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Toiminta ja tavoitteet
Iltapäivätoiminnan suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat
- Perusopetuslaki 8a luku
- Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011, Opetushallitus
- Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020- 2021
- Ylöjärven seurakunnan toimintasuunnitelmassa 2020 iltapäivätoiminnalle asetetut
tavoitteet
Tavoitteet
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä aikuisen
valvonnassa ja ohjauksessa toisten lasten seurassa.

Kaupungin toimintasuunnitelmassa olevat 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
Seurakunnan toimintasuunnitelmassa 2020 olevat tavoitteet:
 tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua
 turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville
 yhteistyö kodin ja koulun kanssa
 kristillinen kasvatus lähtee rakkauden kaksoiskäskyn todeksi elämisestä
 antaa mahdollisuuksia tutustua kristinuskon kertomuksiin
 kasvattaa lapsi yhdenvertaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan

Päivän kulku
12.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30

ulkoilua
välipala
hiljainen hetki jonka jälkeen mahdollisuus tehdä läksyjä
vaihtuva toimintatuokio esim.
-liikuntasali
-kädentaidot
-yhteinen hetki (hartsu)
- metsäpäivä

15.30-17.00 ulkoilua tai vapaata toimintaa sisätiloissa

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.

Toiminnan sisältöjen suunnittelu
Toiminnan sisältöjen suunnitteluun vaikuttavat







kerhon painotus
Olympiakomitean Lasten Liike-hanke
Ylöjärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus
liikkuva seurakunta eli liikutaan ja leikitään paljon
lasten yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
hyödynnetään ilmiöpedagogiikkaa

Kaupungin iltapäivätoiminnan suunnittelussa on otettu huomioon Ylöjärven kaupungin laajasta
hyvinvointikertomuksesta tulevat painopisteet: terveellisten elintapojen edistäminen, liikunnan
lisääminen, terveellinen ravitsemus sekä arjessa pärjäämisen vahvistaminen.
Lasten Liike- tärkeimmät kriteerit ovat innostus ja ilo liikuntaan sekä toiminnan suunnittelu ja
organisointi.
Vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus osallistua toiminnan sisällön suunnitteluun. Ohjaajat
toteuttavat sisältötoiveet sen mukaan, mitä kyseisessä ryhmässä on mahdollista toteuttaa.
Välipala
Välipala tarjoillaan noin klo13.30
Koulun keittiö vastaa välipalan esille laitosta ja tarjoilusta. Allergisten ruokavaliot on huomioitu.
Välipala on monipuolinen ja vaihteleva.
Välipalan yhteydessä opetellaan ruoan kunnioittamista, pöytätapoja, omatoimisuutta ja otetaan
huomioon terveellinen ravitsemus.
Yhteistyö kodin kanssa
Lasten vanhempia kohdataan päivittäin, kun vanhemmat hakevat lapsiaan iltapäivätoiminnasta.
Wilman ja puhelimen avulla pidetään yhteyttä kotiin. Ohjaajat ottavat tarvittaessa yhteyttä
vanhempiin ja kertovat tapahtumista.
Ennen toimintakauden alkua järjestetään perheille mahdollisuus tutustua toimintapaikkaan,
ohjaajiin ja toiminnan sisältöön (tutustumispäivät). Lisäksi on mahdollista varata aika ohjaajien
(tarvittaessa koordinaattorin) kanssa kahdenkeskiseen keskusteluun.

Yhteistyö koulun kanssa
Koulun kanssa pidetään yhteistä linjaa. Yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa tehdään tarpeen
mukaan.
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. Jokainen lapsi kohdataan päivittäin.
Ohjaajien koulutuksista johtuvia poikkeuksellisia toimintapäiviä iltapäivätoiminnassa voi
lukuvuoden aikana olla 2. Tällöin iltapäivätoimintaa voidaan järjestää normaalia lyhyempi päivä
tai iltapäivätoiminta voi olla kiinni.

Turvallisuus
Iltapäivätoiminnalle on tehty turvallisuussuunnitelma.

Yhteystiedot
Ohjaajat: Kirsi Niemelä, Minne Valkila, Saija Halme ja Kati Markkula
Osoite: Hakalantie 5, Lakiala

Puhelinnumero: 0503308082

