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1. YLEISTÄ

Vantaan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry toteuttaa opetushallituksen ohjeiden ja
Vantaan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaista iltapäivätoimintaa NMKY:n
arvopohjalla. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä Vantaan kaupungin, paikallisten koulujen
sekä paikallisseurakuntien kanssa. Toimipisteinä ovat Rajakylän koulu, Hakunilan kirkko,
Rekolan koulu sekä Rekolan kirkko. Syyskaudella 2018 juhlistetaan Vantaan NMKY:n
iltapäivätoiminnan 20v juhlavuotta.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapsille turvallinen toimintaympäristö
koulupäivän jälkeen vastuullisten aikuisten sekä ryhmän muiden lasten kanssa.
Iltapäivätoiminta koostuu pienistä kokonaisuuksista päivän sisällä. Vapaan leikin lisäksi
toiminta pitää sisällään ohjattua toimintaa.

2. OHJAAJAT

Toimipisteissä työskentelee yhdestä neljään ohjaajaa. Perusohjeena Vantaan kaupungin
ohjeistus 1 ohjaaja / 16 lasta. Ohjaajat ovat toiminnallisesti tasavertaisessa vastuussa. Yksi
ohjaajista kantaa ns. vastaavan ohjaajan nimikettä ja hänellä tulee olla alan koulutus.
Iltapäiväkerhokokonaisuus toteutetaan yhdessä iltapäivätoiminnasta vastaavan kanssa. IPvastaavana / koordinaattorina toimii järjestösihteeri.
Toimikausi alkaa ohjaajien osalta elokuussa n. viikkoa ennen koulujen ja iltapäiväkerhojen
alkua. Tänä aikana perehdytetään uudet ohjaajat ja muistutetaan vanhoja ohjaajia ohjaajien
vastuista ja tehtävistä sekä päivitetään ip-toimintasuunnitelmasta toiminnan tavoitteet,
toimipistekuvaukset ja kausisuunnitelmat. Perehdytyksen lisäksi ohjaajien tehtäviin kuuluu
toimipisteiden ja toimikauden aloituksen valmistelu.
Ohjaajille mahdollistetaan toimikauden aikana osallistuminen erilaisiin koulutuksiin tarpeen
mukaan, mm. ensiapukoulutus, hygieniapassi sekä Vantaan kaupungin iltapäiväkerhoohjaajille suunnatut koulutukset yms.
Noin kerran kuussa pidetään työntekijäkokous, jossa keskitytään myös ip-kerhojen
ajankohtaisiin asioihin. Tarvittaessa järjestetään tiimikohtaisia (yhden kerhon ohjaajat sekä iptoiminnasta vastaava) tapaamisia, näissä tapaamisissa käydään läpi myös lasten asioita, esim.
jos jonkin lapsen kohdalla on noussut huoli tai ohjaajat kaipaavat neuvoja toimintaansa.

3. KASVATUSTAVOITTEET

Uskontokasvatus
Uskontokasvatuksen pohjana toimivat NMKY:n ekumeeninen tunnuslause ”Että he kaikki
olisivat yhtä” Joh. 17:21, 10-käskyä sekä lähimmäisen rakkauden osoittaminen.
Uskontokasvatus näkyy tavassa kohdata toinen ihminen, jokainen ihminen on yhtä arvokas ja
tärkeä.

2

Sosiaalinen oppiminen (Kultainen sääntö)
Tavoitteena on, että lapsi mieltää itsensä osaksi ryhmää, sekä osaa ja uskaltaa olla ryhmän
aktiivinen jäsen. Yhdessä tekemisen kautta opitaan suvaitsemaan omia ja muiden erilaisia
tapoja ajatella ja toimia.
Toiminnallisuus
Iltapäiväkerhossa on hyvä olla sopivassa suhteessa sekä ohjattua että vapaata toimintaa.
Päivänohjelma koostuu läksyjenteosta, vapaasta leikistä, ohjatusta toiminnasta sekä
ulkoilusta. Kerhossa tarjotaan myös välipala.
Ohjattu toiminta pitää sisällään mm. erilaisia kädentaidollisia sekä liikunnallisia tuokioita.
Ohjatun toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kehitystä. Kädentaitojen harjoittelu kehittää
lasten luovuutta, ilmaisutaitoa ja mielikuvitusta. Lasten motoriset taidot, silmän ja käden
koordinaatio sekä avaruudellinen taju kehittyvät, jotka helpottavat myös lukemaan ja
kirjoittamaan oppimista. Liikunnallisen toiminnan tavoitteena on tukea sosiaalista oppimista.
Lapsen liikkumista pyritään kannustamaan ja sitä kautta ohjataan lasta elinikäiseen
liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.
Namikalaisuus
Työn perustana on kokonaisvaltainen eli holistinen ihmiskäsitys. HENKI-SIELU-RUUMIS,
ihmisen hengellinen, henkinen ja fyysinen kokonaisuus on kaikessa toiminnassa tärkeä
lähtökohta.

