Tervetuloa Spurttikseen syksyllä 2019

Lapsenne on saanut iltapäiväkerho paikan Porvoon liikunnallinen iltapäiväkerho ry:n
järjestämästä Spurttis iltapäiväkerhosta. Kerhotoimintamme käsittää 4 toimipisteen kerhot
ja noin 130 lasta tulee osallistumaan iltapäiväkerhotoimintaamme syksyllä 2019.
Kerhomme sijaitsevat Porvoon Urheiluhallilla, Peipon koululla, Hinthaaran koululla sekä
Keskuskoululla. Kerhoissamme on sekä ruotsin että suomenkielisiä lapsia ja pyrimme
siihen, että ainakin yksi kerhon ohjaajista puhuu ruotsia.
Kerhotoiminta
Kerhotoiminta käynnistyy kaikilla kerhoilla 12.8.2019. Toivomme vanhempien ilmoittavan
lapsen lukujärjestyksen ja koulun päättymisajat kerhojen ohjaajille mahdollisimman
pikaisesti koulujen alettua. Ohjaajamme aloittavat työt 12.8.
Spurttiksen perusajatuksena on tarjota lapsille iltapäiväkerhossa myös liikuntaa päivittäin,
pyrimme siihen, että päivän ohjelmaan kuuluu 1 tunti ohjattua liikuntaa. Liikunta tulee
olemaan leikkimistä, erilajien kokeilemista, ulkoilua jne.. Liikunta ajoittuu iltapäivässä
riippuen kerhosta 14.30-16.00 väliseen aikaan.
Kerhomme ovat avoinna koulujen työskentely aikataulujen mukaisesti ja koulujen ollessa
lomalla ohjaajammekin lomailevat. Arkisin olemme avoinna pääsääntöisesti klo 12.0017.00. Kerhojen ohjelmaan kuuluu liikunnan lisäksi askartelua, pelien pelaamista, läksyjen
tekoa, välipalan syöntia jne. Kerhoissa välipala syödään 13.30-14.30 välillä vaihdellen
hiukan kerhopaikasta riippuen.
Liikunta
Kerhojemme liikuntatunnit pidetään koulujen tiloissa tai niiden lähimaastossa. Kerholaiset
voivat halutessaan tuoda kerhoon omat sisäliikuntavaatteensa ja jättää ne sinne
säilytykseen. Olemme pyrkineet ohjaajiamme valitessa siihen, että meillä olisi liikunnan
alan ammattilaisia palkkalistoillamme.
Porvoon Urheiluhallin ja Keskuskoulun Spurttis-kerhot uivat mahdollisuuksien mukaan
viikoittain. Kerhojen ohjaajat ilmoittavat kerhojen uintipäivät tarkemmin.
Uiminen on vapaaehtoista ja uimahalli maksu tulee vanhempien maksettavaksi. Mikäli
haluatte, että lapsenne osallistuu uinteihin. Urheiluhallin ja Keskuskoulun osalta kustannus
on uimahallin lipun hinta, tai useamman kerran kortin hankkiminen, jonka voi jättää
ohjaajien haltuun.
Muut (Peippo ja Hinthaara) kerhot katsovat mahdollisuutta uintikertojen järjestämiseen kun
kerhot alkavat ja kaikkien lasten lukujärjestykset selviävät. Uinteja pyritään järjestämään
muutamia syksyllä ja muutamia kevään aikana. Muilla kerhoilla kustannus aiheutuu
bussikuljetuksesta (julkinen) sekä uimahallin sisäänpääsymaksusta. Samalla tavalla voi
hankkia useamman kerran kortin ja jättää sen ohjaajille. Osa kerholaisista haetaan
voidaan hakea kaupungista uinnin jälkeen.
Uinneista voi keskustella ohjaajien kanssa kerhojen alettua. Uinnit alkaisivat syyskuun

alussa. Tuohon mennessä tulisi ilmoittaa ohjaajille haluaako osallistua uinteihin. 10 kerran
lasten uintikortti maksaa 31,50.
Kerhojen ohjaajat
Kerhoissamme työskentelee ensi lukuvuonna 9 henkilöä, jotka aloittavat työskentelyn
pääsääntöisesti 12.8.2017. Osa työntekijöistä saattaa aloittaa hiukan myöhemmin, johtuen
työvoimatoimistoihin liittyvästä byrokratiasta. Muutokset ohjaajissa lukuvuoden aikana ovat
mahdollisia.
Kerhojen yhteystiedot:
Spurttis Hinthaara: 045-3521151
Spurttis Peippo: 050-4472966
Spurttis Urheiluhalli: 050-3809352
Spurttis Keskuskoulu: 045-6992666
Sähköpostimme: spurttisporvoo(a)gmail.com
Kerhomaksut
Kerhomaksut maksetaan Porvoon Liikunnallisen iltapäiväkerho ry:n tilille kuluvan
kerhokuukauden n. 20 päivään mennessä. Kerhoajan voi valita. Kuukausimaksu
vahvistetaan pisimmän kerhossa vietetyn ajan mukaan ja se on voimassa koko kuukauden
ajan. Koulujen lomapäivät ja kuukausien pituudet eivät vaikuta kuukausimaksun
suuruuteen. Toiminnnassa noudatetaan koulujen aloitus- ja päättymispäiviä, eivätkä
kerhot ole auki lauantaisin.
Kerhoajan valinnan on voinut tehdä 3-5 tunnin väliltä.
Kuukausimaksut ovat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat:
3 h/päivä 81 euroa/kk
4 h/päivä 108 euroa/kk
5 h/päivä 135 euroa/kk
Kerhomaksujen laskutus
Kerhomaksujen laskutus tapahtuu kirjeitse ja sähköpostitse. Tämän info kirjeen mukana
kahden ensimmäisen kuukauden laskut.
Maksamattomat laskut peritään Intrum yhtiön toimesta.

Laskun maksajana kolmas osapuoli
Jos lapsenne iltapäiväkerhon maksun maksaa esimerkiksi Porvoon kaupungin
sosiaalitoimi tai KELA laskut tulee toimittaa itse maksun suorittajalle. Emme lähetä laskuja
suoraan maksajalle.
Maksuvapautuksen tai maksun alentamisen hakeminen
Porvoon kaupungin sosiaalipalveluilta voi hakea kerhomaksun alentamista tai
maksuvapautusta sosiaalisten tai taloudellisten syiden vuoksi. Tämä tapahtuu oman
sosiaalityöntekijän kautta.
Kerhoajan muuttaminen
Kerhoajan muuttaminen tapahtuu Porvoon kaupungin Ip-koordinaattori Anne Lindholmin
kautta. Ilmoituksen voi tehdä s-postitse anne.ch.lindholm(a)porvoo.fi. Kerhoajan
muuttaminen tapahtuu aina uuden kuukauden alkaessa. Kerhoajan muuttaminen voi
tapahtua vain kerran lukuvuoden aikana.
Kerhopaikan irtisanominen
Kerhopaikka tulee irtisanoa Porvoon kaupungin Ip-koordinaattori Anne Lindholmille.
Ilmoituksen voi tehdä s-postitse anne.ch.lindholm(a)porvoo.fi. Kerhopaikan
irtisanomisessa on kalenterikuukauden irtisanomisaika. Kerhomaksu peritään myös
irtisanomiskuukaudelta. Tuona aikana voi myös osallistua kerhon toimintaan. Mikäli
irtisanomiskuukauden aikana ei osallistu kerhon toimintaan maksusta peritään puolet.
Poissaolo ilmoitukset:
Poissa oloista tulee ilmoittaa oman kerhon ohjaajille ennen kerhon alkua. Ilmoittaminen
tapahtuu parhaiten tekstiviestillä tai soittamalla oman kerhon numeroon kerhopäivän
alettua. Ohjaajamme ovat paikalla kerhoissa klo 12.00-17.00. Ohjaajiemme tehtäviin
kuuluu soittaa vanhemmille, mikäli lasta ei iltapäiväkerhossa näy.
Nettisivut ja Facebook :
Nettisivumme löytyvät osoitteessa www.spurttis.com
Löydät meidät myös facebookista.
Kulkeminen kerhoihin:
Peipon koulu: Lapset kulkevat itse kerhon tiloihin, opettajat ja ohjaajamme opastavat ja
ovat vastassa.
Hinthaaran koulu: Lapset kulkevat itse kerhon tiloihin, opettajat ja ohjaajamme opastavat
ja ovat vastassa.
Urheiluhalli: Ohjaajamme ovat ensimmäisellä viikolla vastassa Keskuskoulun oppilaita ja
opettelemme kulkemaan matkan koululta urheiluhallille. Ohjaajamme tunnistaa punaisesta
t-paidasta tai sinisestä takista (jos sää huono), vaatteissa Spurttiksen logot. Lisäksi

Ohjaajilla Spurttiksen kyltti mukana haettaessa.
Albert Edelfeltin koulun oppilaat haemme koko lukuvuoden ajan. Ohjaajamme tulee koulun
pihalle, puolikaaren muotoiselle puupenkille joka sijaitsee keskellä koulun yläpihaa.
Ohjaajamme tunnistaa punaisesta t-paidasta tai sinisestä takista (jos sää huono),
vaatteissa Spurttiksen logot. Lisäksi Ohjaajilla Spurttiksen kyltti mukana haettaessa.
Keskuskoulun Spurttis: Ohjaajamme ja koulunavustajat huolehtivat lapset ensimmäisten
viikkojen aikana kerhotiloihin.
Lukujärjestykset:
Kaikkien kerholaisten lukujärjestykset tulee ilmoittaa ohjaajille heti kun ne selviävät. Ensi
arvoisen tärkeää se on urheiluhallin kerhossa, jossa ohjaajille tulee hakemisia, sekä
kerhossa on paljon tulijoita ja menijöitä.
Ystävällisin terveisin,
Petri Uronen
Spurttis

