Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

lukuvuosi 2020-2021

Metsäkylän 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.

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.
Painotukset
Liikkuva seurakunta. Ylöjärven seurakunta käyttää Liikkuva seurakunta -toimintamallia eli
iltapäivätoiminnassa liikutaan ja leikitään paljon. Suunnittelussa huomioidaan yksilölliset
tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään
ilmiöpedagogiikkaa.

2.3. 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 saapuvat koulusta eri aikoihin lukujärjestyksensä mukaan.
Jos lapsi ei ole saapunut iltapäivätoimintaan 30 min. kuluessa koulupäivän päättymisestä, ohjaajat
soittavat huoltajalle.
klo 12->
klo 13.45 ja 14.15

klo 17

ulkoilua seurakuntatalon pihassa tai metsässä, sisällä ohjattua
tekemistä viikoittain
välipala
lepohetki (tilalla yhteinen hetki kerran viikossa)
vapaata leikkiä, askartelua, ohjattua tekemistä
mahdollisuus läksyjen tekoon
ulkoilua
iltapäivätoiminta päättyy

Noin kerran kuukaudessa Godly Play –hetki.

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. Tarvittaessa tehdään lisää sääntöjä toimintakauden aikana asioiden selkiyttämiseksi.
Jos iltapäivätoiminnassa esiintyy kiusaamista, ohjaajat puuttuvat siihen heti. Lasten kanssa
keskustellaan ja jokainen saa kertoa oman näkemyksensä tilanteesta. Asiat selvitetään heti.
Tarvittaessa asiasta keskustellaan vanhempien kanssa. Ohjaajat valvovat, että kiusaaminen ei
jatku.
Toiminnan sisältöjen suunnittelu
Toiminnan sisältöjen suunnitteluun vaikuttavat
- kirkkovuosi
- lasten kiinnostus
- luonto
- vuodenaika
- ajankohtaiset aiheet
- liikkuva seurakunta
Sisällöt vaikuttavat mm. askartelujen aiheisiin.
Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun. Ohjaajat
toteuttavat sisältötoiveet sen mukaan, mitä kyseisessä ryhmässä on mahdollista toteuttaa.

Välipala
Välipala tarjoillaan klo 13.45 ja klo 14.15. Lastenohjaajat tilaavat välipalatarvikkeet seurakunnan
emännältä, joka toimittaa ne seurakuntatalolle. Toisinaan on valmista välipalaa
seurakuntakeskuksen keittiöltä. Lastenohjaajat vastaavat välipalan laitosta ja siihen liittyvistä
asioista. Allergisten ruokavaliot on huomioitu.
Välipala on monipuolinen ja vaihteleva. Välipalan yhteydessä opetetaan ruoan kunnioittamista,
pöytätapoja, omatoimisuutta, ruokarukous tai ruokalaulu. Välipalalla maistetaan kaikkea.

Yhteistyö kodin kanssa
Puhelimen avulla pidetään yhteyttä kotiin. Tiedotamme ja jaamme arjen kuulumisia WhatsAppjakelulistan kautta. Lasten vanhempia kohdataan, kun vanhemmat hakevat lapsiaan
iltapäivätoiminnasta. Ohjaajat ottavat herkästi yhteyttä vanhempiin ja kertovat tapahtumista.
Toivotaan, että vanhemmat ovat aktiivisessa 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. Kerran
viikossa pidetään yhteinen hetki, jossa tutustutaan kristinuskon kertomuksiin ja annetaan tilaa
keskustelulle.
Yleistä
Toiminta on aikuisjohtoista ja lapsilähtöistä. Ohjaajien työssä määräävänä tekijänä on aikuisen
läsnäolo lapselle. Ohjaajat havainnoivat lapsia aktiivisesti ja puuttuvat heti kiusaamiseen ja
syrjäytymisen mahdollisuuteen. Jokainen lapsi kohdataan päivittäin.
Turvallisuus
Iltapäivätoiminnan turvallisuussuunnitelma.

www.ylojarvenseurakunta.fi

