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Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa Ähtärin sivistystoimen palveluita 
opetushallituksen suositusten mukaisesti. Toiminta on tarkoitettu 1- 2 luokan oppilaille 
sekä muiden vuosiluokkien osalta PL 17. §:n 2. mom:ssa tarkoitetuille erityisopetuk-
seen otetuille tai siirretyille oppilaille. Otsonkoululla toimivan Reppulan lisäksi toimin-
taa järjestetään Myllymäen koululla iltapäivätoimintana. 

Toimintaperiaatteista: 
Reppula toimii lapselle kotipesänä, jonne saavutaan ennen ja/tai jälkeen koulupäivän.
Reppulaan tulevalla lapsella on mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin liittyen 
kädentaitoihin, liikuntaan ja ulkoiluun, musiikkiin sekä omaehtoisiin että ohjattuihin 
leikkeihin ja peleihin. Annamme tilaa lasten omille leikeille ja yhdessäololle kavereiden 
kanssa. Reppulassa lapsi voi tehdä myös läksyjä. 

Reppulan periaatteena on lasten ja heidän vanhempiensa kuuleminen toiminnan suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Lasten ideoiden lisäksi toiminnan suunnittelussa huomioi-
daan vuodenajat, ohjaajien vahvuusalueet, käytössä olevat materiaalit, tilat ja väli-
neet. Suunniteltua toimintaa voidaan muuttaa ja toteuttaa lasten kanssa heidän toi-
veet, omat resurssit ja käytössä olevat tilat huomioiden. Suosimme kierrätystä ja 
kestävän kulutuksen periaatetta toiminnassamme.

Toimimme pääasiassa pienemmissä ryhmissä, jolloin erilainen toiminta mahdollistuu sa-
maan aikaan. Yhteisille hetkille kokoonnumme lähinnä asioista tiedottamiseksi tai eri 
toimintoihin jakamiseksi ja toiminnan suunnittelemiseksi. Joskus voimme isommalla 
porukalla kokoontua esim. liikuntaleikkien pariin tai kuulemaan satua. Mielekkään te-
kemisen ja turvallisten aikuissuhteiden avulla tarjotaan edellytykset hyvään ja turval-
liseen lapsuuteen ja kehitykseen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja harjoitellen. 

Reppulassa järjestetään toimintapiste yhteistyössä Ähtärin seurakunnan kanssa 1-2 
kertaa kuukaudessa lähinnä askartelun parissa. Seurakunnan ohjaajina toimivat Riikka 
Aittolampi ja Soile Autio.  

Tilat:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat sijaitsevat Otsonkoulun matalassa sivurakennukses-
sa, jossa toimii myös Ollinkulman päiväkoti eli esikoulu ja eskarilaisten päivähoito. Va-
loisat, esteettömät ja toimivat pienryhmätilat - liikuntasali mukaan lukien – mahdollis-
tavat lasten erilaisen tekemisen samaan aikaan. Koululaiset kulkevat Reppulaan koulun 
päärakennuksen puoleisesta sisäänkäynnistä. Reppua ja päällysvaatteita säilytetään 
tuulikaapin naulakossa tai aulan naulakkosyvennyksessä. Voimme joskus käyttää toi-
minnassamme koulun puutyötilaa, jos se on koulun käytöstä vapaana. Välipalan nau-
timme pikkuruokasali Mesitassussa. 



Toiminta-aika: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä maanantaista 
perjantaihin. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syys-, joulu-, talvi- ja 
kesäloman aikana). 

Aukiolo: REPPULA ON AUKI   MA - PE : 7 – 9  ja  13 - 17  
Toiminta aamuisin ennen klo 7 järjestetään aamuodotuksena ryhmätila Kamarissa päi-
väkodin henkilökunnan ohjauksessa. Aamuodotukseen tulevien reppulalaisten vanhem-
mat viestittävät aamu-ja/tai iltapäivätoimintaa koskevat asiansa Reppulan ohjaajalle 
tiedoksi Reppulan kännykkään 040 775 2306 (esim. jos lapsi ei tule Reppulaan tai lapsi 
on sairaana.) Iltapäivisin klo 16 jälkeen päivähoitoa tarvitsevat eskarilaiset siirtyvät 
Reppulan ohjaajan hoivaan.     

Välipala:               
Välipala kuuluu Reppula- päivään. Välipala nautitaan Mesitassussa (pienessä ruokasalis-
sa) noin klo 13.30- 14. Aamuisin lapsi voi syödä kotoa tuomansa eväät ellei hän ole ehti-
nyt syödä aamupalaansa kotona. Eväsrasioissa ja -pulloissa tulee olla lapsen nimi. Lap-
sen/vanhempien tulee huolehtia rasioiden ja pullojen kulkeutumisesta kotiin.  

Reppulan piha-alueista: 
Ulkoilemme koulun monipuolisissa leikkipihoissa ja tekonurmikentällä (sen ollessa va-
paana) rippuen lasten leikki- ja pelitoiveista. Joskus osa Reppulan lapsista ulkoilee Ol-
linkulman pihassa yhdessä päivähoidossa olevien eskarilaisten kanssa. Mahdollisuuksien 
mukaan talvella ulkoilun ohessa voi hiihdellä koulun piha-alueelle tehtyjä latuja pitkin 
tai luistella koulun luistinradalla. Ulos leikkipihoihin ja kentälle mennään vain ohjaajan 
luvalla.  

Ulkoilusta:
Sää huomioiden ulkoilemme päivittäin liikkuen, leikkien ja pelaten lapselle mieleisellä 
tavalla. Säänmukainen vaatetus lisää ulkoilun mukavuutta. Kostean sään tai hikilii-
kunnan takia varavaatetta (esim. ulkohousut, sukat, hanskat, t-paita) voi säilyttää lap-
sen repussa tai pussissa Reppulan naulakossa. Nimikirjaimet vaatteissa helpottavat 
oman hanskan tai pipon löytymistä. Kadonnutta vaatetta/tavaraa voi etsiä koulun nau-
lakoista ja löytötavarakoreista, ellei sitä löydy Reppulan naulakosta.      

Läksyistä:
Vastuu läksyistä ja muista koulutehtävistä on kodilla ja vanhemmilla. Pyrimme järjes-
tämään rauhallisen tilan ja sopivan hetken läksyjen tekemiselle. Koulun järjestämään 
läksyjen tukeen/tukiopetukseen lapsellanne on mahdollisuus osallistua Reppulasta, kun 
siitä on meille Reppulaan tullut tieto teiltä vanhemmilta tai lapsenne opettajalta. Tu-
keen voi olla tarvetta, jos lapsi on esim. pitkään sairaana ja pois koulusta. Tukeen liit-
tyvissä asioissa voitte olla yhteydessä lapsenne opettajaan. 



Harrastuksista:
Syksyn kuluessa harrastus- ja koulun kerhotoiminta pyörähtää käyntiin (mm. temp-
pukoulu, sählyt, soittotunnit, ym. kerhot). Reppulasta lapsella on mahdollisuus siirtyä 
harrastuksiin itse. Kun te vanhemmat olette tiedottaneet meille lapsenne harrastuk-
sesta, voimme laittaa lapsenne valmiiksi lähtemään sovitusti ko. harrastukseen. Lapsi 
voi myös tarvittaessa palata harrastuksesta takaisin Reppulaan. Vanhempien tulee 
huolehtia lapsensa harrastukseen siirtymisessä            

● että lapsi osaa reitin harrastukseensa. 
● lapsen tapaturmavakuutuksesta ja tarkistaa mahdollisen järjestäjän/seuran 

tapaturmavakuutuksen voimassaolo ja kattavuus. Koulun vakuutusturva kattaa 
vain koulussa, Reppulassa ja koulun kerhotoiminnassa sattuneen tapaturman 
hoidon sekä välittömät matkat (reitiltä poikkeamatta) koti – Reppula/koulu/ 
Reppula – koti.   

   
Reppula-tarpeen ilmoittamisesta, muutoksista ja lapsen poissaolosta:

● Jos Reppula-tarve vaihtelee eli hoitoajat ja -päivät ovat epäsäännölliset (esim. 
vanhemmalla vuorotyö) tulee ns. hoitopäivät ilmoittaa kolmen viikon jaksoissa. 
Hoitoajat on hyvä toimittaa kirjallisena ja ne voi ilmoittaa myös sähköpostitse 
leena.kallio@ahtari.fi viimeistään edellisen viikon keskiviikkoon mennessä. 

● Ilmoita AINA lapsesi poissaolosta ja Reppula- tarpeen muutoksesta ohjaajalle 
Reppulaan, ettemme turhaan odottele lastasi aamuisin ennen koulua tai koulun 
jälkeen. Ilmoita tiedossa olevasta iltapäivää koskevasta muutoksesta heti aa-
mulla. Muista tiedottaa lapsen poissaolosta myös opettajalle ja erityisruokava-
liotapauksissa ilmoitus myös keittiölle p. 044 550 2764.  

● Kuljetusoppilaan vanhemman on hyvä ilmoittaa koulukuljetukseen liittyvästä 
muutoksesta myös lapsen kuljetuksen järjestäjälle.    

● Ilmoita Reppulaan, jos lapsesi menee kaverille koulun jälkeen, mikäli se koskee 
Reppula-aikaa/ Reppulastapäin lähtöä. Kaverimenot tulee sopia etukäteen teidän 
vanhempien kesken, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. 

On hyvä, että lapsi tietää päivänsä kulusta, menoista ja muutoksista, mutta 
ÄLÄ JÄTÄ ILMOITUSASIOITA LAPSEN VASTUULLE ! 

Toimintamaksut v.2017
Toiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu: 

    -  Maksu on 70 €, kun lapsi osallistuu toimintaan enintään 3 tuntia päivässä.
    -  Maksu on 90 €, kun lapsi osallistuu toimintaan yli 3 tuntia päivässä.    

Kun hakemuksessa on ilmoitettu lapsen osallistuvan toimintaan 1-10 päivää kuukau-
 dessa:
         - Maksu on 40 €, kun lapsi osallistuu toimintaan enintään 3 tuntia päivässä. 
         - Maksu on 50 €, kun lapsi osallistuu toimintaan yli 3 tuntia päivässä. 

mailto:leena.kallio@ahtari.fi


Jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet kuukausi-
maksusta. Jos lapsi sairautensa vuoksi ei voi kalenterikuukauden aikana osallistua toi-
mintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo 
kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu 
toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. 
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvolli-
suus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on siihen 
syytä. Toimintamaksua koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä Ähtärin kaupungin 
koulutoimistoon.      
 
Laskutuksen hoitaa koulutoimisto/Anna-Liisa Jaakkola p. 06 2525 6402 tai 040 752 6572. 

Irtisanoutuminen: Jos toiminnan tarve päättyy kesken lukuvuoden tulee aamu- ja ilta-
päivätoimintapaikka sanoa irti kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanomislo-
makkeella, joka löytyy www.ahtari.fi /info/sähköiset lomakkeet. Lomake palautetaan 
koulutoimistoon kaupungintalolle os. Ähtärin kaupungin koulutoimisto, Ostolantie 17 
63700 Ähtäri. Kun paikka on sanottu irti kirjallisesti, laskutus jatkuu irtisanomiskuu-
kauden loppuun. 

Tiedonkulusta ja yhteistyöstä kodin kanssa:

Tulo- ja lähtö-heipat: On hyvä moikata ohjaajaa (ilmoittautua ohjaajalle), kun lapsi 
tulee/tuodaan toimintaan samoin, kun lasta haetaan/lapsi lähtee toiminnasta. Näin 
tiedämme ketkä ovat saapuneet toimintaan ja ketkä lähtevät toiminnasta.   
 
Reppulan ilmoitustaulu löytyy Reppulan sisäänkäynnistä aulaan tultaessa heti oikealta 
(keittiönpuoleiselta) seinältä. Ilmoitustaululla tiedotamme vanhemmille toiminnastam-
me (mm. kuukausitiedote, apip-toimintasuunnitelma, kuukausittainen toimintasuunnitel-
ma). Kuukausitiedotteessa kerrotaan Reppula- kuulumisista, tulevasta toiminnasta ja 
ajankohtaisista asioista toimintaamme liittyen. Reppula- tiedotteet kulkevat kotiin 
pääsääntöisesti lapsen repussa. 1-2- luokkalaisille suunnatut harrastus- ja tapahtuma-
ilmoitukset, joita ko.toiminnan järjestäjät jakavat, laitamme ulos Reppulan sisäänkäyn-
tisyvennyksessä olevaan ilmoitustaululvitriiniin.

