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1. Johdanto
Aamu ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaalle
suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Laki perusopetuslain muuttamista astui
voimaan 1.8.2004. Kunta voi järjestää itse tai hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut
antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujentuottajalle. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat
palvelut järjestetään ko. lain mukaisesti. Laki ei velvoita kuntaa toiminnan järjestämiseen, mutta jos
kunta järjestää itse toimintaa tai tukee sen tuottamista, sen tulee noudattaa opetushallituksen antamia
ohjeita saadakseen toimintaan valtionosuutta.
Toimintasuunnitelmassa ohjeistetaan ja määritellään toiminnan kannalta oleellisia periaatteita.
Ohjaajat ja nuorisotoimenjohtaja käyttävät toimintasuunnitelmaa työvälineenään, toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltaja saa toimintasuunnitelman kautta tietoa
Sotkamon kunnan perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteisistä päätöksistä ja
toimintalinjauksista. Toiminta sopeutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseksi.
Tämä toimintasuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen. Toimintasuunnitelma
päivitetään vuosittain ja mahdolliset muutokset viedään sivistyslautakuntaan hyväksyttäviksi.
Lakisääteisen toiminnan kehittäminen vaatii vuosittaisia tarkistuksia ja muutoksia toiminnan
sisällöllisten, määrällisten ja laadullisten tekijöiden osalta. Näin varmistetaan toiminnan
tasalaatuisuus, riittävyys, jatkuva kehittäminen ja arviointi. Lähtökohta toiminnan laatua
tarkasteltaessa on perusopetuslain 8 a luvussa esitetyt keskeiset toiminnan järjestämisen periaatteet
ja laatukortit.
Näitä ovat:
• turvallinen ja toimintaan soveltuva toimintaympäristö
• tapaturmavakuutus
• välipala
• riittävä, ammattitaitoinen ja tehtävään soveltuva henkilöstö vastaa ryhmän toiminnasta
• monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun ja virkistävään toimintaan
• mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon rauhallisessa ympäristössä
• yhteistyön toteutuminen kodin ja koulun kanssa
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1.1 Lainsäädäntö


perusopetuslaki (628/1998)



laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta (1081/2006)



laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003)



laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1137/2003)



laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
(1138/2003 )



valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
muuttamisesta (115/2004)



kuntalaki (365/1995 (50 §))



koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 1.8.2004



koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto 1.1.2005



Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011:1

Lainsäädännön tavoitteet:


selkeyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöä.



selkeyttää toimijoiden työnjakoa, toiminnan koordinointia ja rahoitusta



saada toimintaan enemmän suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta

1.2 Perusteet
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön
tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Perusteissa korostetaan leikin, luovan toiminnan ja
myönteisten elämysten merkitystä lapsille. Toiminnassa lapsi ei ole oppilaan roolissa. Aamu- ja
iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehyt ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota
mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja
ulkoiluun. Tärkeää on myös lapsen oma toiminta, rentoutuminen ja lepo. Toiminta pohjautuu
perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurillisuuden
hyväksyminen. Paikallinen järjestäjä määrittelee toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt. Sisällöt tulee
rakentaa niin, että ne tukevat perusteissa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista:
* Lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen
* Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
* Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
* Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen
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1.3 Koululaisten iltapäivätoiminnan arvot Sotkamossa
Hoiva/leikki

Leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten
merkitys lapsille

Oikeudenmukaisuus/Tasavertaisuus Kaikenlainen psyykkinen, fyysinen ja
emotionaalinen turvallisuus lapsen elämässä
Vastuullisuus/Turvallisuus

Vastuullisuus omasta itsestä, toisesta ja
ympäristöstä lapsen elämässä

Avoimuus/Rehellisyys

Lapsen kuulluksi tuleminen, syrjäytymisen ehkäisy,
erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus,
osallistuminen

Tavoitteellisuus/suunnitelmallisuus

Taata mahdollisimman monelle mahdollisuus
osallistua toimintaan eri puolilla Sotkamon kuntaa

