Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

lukuvuosi 2020-2021

Asuntilan toimipiste

1. Iltapäivätoiminnan suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat
-

Perusopetuslaki 8a luku
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011, Opetushallitus
Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021
Ylöjärven seurakunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmat 2020 ja 2021

2. Toiminnan tavoitteet
2.1. Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa asetetut
tavoitteet
Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on
 tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
 edistää hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
 ennaltaehkäistä syrjäytymistä
 lisätä osallisuutta
Tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen
toimintaan koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien kanssa.
Toiminta mahdollistaa myös levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä. Toiminta on
laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset.
Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen
kohteet. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja
toteuttamisessa mukana olevia (Opetushallitus: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan
perusteet 2011).
Toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt määrittää ja valitsee palveluntuottaja. Sisältöihin
vaikuttavat paikalliset olosuhteet ja palveluntuottajan omat vahvuudet, painotukset sekä
käytännön mahdollisuudet. Sisällöt tukevat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Kaupungin toteuttamassa iltapäivätoiminnan sisällössä on otettu huomioon Ylöjärven
laajan hyvinvointikertomuksen painopisteet. Lukuvuonna 2020- 2021 painopisteet ovat
terveellisten elintapojen edistäminen, joka sisältää liikunnan lisäämisen iltapäivätoiminnassa
sekä terveellisen ravitsemuksen. Painopisteenä on myös turvallisuus iltapäivätoiminnassa.

2.2. Ylöjärven seurakunnan toimintasuunnitelmassa 2020 iltapäivätoiminnalle asetetut
tavoitteet
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä
kasvua. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti
tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja yhteistyö kodin ja koulun
kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus
palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatus lähtee rakkauden kaksoiskäskyn
todeksi elämisestä. Tavoitteena on antaa mahdollisuuksia tutustua kristinuskon kertomuksiin ja
kasvattaa lapsi yhdenvertaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan.
2.3. Painotukset






Liikkuva seurakunta. Ylöjärven seurakunta käyttää Liikkuva seurakunta -toimintamallia eli
iltapäivätoiminnassa liikutaan ja leikitään paljon.
Lasten liike- tärkeimmät kriteerit ovat innostus ja ilo liikuntaan, sekä toiminnan suunnittelu
ja organisointi. Kaupungin ohjaajat ovat suorittaneet Olympiakomitean Lasten Liikekoulutuksen, joka näkyy iltapäivätoiminnan arjessa lasten liikuttamisella,
suunnittelussa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään ilmiöpedagogiikkaa
toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon Ylöjärven kaupungin laajasta
hyvinvointikertomuksesta tulevat painopisteet: terveellisten elintapojen edistäminen,
liikunnan lisääminen, terveellinen ravitsemus sekä arjessa pärjäämisen vahvistaminen

2.4.Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Tavoitteisiin päästään toteuttamalla toimintaa tässä toimintasuunnitelmassa kerrotulla tavalla,
arvioimalla ja kehittämällä toimintaa jatkuvasti (mikä toimii ja mikä ei toimi tämän ryhmän ja
näiden lasten kanssa).
Tavoitteisiin pääsemiseen vaikuttaa jo se, että iltapäivätoimintaa yleensä järjestetään. Tällaisia
tavoitteita ovat erityisesti ”edistää hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa”,
”ennaltaehkäistä syrjäytymistä” ja ”osallisuuden lisääminen”.

3. Toiminnan toteuttaminen
Päivän kulku
Lapset kulkevat omatoimisesti koululta nuorisotilalle. Ohjaajat vastaanottavat lapset
iltapäivätoimintaan. Lapsia ohjeistetaan ilmoittautumaan ohjaajalle heti iltapäivätoimintaan
saavuttuaan. Lukuvuoden kahtena ensimmäisenä päivänä ohjaajat ovat lapsia vastassa koululla.
Jos lapsi ei ole saapunut iltapäivätoimintaan 20 min. kuluttua koulupäivän päättymisestä, ohjaajat
soittavat huoltajalle.







Ulkoilua toimipisteen pihalla, läheisellä leikkikentällä, lähimetsässä tai koulun kentällä.
Ulkoilun pituus riippuu säästä ja päivästä.
Sisällä läksyjen tekoa, vapaata leikkiä ja askartelua.
Välipala noin klo 14.00
Lepohetki. Ohjaaja lukee lapsille tai kuunnellaan musiikkia tai satu cd tai lapset lukevat
sarjakuvia.
Ohjattua tai vapaata tekemistä sisällä tai ulkona.
Toisinaan enemmän ohjattua leikkiä ja ohjattua askartelua.





Hartsu/luku- ja keskusteluhetki tai toimintatuokio kerran viikossa ennen tai jälkeen
välipalan.
Viikkopalaveri kerran viikossa
Iltapäivätoiminnassa harjoitellaan pienimuotoisia arkiaskareita.

Ohjaajat huolehtivat, että lapsi lähtee kodin kanssa sovittuna ajankohtana kotiin, jos häntä ei
haeta.