Soitto Reppulan kännykkään tai tekstiviesti tavoittaa parhaiten ohjaajan Reppulan 
menossa ja toimii hyvin tiedonkulussa. On hyvä, että myös lapsi tietää muutoksista ja 
ilmoittaa niistä meille, mutta vanhemman tulee aina varmistaa, onko tieto lapselta tul-
lut oikein. Eli vanhempi ilmoittaa tiedot ja muutokset aina ohjaajalle Reppulaan tai 
Reppulan kännykkään 040 775 2306. Lapsen oma kännykkä säilytetään lapsen repussa 
lapsen ollessa toiminnassa.     
 
Reppulaan voi aina soittaa tai tulla käymään ohjaajan juttusilla, jos haluatte jutella 
ohjaajan kanssa lapsenne Reppulassa käyntiin tai toimintaamme liittyen. Jos haluatte 

http://www.ahtari.fi/


jutella ohjaajan kanssa rauhassa kahden kesken, voitte sopia ohjaajan/vastaavan 
ohjaajan kanssa vanhempainvartille sopivan ajan.         

Toivomme, että te vanhemmat tulette avoimesti juttelemaan lastanne ja toimintaam-
me koskevista asioista. Avoimuus ja hyvä yhteistyö ovat lapsen parhaaksi. Teiltä van-
hemmilta saatava palaute on toimintamme kehittämisen kannalta tärkeää. 
  
REPPULAN SÄÄNNÖT:

1. TOTTELE OHJAAJIA.
2. KYSY LUPA, JOS AIOT LÄHTEÄ REPPULASTA.
3. AUTA JA OLE YSTÄVÄLLINEN. KIUSATA ET SAA.
4. SIIVOA JÄLKESI ASKARRELTUASI JA LEIKITTYÄSI.

Lisäksi kunnioitamme koulun ja päiväkodin sääntöjä koulun/päiväkodin tiloissa ja piha-
alueilla liikkuessamme ja välineitä lainatessamme.

Materiaalilahjoituksista: Ähtäriläiset yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt 
sekä Reppula- lasten vanhemmat ovat kiitettävästi lahjoittaneet erilaista materiaalia 
toimintaamme mm. nappeja, rullia, lankoja, tilkkuja, rasioita, purkkeja, nauloja, laudan-
pätkiä, puupalikoita, maaleja, yms. Lasten mielikuvitus keksii monenmoista käyttötar-
koitusta meille aikuisille tarpeettomasta roinasta. Edelleen lahjoitukset ovat terve-
tulleita Reppulaan ”uusiokäyttöön”.   

* * STOP  * * * * STOP * * * * STOP * * * * STOP * * * * STOP * * * * STOP * *  

                                 
TURVALLISESTI KOULUUN, REPPULAAN JA KOTIIN PYSÄKÖINTIOHJEITA NOU-
DATTAEN: Lasta tuotaessa ja haettaessa Reppulasta/koulusta/harrastuksista tulee 
noudattaa koulun pysäköintiohjeistusta lasten turvallisuuden takia. Sisäpihaan ajami-
nen sallitaan vain koulun huoltoliikenteelle (mm. ruoka-, siivous- ja teknisenpuolen 
kuljetukset). Pysäköi auto merkein osoitetulle paikalle tuodessasi/hakiessasi lasta. 
Älä aja taksi- tai bussiruudulle. Älä jätä autoa tyhjäkäynnille, ellei kuljettaja ole au-
tossa. Piha-alueet kenttineen halutaan turvata lasten vapaa-ajantoimintaan leikki- ja 
pelialueiksi ennen ja jälkeen koulupäivän.  

REPPULAN HENKILÖKUNTA: 

Ohjaajina toimivat vastaavan ohjaajan lisäksi Otsonkoulun koulunkäynninohjaaja ja 
päiväkodin työntekijä Ollinkulmasta. Lisäksi lasten parissa voi olla alan opiskelijoita, 
harjoittelijoita ja sijaisia.



         
Koulunkäynninohjaajat : Aila Kiminki           Rauno Tuomisto        Virpi Mäentakanen

                Aivi Kiili                Helena Kiviniemi       Tarja Mannila
                                      Maarit Jussila      Päivi Jokiaho      

Päiväkodin työntekijät : Irma Ahonen        Maria Karen            Petra Frondelius       

Vastaava ohjaaja :         Leena Kallio  (apip-toiminnan koordinaattori)
                 
          

YHTEISTYÖN MERKEISSÄ

TOIVOTAMME  REPPULASTA MUKAVAA LUKUVUODEN KULKUA! 

 
           


