
Tiedote iltapäiväkerholaisten vanhemmille/huoltajille 29.7.2020 
 
Infotilaisuus maanantaina 10.8. klo 18 
Järjestämme maanantaina 10.8.2020 klo 18 alkaen infotilaisuuden ip-kerhon tiloissa 
Masalan monitoimitalolla, Sundsbergintie 1. Sisäänkäynti on talon oikealta sivulta, kulman 
takana, rakennuksen perällä. Toivomme, että perheestä osallistuu vain yksi 
vanhempi/huoltaja, jotta saamme pidettyä koronavirustilanteen vuoksi etäisyyttä 
osallistujien välillä. 
 
Iltapäiväkerhon yhteystiedot, viestintä ja laskutus  
Iltapäiväkerhon puhelinnumero on 044 375 5263 ja s-posti iltsi@masalankisa.fi. Tallenna 
numero ja s-postiosoite yhteystietoihisi. Ilmoita aina iltapäiväkerhoon poissaoloista ja 
muista muutoksista tekstiviestillä iltsin numeroon. Äkillisissä muutoksissa, kuten 
sairastapauksissa, ilmoitathan tiedon klo 12 mennessä. Kiireettömissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myös s-postitse iltsi@masalankisa.fi.  
 
Iltapäiväkerhon viestit ajankohtaisista asioista ja laskut lähetetään Masalan Kisan 
jäsenrekisterin kautta. Rekisteröi lapsesi sunnuntaihin 16.8. mennessä Masalan Kisan 
jäsenrekisteriin ja ilmoita lapsi "Iltapäiväkerho 2020-2021 -ryhmään". Ilmoittautumisen 
yhteydessä saat vahvistuksen ilmoittautumisesta sähköpostiisi. Mikäli lapsi on jo 
entuudestaan rekisteröity jäsenrekisteriin niin rekisteröintiä ei tarvitse tehdä uudelleen. 
Tässä tapauksessa riittää, kun ilmoitat lapsen ryhmään. Masalan Kisan jäsenrekisteriin 
pääset www.masalankisa.fi -sivujen kautta. Tietokoneelta sivun oikeasta yläkulmasta 
"kirjaudu jäsenrekisteriin, mobiililaitteella löydät jäsenrekisterin sivun vasemmasta 
valikosta.  
 
Jäsenrekisteriin ilmoittautumisen lisäksi huoltajien tulee täyttää oheinen palvelusopimus- 
lomake. Lomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa myös 10.8. infotilaisuudessa. Huoltaja, 
jonka lapsi on kerhossa vain osan viikosta, täyttää kerhopäivät sopimuspaperiin. Mikäli ne 
vaihtelevat viikoittain, tarvitsemme seuraavan viikon läsnäolopäivät viimeistään edellisenä 
keskiviikkona. Läsnäolopäivät voi ilmoittaa sähköpostitse iltsi@masalankisa.fi tai 
tekstiviestinä kännykkänumeroon.  
 
Ilmoitathan myös lapsen erityisruokavaliot ja allergiat sopimuspaperiin tai suoraan 
ohjaajalle mielellään jo muutamaa päivää ennen iltapäiväkerhon alkamista, jotta ohjaajat 
osaavat varautua erityisruokavalioihin etukäteen. Iltapäiväkerhon ohjaajilla ei ole tietoa 
osallistujien erityisruokavalioista tai allergioista etukäteen kunnan tai koulun kautta. 
 
Yleistä infoa iltapäiväkerhon toiminnasta 
 
Iltapäiväkerhon päiväohjelma 
Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä klo 12-17. Koulun loma-aikoina ei ole kerhotoimintaa. 
klo (12.00) - 13.00 lapset haetaan kerholle, leikki/läksyt 
klo 13.00 - 14.30 ulkoilu/leikit kerholla 
klo 14.30 - 15.00 välipala 
klo 15.00 - 16.00 ohjattu liikunta (salissa/ulkona) 
klo 16.00 - 17.00 leikki/läksyt ja kotiinlähtö 

Ohjaajat hakevat lapset kerhoon koulun pihalta koulupäivän päättyessä. Mikäli oppitunti on 
päättynyt aikaisemmin, lapsen on odotettava ohjaajaa koulun pihalla. Toivomme, että 
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kerrotte asiasta lapsellenne. Elokuu on tutustumiskuukausi, jolloin tutustutaan toisiimme 
erilaisten leikkien ja pelien avulla.  

Lapsen voi noutaa iltapäiväkerhosta klo 12-17 välillä. Kello 15-16 liikumme usein 
lähiympäristössä tai monitoimitalon liikuntasalissa. Mikäli haette lastanne tänä aikana, 
tarkista viikko-ohjelmasta tai soita, mistä voitte tulla noutamaan lapsenne. Palaamme 
kerhotiloihin klo 16. Mikäli lapsi saa lähteä yksin kerhosta kotiin, tarvitaan siihen 
vanhemmalta suostumus. Vanhempi sopii asiasta suoraan ohjaajan kanssa. Yksin lähtevät 
lapset saatetaan aina Masalan -tai Sundsbergintien yli klo 16 ja 17. Mikäli 
kotiinlähtöaikaan tulee muutoksia, vanhempi ilmoittaa asiasta ohjaajalle. 
 
Pukeutuminen ja puhelimen käyttö 
Liikumme paljon ulkona ja liikuntasaleissa. Tarkistathan viikko-ohjelmasta, mitä liikuntaa 
on viikon aikana ja laita lapsen mukana sopivat varusteet. Liikuntasalissa ollaan paljain 
varpain, sukkasillaan tai tossuilla, sisäpelikenkiä ei tarvita. Liikumme ulkona myös sateella, 
joten varaathan tarvittaessa 
mukaan sadesäälle sopivat vaatteet. Lapsen omat tavarat ovat hänen omalla vastuullaan. 
Kännyköiden käyttö sallitaan lapsen kerho- päivän päättyessä, muuten ne pidetään 
äänettömällä. Mikäli haluatte tavoitella lastanne kerhopäivän aikana, soittakaa kerhon 
kännykkään. 
 
Mikäli teillä on kysyttävää iltapäivätoiminnan maksuihin, sopimuksiin, tms. liittyviin asioihin, 
voitte olla yhteydessä Kirkkonummen kunnan iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattoriin 
Kaisa Ojaseen kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi, puh. 040 5867 291 tai Masalan Kisa ry:n 
puheenjohtaja Sari 
Forsgreniin, sari.forsgren@masalankisa.fi, puh. 040 7548 476. 

Iltapäiväkerhoterveisin 
ohjaajat Eeli, Maria ja Nina 
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