Säännöt
Toimintakauden alussa laaditaan säännöt ryhmässä toimimiselle. Säännöt tehdään yhdessä lasten
kanssa. Ohjaajat pitävät johdonmukaisesti kiinni laadituista säännöistä ja huolehtivat siitä, että
toimitaan sääntöjen mukaan. Sääntöjen tehtävä on ryhmän ja yksilön turvallisuuden turvaaminen.
Jos sääntöjä ei noudateta, asiasta keskustellaan asianomaisten kanssa ja tarvittaessa koko
ryhmän kanssa. Tarvittaessa pyydetään vanhempia vielä kotona keskustelemaan lapsensa kanssa
asiasta. Iltapäivätoiminnassa ei ole luvallista leikkiä aseleikkejä eikä väkivaltaisia leikkejä.
Toiminnan sisältöjen suunnittelu
Toiminnan sisältöjen suunnitteluun vaikuttavat
- lasten kiinnostuksen kohteet
- luonto: retkeillään paljon lähimetsissä, opetellaan luonnon kunnioittamista
- vuodenajat ja kuukaudet (äitienpäivä, joulu, isänpäivä)
- kirkkovuosi
- oppilaan päivän eheyttäminen, yhteinen linja koulun kanssa
- painotukset (ks. kohta 2.3.)
Sisällöt vaikuttavat mm. askartelujen aiheisiin. Lapsille annetaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan
sisältöihin. Lasten toiveita kuunnellaan päivittäisissä keskusteluissa ja viikkopalavereissa. Myös
vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun. Ohjaajat
toteuttavat sisältötoiveet sen mukaan, mitä kyseisessä ryhmässä on mahdollista toteuttaa.
Tappara ry järjestää liikunnallista toimintaa Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminnan lapsille
lukuvuonna 2020. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa. Liikuntatuokiot
sisältävät hauskaa ja monipuolista matalankynnyksen liikunnallista toimintaa. Kaikki osallistujat
pääsevät myös mukaan osallistumaan toiminnan sisällön suunnitteluun. Toimintaa ohjaavat
Tappara ry:n organisoimat koulutetut ammattiohjaajat. Toimintaa järjestetään jaksoissa eri
toimipisteillä lukuvuoden aikana
Välipala
Välipala tarjoillaan noin klo 14-14.30. Välipala on tilattu Ylöjärven kaupungin ruokapalvelusta.
Välipalatarvikkeet tulevat Kalliorinteen päiväkodilta. Ohjaajat laittavat välipalan tarjolle ja
huolehtivat tiskeistä. Allergisten ruokavaliot on huomioitu. Välipala on monipuolinen ja vaihteleva.
Välipalan yhteydessä opetetaan ruoan kunnioittamista, pöytätapoja ja omatoimisuutta. Välipalalla
kannustetaan maistamaan kaikkea.
Yhteistyö kodin kanssa
Pääsääntöisesti yhteyttä koteihin pidetään puhelimen avulla. Tiedotteet ja tapahtumat ilmoitetaan
Wilman kautta. Lasten vanhempia kohdataan päivittäin, kun vanhemmat hakevat lapsiaan
iltapäivätoiminnasta. Ohjaajat ottavat tarvittaessa yhteyttä vanhempiin ja kertovat tapahtumista.
Joka päivä pyritään kertomaan vanhemmille päivän tapahtumista lasta haettaessa. Toivotaan, että
vanhemmat ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa ohjaajien kanssa.

Ennen toimintakauden alkua järjestetään perheille mahdollisuus tutustua toimintapaikkaan,
ohjaajiin ja toiminnan sisältöön.
Yhteistyö koulun kanssa
Yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa tehdään tarpeen mukaan.
Kristillinen kasvatus
Seurakunnan toteuttamassa iltapäivätoiminnassa näkyy kristillinen kasvatus. Se lähtee rakkauden
kaksoiskäskyn todeksi elämisestä. Toiminnassa huomioidaan kirkkovuosi juhlineen. Annetaan
lapsille mahdollisuus tutustua kristinuskon kertomuksiin. Kerran viikossa pidetään yhteinen hetki
(hartsu), jossa annetaan tilaa keskustelulle. Hartsun kanssa samaan aikaan pidetään luku- ja
keskusteluhetki, jossa kuunnellaan kertomus ja keskustellaan ja yhteisesti pohditaan kertomuksen
esille tuomia asioita. Esitietolomakkeessa kysytään vanhemmilta, osallistuuko lapsi viikoittain
pidettävään hartsuun (kristillinen kasvatus).

Yleistä
Toiminta on aikuisjohtoista ja lapsilähtöistä. Ohjaajien työssä määräävänä tekijänä on aikuisen
läsnäolo lapselle. Ohjaajat tarkkailevat lapsia aktiivisesti ja puuttuvat heti kiusaamiseen ja
syrjäytymisen mahdollisuuteen. Kiusaamistilanteessa lasten kanssa keskustellaan. Jokainen saa
kertoa oman näkemyksensä tilanteesta. Asiat sovitaan heti. Tarvittaessa keskustellaan
vanhempien kanssa. Ohjaajat valvovat, ettei kiusaaminen jatku. Toiminnassa käytössä PiKi –
materiaalia (Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) ja Yhteispelin tunne- ja vuorovaikutustaidot.
Jokainen lapsi kohdataan päivittäin.
Pyritään siihen, että
- lapsella on hyvä ja turvallinen olla
- jokaisella on ilon hetkiä
- eletään mukavaa arkea yhdessä
- lapsen arjessa on aikuisen läsnäoloa
Turvallisuus
Iltapäivätoiminnan turvallisuussuunnitelma.