4. TOIMINNAN TAVOITTEET

Elokuu-syysloma
• Pyritään luomaan lapsille pohja kerhon rutiineista ja säännöistä.
• Aloitamme ryhmäytymisen erilaisten leikkien ja toimintojen avulla, joilla pyrimme
luomaan lapsille turvallisen ja avoimen kerhoympäristön.
• Alun tutustumisen jälkeen ohjaajat pyrkivät tutustumaan jokaiseen lapseen
yksilöllisesti ja sitä kautta poimimaan lapsen henkilökohtaisia tuen tarpeita. Samalla
pyrimme luomaan sidettä kerhon ja kodin välillä.
• Myös koulun ja opettajien kanssa tehtävä yhteistyö aloitetaan.
Syysloma-joulu
• Syysloman jälkeen tavoitteenamme on edesauttaa lapsen henkilökohtaista kasvun ja
kehityksen tukemista.
• Vahvistamme heikkouksia.
• Tuemme vahvuuksia.
• Ryhmäytyminen ja sosiaalisten taitojen opettelu jatkuu leikkien ja pelien avulla.
• Jouluun mennessä toivomme, että kerhopäivät ovat tasaisia, kerhon ja kodin yhteistyö
toimii, koulumatkat sujuvat ja lapsi kokee luottamusta kerhon ohjaajia kohtaan.
Joulu-hiihtoloma
• kodin ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.
• Lapset ovat saaneet opetella kerhon rutiineja syksyn ajan ja nyt tavoitteissamme on
kevään ajan vahvistaa lapsen koululaistaitoja.
• Kannustamme entistä enemmän itsenäiseen tekemiseen ja oma-aloitteellisuuteen.
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Hiihtoloma-kesäloma
• ylläpidämme kerhon tavoitteita, pyrimme haastamaan itseämme ohjaajina, jotta
saamme pidettyä kerhon raikkaana ja tuoreena ja lasten mielenkiinto kerhoa kohtaan
säilyisi loppuun asti.
• Aikeinamme on toteuttaa virkistävää ja lapsilähtöistä toimintaa kausisuunnitelman
mukaisesti.
• Tavoitteiden täyttyessä kerholaiset ovat valmiimpia seuraaville vuosiluokille sekä
itsevarmempia henkisesti ja avoimempia ryhmätyöskentelylle.
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5. TOIMIPISTEKUVAUKSET

5.1. Hakunilan kirkko

Kerhotilamme sijaitsee Hakunilan kirkon alakerrassa Touhula tilassa. Siellä pääasiassa
oleskelemme; askarrellen, leikkien ja nauttien välipalaa. Aulatilaa käytämme tarvittaessa
esim. läksyjen tekoon ja tilanteen niin vaatiessa lapsen rauhoittamiseen. Keittiö on
käytössämme ja siellä valmistamme välipalan tai leivomme lasten kanssa. Välipala
kuljetetaan kärryillä kerhotilaan. Välipala nautitaan n. klo. 14. Välipalan jälkeen astiat
laitetaan tiskikoneeseen. Muista aina ennen kotiinlähtöä sammuttaa tiskikone ja laittaa astiat
kaappeihin.
Pyrimme tekemään läksyt ennen välipalaa, jos mahdollista. Välipalan jälkeen lapsilla on hetki
vapaata toimintaa, jonka jälkeen yleensä ulkoilemme.
Lapset tulevat Lehtikuusen koulusta. Lapsilla matkaan koulusta kerhoon menee maksimissaan
30 minuuttia, jos lapsi ei ole saapunut 40 minuutissa ja vanhemmat eivät ole ilmoittaneet
aikataulun muutoksista, ota yhteys lasten vanhempiin. Lasten koulusta pääsyajat löytyvät
ohjaajan pöydän takana olevalta seinältä.
Ulkoilu
Ulkoilemme kirkon edessä olevalla nurmikkoalueella ja välillä erikseen sovitusti
Hepopuistossa. Ulkoilemme aina sään salliessa, ellei ole erityistä ohjelmaa. Ulkolelut löytyvät
ulko-oven edessä olevasta tuulikaapista.
Biljardihuone
Bilishuone on käytössämme päivittäin. Saatamme välillä katsoa siellä leffaa. Yleensä sitä
käytetään läksyjen tekoon. Huonetta voi käyttää aina kun se on vapaa, mutta ohjaajan täytyy
olla paikalla, lapset eivät saa olla siellä yksin.
Lasten kotiinlähtö
Lapsella on joko lupa kulkea yksin (lähtee) tai haetaan (haetaan) ja kellon aika. Nämä tiedot
löytyvät läsnäololistasta nimen kohdalta, elleivät vanhemmat ilmoita toisin. Muista aina
ensimmäisenä lapsen tullessa kerhoon tarkistaa reissuvihkosta onko kotoa tullut
viestiä/huomioitavaa. LAPSEN ON AINA ENNEN KOTIINLÄHTÖÄ TULTAVA
SANOMAAN OHJAAJILLE HEIPPA, VAIKKA LAPSI HAETTAISIIN.
Ohjaajan kotiinlähtö
Kun lapset ovat lähteneet, sulje ulko-ovi huolella. Sammuta kerhon puhelin ja laita se
ohjaajan kaappiin. Muista lukita kaapit. Sammuta valot ja lukitse kerhotila. Tarkista että
tiskikone on pois päältä ja sammuta keittiön valot. Lukitse myös keittiön ovi. HUOLEHDI
MYÖS LÄHTIESSÄSI, ETTÄ PANSSARIOVET TULEVAT LUKKOON! Lukitse myös
toimiston ovi.
Tärkeää
Kaikki lasten ja vanhempien tiedot löytyvät ohjaajan kaapista, sekä kerhopuhelimessa on
lapsen nimellä äidin/isän puhelinnumerot. Ohjaajan kaapissa on ensiaputarvikkeet. Lasten
allergiat löytyvät ohjaajien kaapin oven sisäpuolelta, sekä kansion päältä, jossa on mm.
läsnäololistat.
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Pelastus- ja kriisisuunnitelma löytyy samasta kaapista erikseen mainitusta kansiosta. Kaikki
muut tärkeät paperit ja ohjeistukset löytyvät ohjaajan kaapista. LAPSILLA EI OLE LUPA
MENNÄ OHJAAJAN KAAPILLE, KUTEN MYÖSKÄÄN TIETOKONEESEEN
LAPSILLA EI OLE LUPA KOSKEA.