Yhteistyö/Laadukkuus

Luovuus, omaehtoisuus, pysyvät ihmissuhteet,
jatkuvuus, kiireettömyys henkilökunnan
ammattitaito, moniammatillinen yhteistyö

1.4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukortit Sotkamossa
1. Aamu ja iltapäivätoimintaan on laadittu toimintasuunnitelma. Toiminta on
lapselle laadukasta, monipuolista, suunnitelmallista sekä tavoitteellista, että
virikkeellistä elämänhallintataitoja tukevaa toimintaa
2. Toiminnalla on sovitut yhteistyörakenteet ja käytänteet aamu- ja
iltapäivätoiminnassa. Yhteisillä pelisäännöillä/rajoilla tuotamme lapsille ja
perheille turvallisen palvelun. Yhteistyön keskiössä on hyvinvoiva lapsi, jota
tuetaan tarvittaessa yksilöllisesti, yhdessä moniammatillisen verkoston
kanssa.
3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedotteet ovat ajan tasalla ja huoltajien
saatavilla. Aamu ja iltapäivätoiminnan tiedottaminen on tehokasta se
tavoittaa lapset, perheet ja muut toimijat.
4. Toimintaa kehitetään ja päivitetään kokoajan, huomioiden asiakkailta
saatu palaute, osallistamalla lapsia ja perheitä.
5. Ammattitaitoisella ja riittävällä henkilökunnalla (10- lasta/ohjaaja)
huolehdimme jokaisen lapsen tarpeista sekä omasta ammatillisuuden
ylläpitämisestä että työssä jaksamisesta.
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6. Apip-toiminta on osa Sotkamon perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä
Sotkamon hyvinvointisuunnitelmaa, jota toteutetaan valtion tuella.
7. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lapsen sosiaalista vahvistamista, kasvua
sekä kehitystä yhdessä kodin, koulun ja moniammatillisen yhteistyökumppaneiden kanssa.
8. Sotkamon aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotetaan taloudellista näkökulmaa
edistäen lähellä koulua erillisissä tiloissa, hyödyntäen resurssien
yhteiskäyttöä.
9. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti lapsille ja huoltajille tehtävillä
arviointikyselyillä.
10. Aamu ja iltapäivätoiminta on kunnan näyteikkuna koteihin ja tärkeä
jatkumo varhaiskasvatustyölle

2. Toiminnan tavoitteet
Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden
mukaan toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä
kasvua sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tavoitteena on kehittää oppilaalle ennen ja
jälkeen koulupäivän suunnitelmallisia, laadukkaita ja turvallisia oppimis- ja kasvuympäristöjä sekä
turvata aikuisen läsnäolo. Toiminnalla vähennetään lapsen yksinoloa, ennaltaehkäistään
syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja lisätään turvallisuutta. Tämä tavoite
velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia
(Opetushallitus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011:1).
Toiminnan tavoitteena on tarjota kerholaiselle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja
turvalliseen toimintaan. Toiminta mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä,
ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien valvonnassa. Toiminta on laadukasta vapaaajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset. Toiminnan suunnittelussa
otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöihin vaikuttavat
paikalliset olosuhteet ja palveluntuottajan omat vahvuudet, painotukset sekä käytännön
mahdollisuudet. Sisällöt tukevat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Aamu- ja
iltapäivätoiminta vahvistaa lasten itseluottamusta ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen
kehittymistä. Se innostaa ja tukee lapsia myös omien vahvuuksien löytämiseen ja oman osaamisen
kehittämiseen. Toiminta valmentaa itsestä huolehtimiseen ja antaa mahdollisuuksia luovaan itsensä
toteuttamiseen.
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3. Toiminnan järjestämisen periaatteet
Sotkamossa toiminnan kohderyhmänä ovat koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien
oppilaat sekä erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat (POL 17§:n 2 mom.). