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JARDno-2020-1240
Järvenpään koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmien sijoittuminen ja ryhmien
paikkamäärät lukuvuonna 2020 - 2021
Järvenpään koululaisten iltapäivätoiminnan varsinainen hakuaika oli 27.1. -31.3.2020.
Määräaikaan mennessä saapui hakemuksia 502 kpl. Vähennystä edellisen lukuvuoden
varsinaisena hakuaikana saapuneisiin on 85 hakemusta (lv 20 - 21 587
kpl). Haettavana olleiden ryhmien sijoittumista ja tarjottavien paikkojen määrää
tarkennetaan hakijamäärien mukaisiksi. Näin kaikille varsinaisena hakuaikana
hakeneille voidaan osoittaa iltapäivätoimintapaikka.
Lukuvuonna 2020 - 2021 iltapäivätoiminnan ryhmät ja niiden paikkamäärät:
Anttilan koulu: Tarjottiin ja toteutetaan kaupungin järjestäminä 2 ryhmää, joissa
yhteensä 60 paikkaa.
Haarajoen koulu: Tarjottiin ja toteutetaan seurakunnan järjestämänä 30 paikkaa.
Harjulan koulu: Tarjottiin seurakunnan järjestämänä 1 ryhmää, joissa 30 paikkaa
Loutissa ja kaupungin järjestämänä 2 ryhmää, joissa yhteensä 50 paikkaa Vihtakadun
yksikössä. Seurakunnan Loutin ryhmää ei perusteta hakijoiden vähäisestä määrästä
johtuen. Toteutetaan kaupungin järjestämänä Vihtakadun yksikössä kaksi ryhmää,
joissa yhteensä 60 paikkaa.
Järvenpään Yhteiskoulu: Tarjottiin seurakunnan järjestämänä 30 paikkaa
Kirkonkulmassa ja kaupungin järjestämänä Juholan koululla 25 paikkaa.
Toteutetaan seurakunnan järjestämänä 25 paikkaa Kirkonkulmassa ja kaupungin
järjestämänä Järvenpään Yhteiskoulun Juholan ryhmässä 25 paikkaa.
Kartanon koulu: Tarjottiin kaupungin järjestämänä kaksi ryhmää, joissa yhteensä 50
paikkaa. Toteutetaan kaupungin järjestämänä yksi ryhmä, jossa 35 paikkaa.
Kinnarin koulu: Tarjottiin kaupungin järjestämänä Kinnarissa neljä ryhmää, joissa
yhteensä 120 paikkaa Toteutetaan kaupungin järjestämänä kolme ryhmää,
joissa yhteensä 90 paikkaa Kinnarissa. Lisäksi tarjotaan 35 paikkaa Oinaskadun
alueelta Haarajoen koululle sijoittuville.
Kristillinen koulu: Tarjottiin 30 paikkaa, toteutetaan 30 paikkaa. Järjestäjänä Keski-
Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Kyrölän koulu: Tarjottiin kaupungin järjestämänä kaksi ryhmää, joissa yhteensä 60
paikkaa. Toteutetaan kaupungin järjestämänä kaksi ryhmää, joissa yhteensä 50
paikkaa.
Mankalan koulu: Tarjottiin kaupungin järjestämänä kaksi ryhmää, joissa yhteensä 50
paikkaa ja seurakunnan järjestämänä yksi ryhmä, jossa 20 paikkaa. Toteutetaan
kaupungin järjestämänä yksi ryhmä, joissa 35 paikkaa ja seurakunnan järjestämänä
yksi ryhmä, jossa 25 paikkaa.
Saunakallion koulu: Tarjottiin ja toteutetaan kaupungin järjestämänä kaksi ryhmää,
joissa yhteensä 50 paikkaa.
Järvenpään seurakunnan ja Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin
kannatusyhdistyksen kanssa on toiminnan järjestämisestä, ryhmistä ja niiden
paikkamääristä sovittu erillisillä sopimuksilla.
Valmistelija: Anne Peltola, perusopetuksen erityisasiantuntija
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Päätöksen peruste
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (Opka 25.2.2020 § 10).
Päätös
Päätetään koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät ja paikat edellä esitellyn mukaisesti
lukuvuodelle 2020- 2021. Kaupungin järjestämänä toteutetaan 15 ryhmää, joissa 440
paikkaa, Järvenpään Seurakunnan järjestämän toteutetaan 3 ryhmää, joissa 80
paikkaa ja Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n
järjestämänä toteutetaan 1 ryhmä, jossa 30 paikkaa. Toimintaa tarjotaan lukuvuonna
2020-2021 yhteensä 20 ryhmässä, joissa paikkoja yhteensä 550.
Tiedoksi
Asianosaiset
Allekirjoitus

Arja Korhonen, opetusjohtaja
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 8.5.2020
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Oikaisuvaatimus
§1
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei
lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.