Kausisuunnitelma

Syyskausi 2018
Elokuu
Elokuussa tutustumme toisiimme ja kerhon toimintaan.
Teemme yhteiset säännöt ja käymme kerhon tilat läpi.
Puuhastelemme kaikenlaista yhdessä.
Syyskuu
Teemme läksyjä, leikimme ja ulkoilemme.
Aloitamme syys-askartelut.
Rupeamme viettämään ekstraperjantaita (lelupäivä, leffa, pelipäivä, levyraati yms.)
Vietetään Vantaan NMKY:n iltapäivätoiminnan 20.v. viikko.
Lokakuu
Normaalia kerhon arkea.
Halloween askartelua ja -juhlan viettoa (katsomme elokuvia).
Syysloma
Marraskuu
Talveen valmistautumista.
Isänpäiväaskarteluja (isänpäivä kortteja).
Normaalia kerhon arkea.
Joulukuu
Joulukuuta vietämme rauhalisesti ja rennosti. Jos lunta maassa ja pakkasta laskemme mäkeä.
Tehdään lumiukkoja ja linnoja.
Juhlistamme herkutellen itsenäisyyspäivää ja teemme itsenäisyyspäivisiä askarteluja.
Jouluaskartelua.
Kerhotilan koristeleminen jouluiseksi.
Vietetään pikkujoulut.
Kevätkausi 2019
Tammikuu
Arkeen palaaminen joulun jälkeen.
Vietämme peliviikko.
Talvisia ulkoilu hetkiä.
Helmikuu
Ulkoilua ja mäenlaskua.
Ystänpäiväaskarteluja (postilaatikko, kortteja).
Vietetään Ystävänpäivää.
Lasketaan mäkeä ja touhuillaan ulkona.
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Vietämme hiihtolomaa.
Maaliskuu
Normaalia kerhon arkea.
Pääsiäisaskarteluja.
Pääsiäisen juhlistamista.
Huhtikuu
Aloitamme rauhallisesti ja melkein heti nautimme pääsiäislomasta.
Kerhotila somistetaan keväiseksi.
Loman jälkeen rupeamme askartelemaan kevään tuntua kerhoon ja vappu juttuja.
Vappua juhlistamme naamiaisilla, nyyttikesti muodossa..
Toukokuu
Toukokuussa nautimme keväästä ja ulkoilemme.
Kesäistä askartelua.
Äitienpäiväkahvitus
Touhuilemme kaikkea kivaa.
Teemme piknic-retkiä luontoon.
Kerhon päättäjäisjuhlat (lasten disko,leillejä yms.).
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5.2. Rajakylän koulu

Lapset
Ensimmäiset iltapäiväkerholaiset pääsevät koulusta klo 12.15, viimeiset klo 14.15, viimeiset
lapset lähtevät kerhosta kotiin klo 17. Yhteensä lapsia on kerhossa 59. Olemme jakaneet
lapset neljälle eri listalle, kullekin ohjaajalle 14–15 lasta. Kukin ohjaaja on ensisijaisesti
vastuussa omien lastensa saapumisesta kerholle. Lapsia opetetaan merkkaamaan itse itsensä
saapuneiksi kerhon seinällä olevaan listaan. Kirjoitamme jokaiselta päivältä oman A4- lapun
päivän poikkeuksista. Lisäksi on vielä ”saa lähteä”- lista, jossa on vakituisemmat kotiin
lähtöajat. Nämä listat säilytetään mustalla lista-alustalla yhdessä läsnäololistojen kanssa.
Alustaa säilytetään yleensä ohjaajien pöydällä, mutta se otetaan tarvittaessa mukaan ulos.
Ohjaajien hajaantuessa jokaisella on yleensä oma läsnäololista mukana. Yöksi listat laitetaan
lukolliseen ip-kaappiin, missä säilytetään myös palvelusopimukset sisältävä vihreä ip-kansio.
Vaikka ensisijaisesti lapsen oma vastuuohjaaja on tarvittaessa yhteydessä lapsen kotiin, on
tärkeää, että viestit kerrotaan kaikille ohjaajille ja että ison ryhmän asioista jutellaan
mahdollisimman paljon yhdessä kaikkien ohjaajien kesken. Sairastuneen/poissaolevan
ohjaajan on mietittävä, onko hänellä hallussaan tietoa omasta ryhmästään, mikä olisi syytä
välittää sijaiselle ja muille ohjaajille.
Huom! Varmista että kaikki lapset ovat tulleet ajallaan kerhoon. Kysele perään vanhemmilta,
jos ei näy eikä ole tullut ilmoitusta lapsesta. Ennen vanhemmille soittamista voi käydä lapsen
omalta opettajalta kysymässä, tietääkö tämä lapsen olinpaikasta.
Tilat
Kerhohuone sijaitsee uuden koulun puolella kirjastossa, josta puolet on rajattu kerhon
käyttöön. Käytössä on aula, ruokasali, sekä koulun liikuntasali klo 14 jälkeen. Vessat
sijaitsevat kerhotilan lähistöllä.
Pyrimme jakamaan isoa porukkaa mahdollisimman paljon kerhon toimivuuden takia. Läksyt
tehdään ruokalassa heti koulusta tultua. Joillakin lapsilla on vanhemmilta lupa tehdä läksyt
kotona. Myös piirtämiseen ja lautapelien pelaamiseen voi käyttää ruokalan pöytiä, jos
kerhotila tuntuu käyvän ahtaaksi. Ulkoilemme mahdollisimman paljon, yleensä 1-2 kertaa
päivässä, jos vaan ei sada tai ole muuta erityistä ohjelmaa. Opettajilta (pääasiassa lähimpien
2-4-luokkien opettajilta (Lauran luokka) voi kysyä henkilökohtaisesti luokkatilaa ”lainaksi”
kerholaisten jakamiseen.
Käytävillä oleskelu on kielletty.
Kerhohuoneessa on 2 jääkaappia, 2 pakastinta, 2 mikroaaltouunia, vedenkeitin ja
kahvinkeitin. Uunia ei enää ole kerhon käytössä. Ruokailuvälineet ja kuivaruoka säilytetään
ip-tilan kuivakaapissa.
Opettajanhuone ja rehtorin kanslia sijaitsevat uuden koulun puolella liikuntasalin yläpuolella.
Iltapäiväkerholla on lupa käyttää koulun kopiokonetta mm. värityskuvien kopiointiin. Tällöin
tulee kuitenkin käyttää omaa tulostuspaperia sekä koodia.
Välipala
Välipala tarjoillaan klo 14-15 ruokasalissa. Kädet pestään. Ennen välipalaa pidämme n.15
minuutin hiljaisuuden, jolloin yleensä luemme pienen pätkän tarinaa kirjasta, joko salissa tai
kerhotilassa, pyrimme kuitenkin tarjoamaan mahdollisuuden esim. piirrellä niille, joille on
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vaikeaa vain kuunnella paikallaan. Lapset tulevat jonoon luvan saatuaan. Ruokailutilanteessa
annamme toisille ruokarauhan ja noudatamme hyviä käytöstapoja. Ruokailemme ainakin
aluksi pääasiassa kertakäyttöastioista, jotta arki helpottuu ja ohjaajien huomio kuuluu
pääasiassa lapsille. Lapset tuovat itse ”kertsit” roskikseen syötyään ja istuvat paikallaan,
kunnes ohjaajat antavat luvan siirtyä jonoon ulkoilua / salia tms. varten.
Pyrimme tarjoamaan monipuolisen ja terveellisen välipalan. Vaihtelemme ohjaajien kanssa
tehtäviä, ketkä laittavat välipalan, kuka pyyhkii pöydät ja korjaa välipalan pois. kuka menee
ulos, kuka auttaa läksyissä ym. Kaikki tiskausta vaativat astiat on tiskattava/ huuhdeltava
välittömästi välipalan siivouksen yhteydessä. Välipalan korjaava(t) ohjaaja(t) pystyy samalla
valvomaan kahdelta tulleiden lasten läksyntekoa ruokalassa.
Lasten allergioista on lista jääkaapin ovessa.
Ulkoilu
Ulkoilemme päivittäin Rajakylän koulun pihalla. Yläpihan lisäksi valvottu ulkoilu on
mahdollista urheilukentällä, alapihan kiipeilytelineen viereisessä metsässä. Ulkoilemaan
lähtiessä siivoamme vanhat leikit pois, laitamme huomioliivit päälle ja järjestäydymme
jonoon.
Ulkoiluvälineitä löytyy pääasiassa ruskeasta isosta laatikosta kerhon oven luota. Siitä voi aina
kerätä sopivan satsin mukaan ulos, myös lasten mieltymysten mukaan. Lasten kanssa yhdessä
huolehditaan välineet takaisin kerhoon, kun ulkoilu päättyy. Keltaiset huomioliivit säilytetään
isossa läpinäkyvässä laatikossa kerhon seinustalla. Ulkoilemaan lähtiessä laatikko siirretään
kerho-oven ulkopuolelle, johon lapset voivat itse palauttaa liivin tai tarvittaessa hakea.
Salivuorot & liikunta
Koulun liikuntasalia on mahdollista käyttää silloin, kun salissa ei ole muuta toimintaa
(salivuorolista seinällä). Salissa on mahdollista käyttää koulun liikuntavälineitä. Liikuntasaliin
kuljetaan suoraan sisäaulasta. Salin ”toimintavastuussa” on (oppisopimusopiskelija) Tero.
Turvallisuus
EA-laukkuja on lukollisen kaapin päällä, josta löytyy myös laastaria, desinfiointiainetta ja
vanutyynyjä. Laatikossa on myös icepower -pusseja. Turvallisuus huomioidaan kaikessa
toiminnassa. Pyritään ennakoimaan riskitekijät. Turvallisuuteen liittyy myös oikeus
koskemattomuuteen, eli opetamme lapsille, ettei ketään saa lyödä ja asiat ratkaistaan
puhumalla. Pidämme huomioliivit lapsilla aina ulkoillessa.
Koulun kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma löytyvät vihreän kerhokansion välistä
kierreovisesta lukollisesta kaapista.
Siivous
Lapset korjaavat omat sotkunsa ja lelut ym. pois aina leikin päätyttyä. Välipalan jälkeen
pöydät pyyhitään, tiskit tiskataan ja roskat lakaistaan lattioilta. Ohjaajat vievät roskat
ulkoroskiksiin lähtiessään.
Lähtiessä
Kerhopäivän päätyttyä varmistetaan, että kaikki käytävän ulko-ovet ovat lukossa (myös
käytävän perällä). Vessoista ja kerhotiloista sammutetaan valot. Ikkunat suljetaan.
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Toiminnan sisällöt
Toiminnan sisällöissä haetaan tasapainoa ohjatun toiminnan ja vapaan leikin välillä. On
tärkeää, että ohjattu toimintaa on riittävästi, muttei kuitenkaan niin paljon, ettei lapsille jää
aikaa omalle luovuudelle ja vapaalle olemiselle. Toiminnan sisällöissä pyritään Namikalaisen
ajatteluun pohjautuvaan monipuolisuuteen, eli on sekä liikuntaa, että kädentaitoja, luku- ja
keskusteluhetkiä yms. Vuodenaikojen vaihtelut ja kalenterivuoden juhlat tuovat teemoja
toimintaan. Välillä järjestetään virkistäviä tempauksia kuten halloween/sesonki –pippaloita.
Ohjatut tilanteet eivät välttämättä onnistu koko isolla joukolla, vaan on ehkä jaettava niin, että
toiset pääsevät yhtenä päivänä saliin/ askartelemaan ja toiset taas seuraavana päivänä. Välillä
ohjatut tilanteet voivat olla etukäteen tarkasti suunniteltuja tilanteita, välillä taas on hyvä antaa
reilustikin tilaa lapsille keksiä, mitä vaikka pelataan yhdessä ja millä säännöillä.
Yhteydenpito koteihin
Monia lapsia haetaan kerhosta kotiin, jolloin on luontevaa vaihtaa muutama sana päivän
kulusta vanhempien kanssa. Jos lapsen kanssa tulee ongelmia kerhossa, ollaan yhteydessä
vanhempiin. Kerhon käytössä on oma kerhopuhelin. Myös tekstiviesteihin pyritään
kuittaamaan ystävällinen vastausviesti. Kohdataan vanhemmat ystävällisesti ja avoimesti.
Kuukausittain kirjoitetaan ja lähetetään koteihin kotitiedote, missä kerrotaan kuluneen
kuukauden tapahtumista ja tunnelmista, tiedotetaan käytännönasioista sekä mahdollisesti
informoidaan seuraavan kuun tapahtumista.
Jos lapsi on pois kerhosta tai lapsen kotiinlähtöaika muuttuu kesken kerhopäivän, tulee
vanhempien ilmoittaa tästä kerhoon.
Suuntaa antava viikkosuunnitelma
klo
MAANANTAI TIISTAI
KESKIVIIKKO TORSTAI
PERJANTAI
12:00– läksyt, ohjattua läksyt,
läksyt, ohjattua
läksyt,
läksyt,
14:00
askartelua,
ohjattua
askartelua,
ohjattua
ohjattua
piirtämistä,
askartelua,
piirtämistä,
askartelua,
askartelua,
pelejä, vapaata piirtämistä,
pelejä, vapaata
piirtämistä,
piirtämistä,
leikkiä
pelejä,
leikkiä
pelejä,
pelejä,
vapaata
vapaata
vapaata
leikkiä
leikkiä
leikkiä
14:00– hiljentyminen & välipala
15:00
15:00– ulkoilua / sali
ulkoilua / sali ulkoilua / sali
ulkoilua / sali ulkoilua / sali
16:00
16:00– rauhallista toimintaa sisällä tai ulkona, esim. lautapelejä, askartelua, piirtämistä,
17:00
pelailua tai satuja

Kausi suunnitelma

Syyskausi 2018
Elokuu
Elo- syyskuussa tutustumme toisiimme, luomme yhteiset kerhon säännöt ja rutiinit, laitamme
kerhotilaa näköiseksemme ja ulkoilemme paljon.
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Syyskuu - Lokakuu
Syys- lokakuun pääteemana on luonto. Leikimme jonkin verran lähimetsiköissä. Luonto
näkyy myös kierrätys- ja luontoaiheisissa askarteluissa. Askarteluista otettaisiin valokuvia,
joita julkaistaisi sosiaalisessa mediassa omilla kanavillamme. Kyseinen tempaus liittyy
iltapäivätoimintamme 20 -vuotishistorian juhlistamiseen.
Lokakuussa on myös syysloma, halloween / naamiais –pippalot.
Marraskuu
Marraskuun taitteessa on ruuhkaa. Halloween-tapahtuma on todennäköisesti lokakuun
lopussa. Marraskuun alussa vietettävää isänpäivää huomioidaan kerhossa askarteluin sekä
kutsumalla perheitä mukaan Hakunilan kirkolla pidettävään isänpäivätapahtumaan.
Joulukuu
Joulukuussa kerhon arkeakin värittää valmistautuminen jouluun. Jonkinnäköinen
yllätyskalenteri tuo lapsille lisäjännitystä elämään. Jouluntulo näkyy myös askarteluissa.
Toivottavasti päästään myös talvitouhuihin ulos. Itsenäisyyspäivä / Suomi 101v.
Kevätkausi 2019
Tammikuu
Iltapäiväkerhon sääntöjen muistelua ja lapsiryhmien ”päivitystä”. Keväällä ryhmäkoko saattaa
pienentyä ja se mahdollistaa lisää ja erilaista ohjattua toimintaa.
Helmikuu
Ulkoilua ja pulkkamäkiä! Ystävänpäivänä askartelemme ja suunnittelemme muuta toimintaa.
Hiihtoloman ajan iltapäiväkerho on kiinni (mahdollisesti päiväleiritoimintaa).
Maaliskuu
Ulkoilua lumisessa säässä jatkuu. Loppukuusta pääsiäinen lähenee. Rairuohot, pääsiäismunat
yms. sesonkikohtainen toiminnan suunnittelu ja toteutus.
Huhtikuu
Lumien sulaessa ja jäisillä säillä olemme sisällä. Liikuntasalin käyttö mahdollistaa eri
liikuntalajien tutustumiseen ja temppuratoihin.
Toukokuu
Vapputunnelmissa askartelemme ja iloitsemme keväästä. Loppukuusta koululaiset retkeilevät
ja lukujärjestykset vaihtelevat. Päätösjuhlat IP:ssä sekä kauden paketointia sekä läpikäyntiä.
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5.3. Rekolan kirkko

