.04.2022 mennessä. Lähetämme postia vielä kerhoon ilmoittautuneille 

toukokuussa. 27.05.2022 mennessä peruutetusta paikasta ei mene maksua, Tämän jälkeen peruutetusta 

paikasta perimme maksun etukäteen varattujen hoitopäivien perusteella. 

 

Terv. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava ohjaaja 

Kirsi Kangas   puh. 044 3124276  etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi  

 

 



 

KOULULAISTEN KESÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN, kesä 2022 ,LUVIA 

Lapsen /lapsien nimi ____________________________________________________________________ 

LUVIAN KESÄKERHO IIPPA 6.6 – 23.6.2022       Huom! 3 viikkoa!   (Luvian koulukeskus) 

□ 150€ - yli 10 päivää     □100€ - 10 päivää tai alle           

Hoidon tarve: 

päivät(päivämäärät)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kellon ajat:  

päivittäin:____________________________________________________________________  

tai vuorolista epäsäännöllisistä hoitoajoista laitetaan liitteeksi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

KESÄ – HEINÄ - ELOKUU 27.6. –10.8.2022    ENSISIJAISESTI ESIKOULULAISILLE JA VAIN VÄLTTÄMÄTÖN 

HOITOTARVE huoltajien työn tai opiskelun vuoksi! Hoitopaikka on jossain varhaiskasvatuksen yksikössä. 

□ 25€/pv - yli 5h/pv         □15€/pv – 5h tai alle/pv   

Hoidon tarve: 

päivät(päivämäärät)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kellon ajat:  

päivittäin:____________________________________________________________________  

tai vuorolista epäsäännöllisistä hoitoajoista laitetaan liitteeksi 

 

Muuta huomioitavaa (esim. allergiat, diagnoosit) : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT YHTEYDENPITOA JA LASKUTUSTA VARTEN: 

Huoltajien nimi, osoite ja puh. numero. Tärkeää täyttää kaikki tiedot! 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                  

Päiväys__________________   Allekirjoitus____________________________________________________ 



 

                        KOULULAISTEN KESÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN, kesä 2022, EURAJOEN ALUE 

Lapsen /lapsien nimi ____________________________________________________________________ 

 

KESKUSTAN KESÄKERHO KIIPPARI 6.6 - 1.7.22    (Keskustan koulu)                                                                                                     

□ 200€ - yli 10 päivää     □100€ - 10 päivää tai alle    □ hoitoaikaperusteinen maksu -ESKARIT    

Hoidon tarve: 

päivät(päivämäärät)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kellon ajat:  

päivittäin:____________________________________________________________________  

tai vuorolista epäsäännöllisistä hoitoajoista laitetaan liitteeksi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEINÄ –ELOKUU 4.7 –10.8.2022    ENSISIJAISESTI ESIKOULULAISILLE JA VAIN VÄLTTÄMÄTÖN HOITOTARVE 

huoltajien työn tai opiskelun vuoksi! Hoitopaikka on jossain varhaiskasvatuksen yksikössä.    

□ 25€/pv - yli 5h/pv         □15€/pv – 5h tai alle/pv  □ hoitoaikaperusteinen maksu -ESKARIT 

Hoidon tarve: 

päivät(päivämäärät)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kellon ajat:  

päivittäin:____________________________________________________________________  

tai vuorolista epäsäännöllisistä hoitoajoista laitetaan liitteeksi 

 

Muuta huomioitavaa (esim. allergiat, diagnoosit) : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT YHTEYDENPITOA JA LASKUTUSTA VARTEN: 

Huoltajien nimi, osoite ja puh. numero. Tärkeää täyttää kaikki tiedot! 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________     

 

                                                                                                                                                                  

Päiväys__________________   Allekirjoitus____________________________________________________ 


