
Munkkivuoressa sijaitseva nuorisotalo Kameleontti on Stadin Nuorisoseu-
rat ry:n hallinoima, järjestövetoinen nuorisotalo. Nuorisotalo Kameleontti 
toteuttaa ohjauksellista ja kulttuuripainotteista toiminta-ajatusta kaikessa 

toiminnassaan. Yhteistyötä tehdään Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen, 
sosiaalitoimiston, alueen koulujen, päiväkotien, seurakunnan ja muiden 

tahojen kanssa. Ohjaajina lakisääteisessä iltapäivätoiminnassa ovat nuoriso-
talon AMK-tutkinnon suorittaneet, koulutetut nuorisoalan ammattilaiset. 
Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. nuorisoalan ammattioppilaitoksen kans-
sa työssäoppimisjaksoin. Koulujen loma-aikoina järjestetään eri teemojen 

mukaisia päiväleirejä koululaisille, lisätietoja leireistä lähempinä 
ajankohtia kotisivuillamme.
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Stadin Nuorisoseurat Ry järjestää perusopetuslain mukaista lakisääteistä 
iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille Munkkivuoren nuorisotalolla.
Toimimme palveluntarjoajana Helsingin kaupungin opetusvirastolle. 
Toimintaamme säätelee laki aamu- ja iltapäivätoiminnasta.
Toimintaa on Helsingin kaupungin koululaitoksen virallisina arkikoulupäi-
vinä klo 12-17.00. Perheille ilmoitetaan poikkeuksellisista toiminta-ajoista 
hyvissä ajoin. Poikkeuspäiviä voi olla 1-2 lukukaudessa.

Toimintamme lähtökohtana ovat opetushallituksen aamu- ja iltapäivä-
toiminnan tavoitteet, joista tärkeimpinä:
- Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen 
sekä sosiaalisuuden vahvistaminen
- Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tekeminen
- Eettisen kasvun tukeminen

Tarjoamme päivittäin monipuolista ohjattua tekemistä, virkistävää vasta-
painoa ja tukea koulutyölle: ulkoilua, liikuntaa, askartelua, musiikkia, ilmai-
sua ja retkiä viikkoteemoihin liittyen. Lisäksi iltapäivän aikana on mahdol-
lisuus läksyjen tekoon, vapaa-ajanviettoon kavereiden kanssa tai lepoon 
tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Maksut ovat klo 16.00 asti jatkuvasta toiminnasta 100e/kk 
ja klo 17.00 asti jatkuvasta toiminnasta 120e/kk.

Toimintamaksu sisältää
- ohjelmat
- välipalat
- materiaalit
- tapahtumat ja retket
- tapaturma- ja vastuuvakuutukset

Toimintamaksut laskutetaan kuukausittain sähköpostilla (erikseen pyydet-
täessä kirjeitse). Paikan irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisena ja irti-
sanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Tarkemmat tiedot maksuista, mak-
suhuojennuksista ja irtisanomisesta Helsingin kaupungin opetusviraston 
sivuilla www.edu.hel.� 

LASTEN SUUSTA:
”Täällä on kivaa pelaa sählyy, mä voisin suositella mun pikkuveljelekki”
”Leegoilla on kivaa leikkii”
”Tosi kivaa rakentaa salissa majoja isoista palikoista”
”Tosi kiva askarrella”
”Jännitti, että mua kiusattais, mutta ei mua oo kiusattu”
”Aluksi jännitti saada uusia kavereita, ei jännitä enää””Aluksi jännitti saada uusia kavereita, ei jännitä enää”