Kerhossa aloittaa 24 lasta ja kaksi ohjaajaa. Lapset saapuvat kerhoon klo. 12, 13.15 ja 14.15.
Kerho on avoinna arkisin klo. 12-17. Suurin osa kerholaisista haetaan tai lähtee itsenäisesti
klo. 16. Muutama lapsi jää klo.17 saakka. Lapset tulevat Rekolan koulusta. Lapsilla matkaan
koulusta kerhoon menee maksimissaan 30 minuuttia, jos lapsi ei ole saapunut 40 minuutissa
ja vanhemmat eivät ole ilmoittaneet aikataulumuutoksista, ota yhteys lasten vanhempiin.
Tilat
Oma kerhohuone, jonne kulku kirkon pääovesta. Sovittaessa voimme käyttää myös
päiväkerhon tiloja. Kirkon aulan tasanne on käytössä hiljaiseen ja rauhalliseen läksyjen
lukuun. Kerhohuoneen käytävän päässä on pikkukeittiö välipalan valmistukseen, jossa
erikseen merkatut vetolaatikot ja kaapit sekä jääkaapin merkatut hyllyt ovat käytössämme.
Kirkon astiat ja astianpesukone on käytössämme. WC:t löytyvät samalta kerhohuoneen
käytävältä, joista lapsille kaksi wc:tä ja ohjaajien käytössä on inva-wc. Huom! Kirkon
käytävillä ei saa turhaa oleskella/aiheuttaa ylimääräistä häiriötä.
Ulkoilu
Ulkoilemme kirkon takapihalla olevalla leikkipaikalla sekä Koivukylän koulun kentällä.
Ulkoilu- ja liikuntavälineet sekä ulkolelut löytyvät päiväkerhon pikkueteisestä. Siellä on myös
kuivauskaappi.
Välipala
Välipala tarjoillaan n. klo. 14. Välipala valmistetaan keittiössä, josta se kärryillä kuljetetaan
lapsille tarjoiltavaksi kerhohuoneeseen. Lista lasten allergioista löytyy läsnäololistataskun
päältä sekä ensiapukaapin ovesta.
Kerhon päiväohjelma
Klo. 11-12 Välipalaostokset, toiminnan suunnittelua ja valmistelua
Klo. 12-14 Lapset tulevat kerhoon, läksyjä, leikkiä, ohjattua toimintaa
Klo. 14 välipala
Klo. 15-16 ulkoilua
Klo. 17 viimeiset lapset kotiin ja kerho menee kiinni.
Turvallisuus
Turvallisuussuunnitelma löytyy ohjaajan pöydän laatikosta olevasta kansiosta, jossa on myös
kansio lasten tiedoista.
Yhteydenpito
Monia lapsia haetaan kerhosta kotiin, jolloin on luontevaa vaihtaa muutama sana päivän
kulusta. Kerhossa on käytössä kerhopuhelin, johon lasten vanhemmat voivat ottaa yhteyttä.
Lapsilla on oman kännykän käyttö kielletty. Lisäksi käytössä on kerhovihko, joka toimii myös
kodin ja kerhon välisenä yhteydenpitovälineenä. Kuukausittain kirjoitetaan ja lähetetään
koteihin kerhovihkon välissä sekä sähköpostitse kuukausitiedote, jossa infotaan tulevan
kuukauden poikkeuksista ja aikatauluista sekä kerrotaan yleisesti kerhon kuulumisia.
Lasten kotiinlähtö
Lapsella on joko lupa kulkea yksin (lähtee) tai haetaan (haetaan) ja kellon aika. Nämä tiedot
löytyvät läsnäololistasta nimen kohdalta, elleivät vanhemmat toisin ilmoita. Muista aina
ensimmäisenä lapsen tullessa kerhoon tarkistaa reissuvihkosta onko kotoa tullut
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viestiä/huomioitavaa. LAPSEN ON AINA ENNEN KOTIINLÄHTÖÄ TULTAVA
SANOMAAN OHJAAJILLE HEIPPA, VAIKKA LAPSI HAETTAISIIN.
Ohjaajien kotiinlähtö
Kerhotilat siivotaan kuntoon seuraavaksi päiväksi. Ikkunat suljetaan ja valot sammutetaan ja
lukitaan kerhohuoneiden ovet. Vahtimestari sulkee kirkon ulko-ovet.

Kausisuunnitelma

Syyskausi 2018
Elokuu
- kotien tutustuminen kerhoon 8.8 klo. 17-18
- iltapäiväkerho alkaa 9.8. Lasten kanssa tutustutaan kerhon toimintaan ja toisiimme.
Käymme yhdessä läpi kerhon tiloja, sääntöjä ja yleisiä käytäntöjä.
- palvelusopimusten vastaanotto
Syyskuu
- pihaleikkejä ja vapaamuotoista askartelua ja värittämistä
- jatkamme ryhmäytymisleikkejä ja toisiimme tutustumista
- Namikaviikko, jolloin askartelemme kaikki ip-kerhot Vantaan Namikan ip-kerhojen 20vuotisjuhlavuoden kunniaksi aiheeseen sopivia töitä.
Lokakuu
- pihaleikkejä
- Halloween-teemaista askartelua
Marraskuu
- isänpäiväaskartelua
- säävarauksella pihaleikkejä/liikunnallisia sisäleikkejä salissa
Joulukuu
- Suomi-tietovisa Itsenäisyyspäivän kunniaksi
- jouluista askartelua
- pikkujoulut
- joululoma
Kevätkausi 2019
Tammikuu
- ulkoleikkejä/luistelua
- tarinatuokioita
- tietovisa
Helmikuu
- ystävänpäiväaskartelua
- levyraati
- ulkoleikkejä/luistelua
- hiihtoloma viikko 8
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Maaliskuu
- pääsiäisaskartelua
- ulkoilua/luistelua/lumileikkejä
Huhtikuu
- keväistä askartelua/vappuaskartelua
- piharastit
- vappujuhlat lapsille
Toukokuu
- äitienpäiväaskartelua
- kahvitarjoilu äideille
- toiveleikkejä/- välipaloja
- piknik retki
- kerhon päättäjäisjuhlat
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5.4. Rekolan koulu

