
Lämpimästi tervetuloa Halssilan Jälkkäriin 
 
 
Jälkkäritilamme sijaitsee koulun alakerrassa, terveydenhoitajan huoneen vieressä. Käytämme myös 
koulun muita tiloja, sekä ulkoilemme koulun piha-alueella.  
Halssilan Jälkkärin puhelinnumero on 040-733 5342. 
Jälkkäri on auki klo 12–17 koulupäivinä (lukuun ottamatta mahdolliset lauantai koulupäivät) ja 
koulun lomaillessa (syys - joulu- ja talviloma) myös Jälkkäri lomailee.  
 
Lasten aloitus Jälkkärissä 
Ensimmäiset 2 viikkoa haemme lapset luokista, jotta jokainen lapsi on varmasti siellä missä pitäisi. 
Tämän ajan myös harjoittelemme yhdessä kulkemista Jälkkärille ja ilmoittautumista sekä 
Jälkkäriin tullessa Jälkkäriin että kotiin lähtiessä.  
Kaikilla ohjaajilla on keltainen huomioliivi, joten lapset tunnistavat meidät helposti. 
 
Vaatetus 
Ulkoilemme Jälkkärissä joka päivä, säällä kuin säällä. Säänmukainen pukeutuminen takaa 
mukavamman ja mieluisamman ulkoilun lapsille. 
Varavaatekassi kannattaa tuoda nimikoituna Jälkkärille, josta on sitten helppo ottaa kuivaa vaatetta 
ylle. Monesti vaatteet ovat kastuneet jo ensimmäisellä välitunnilla. 
 
Lapsen allergiat  
On tärkeää, että ilmoitatte lapsen allergiat myös meille Jälkkäriin.  
 
Poissaolot, muutokset Jälkkäripäiviin ja kotiinlähtöajat  
Meillä Jälkkärissä ei ole käytössä Wilmaa. Jos lapsi ei tule Jälkkäriin sairastumisen tai muun syyn 
vuoksi, toivomme että ilmoitatte siitä meille soittamalla tai viestittämällä Jälkkärin puhelimeen. 
Tällöin vältymme turhalta huolelta, emmekä soitoillamme häiritse työpäiväänne.  
 
Osa-aikaisten Jälkkäripäivät tulee ilmoittaa meille aina toimintaa edeltävällä viikolla 
välipalatilauksen ja toiminnansuunnittelun vuoksi. Myös tämä onnistuu parhaiten laittamalla viestiä 
Jälkkärin puhelimeen. 
 
Osa lapsista kulkee itsenäisesti kotimatkat ja vanhempien tulee tällöin ilmoittaa Jälkkärille lapsen 
kotiinlähtöaika. Toivomme sen olevan joko tasalta tai puolelta, ettei toimintamme lasten parissa 
keskeydy. 
 
Oman puhelimen käyttö Jälkkärissä  
Lapsilla saa olla puhelin mukana, mutta sitä säilytetään äänettömällä repussa. Puhelinta ei käytetä 
Jälkkäripäivän aikana. Tarvittaessa vanhemmat saavat lapsen kiinni soittamalla Jälkkärin 
puhelimeen. Tämä helpottaa sekä meitä että lapsia, ei häiritse toimintaamme ja antaa myös 
vanhemmille työrauhan. 
 
Lapsen sairastuminen kesken Jälkkäripäivän  
Mikäli lapsi sairastuu kesken päivän, ilmoitamme siitä huoltajille ja pyydämme hakemaan lapsen 
kotiin. Huolehdimme lapsesta vanhempien tuloon asti. Noudatamme samoja ohjeita kuten koulukin, 
joten jos lapsi on sairaana häntä ei tule laittaa Jälkkäriin.  
 
Tiedotteet, kuukausikirjeet  
Laitamme koulun peda.net sivuille kohtaan ”Jälkkäri” kuukausittain tiedotteen perheille. Siinä 
kerromme Jälkkärin puuhista, tulevista retkistä ja muista toiminnoista. Tämä kannattaa käydä 
kuukausittain lukemassa, jotta tiedätte mitä meillä kulloinkin puuhaillaan. 