Kerhossa on lapsia tällä hetkellä 31, 2 ohjaajaa. Lapset saapuvat kerhoon klo 12, 13.15 ja
14.15 Kerho on avoinna arkisin koulupäivinä klo 12- 17. Suurin osa kerholaisista haetaan tai
lähtee itsenäisesti klo 16. Muutama lapsi jää klo 17 asti.
Tilat
Kerhon käytössä on oma tila ”akvaario” sekä yksi luokkatila. Kulku kerholle tapahtuu
päätyovesta. Koulun liikuntasalia on mahdollista käyttää silloin kun salissa ei ole muuta
toimintaa. Saamme käyttää koulun liikuntavälineitä salissa. Saliin mennessä kerhon oveen
tulee lappu missä ollaan. Lasten wc:t käytävän päässä tuulikaapissa ja ohjaajien opettajien
huoneessa.
Ulkoilu
Päivittäin ulkoilemme koulun pihalla sään salliessa. Kerholla on omia ulkovälineitä.
Pihalla noudatetaan koulun kanssa samoja rajoja eli koulualueen ulkopuolelle meneminen on
ehdottomasti kielletty. Lapsia valvotaan joka tilanteessa. Pallon mennessä aidan yli sen hakee
vain ohjaaja. Ohjaajalle on ilmoitettava, jos lähtee pihalta vessaan.
Välipala
Välipala tarjoillaan klo 13.30-14.30 lähtien luokkatilassa. Kädet pestään ja desinfioidaan
käsidesillä ennen välipalaa. Keittiö välineet löytyvät luokkatilasta. Lista lasten allergioista
löytyy jääkaapinovesta. Välipala-astiat tiskataan välipalan jälkeen opettajien huoneessa
olevalla tiskikoneella.
Turvallisuus
Ohjaajien/opettajan pöydän takaa löytyy EA-laukku sekä jääkaapissa kylmägeelipusseja.
Turvallisuussuunnitelma löytyy saman pöydän laatikosta (alin vasemmalla).
Toiminta
Kerholla on ohjattua toimintaa mutta myös vapaata leikkiä. Askartelussa käytetään
kalenterivuoden teemoja. Päivittäin saa tuoda omia leluja omalla vastuulla. Katsomme myös
välillä elokuvia kerholla.
Yhteydenpito
Vanhempiin ollaan yhteydessä päivittäin lapsia haettaessa. Kerholla käytössä oma kännykkä
johon vanhemmat voivat laittaa viestiä tai soittaa.
1xkk laitetaan kotiin tiedote kerhon toiminnasta. Lapsen poissaolosta tai muusta poikkeavasta
aikataulusta on ilmoitus tultava vanhemmilta, muutoin tarkistussoitto kotiin. Tarvittaessa
olemme yhteydessä koulun henkilökuntaan.
Lähtiessä
Luokkahuoneen ikkunat suljetaan, valot sammutetaan ja ovi lukitaan. Akvaario lukitaan
omalla lukollaan. Uloskäynnin ulko-ovi ja väliovi lukitaan.
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Kausi suunnitelma

Syyskausi 2018
Elokuu
-ke 8.8 vanhempien ja lasten tutustuminen kerhoon
-9.8 Kerho alkaa. Lasten kanssa tutustutaan kerhon toimintaan sekä ryhmäytymisharjoituksia.
-Palvelusopimuksien vastaanotto
Syyskuu
-Vietämme paljon aikaa pihaleikkien, vapaamuotoisen askartelun sekä sisäpelien merkeissä.
- Jatkamme ryhmäytymisharjoituksia sekä toisiimme tutustumista.
Lokakuu
-Harjoittelemme koulun liikuntasalissa oleskelua sekä ulkoilemme mahdollisuuksiemme
mukaan.
-Askartelemme Halloween aiheisia askarteluita ja koristelemme kerhomme juhlia varten.
-Halloween kemut.
Marraskuu
-Askartelemme isänpäivää varten sekä adventin odotus alkaa.
- Pyrimme harrastamaan liikunnallisia leikkejä pihalla tai salissa.
Joulukuu
-Valmistelemme joulu aiheisia askareita ja vietämme aikaa salissa sekä ulkona.
-Pidämme kerhossamme pikkujoulut.
Kevätkausi 2019
Tammikuu
-7.1 Kerho taas jatkuu uudenvuoden jälkeen.
- pyrimme viettämään aikaa ulkona mäkeä laskien ja lumesta nauttien.
Helmikuu
-Askartelemme talvi aiheisia askareita sekä ulkoilemme mahdollisuuksien mukaan.
-Laskiaisteema.
Maaliskuu
-Vietämme aikaa pääsiäistä odotellen.
-askartelemme, ulkoilemme ja hyödynnämme liikuntasalia.
Huhtikuu
-Teemme kevät aiheisia askarteluita ja valmistaudumme vapun viettoon.
-Vappubileet.
Toukokuu/Kesäkuu
-Pidämme kerho-olympialaiset, teemana luonnontieto.
-Valmistaudumme kesälomaan ja pidämme päättäjäiskemut.
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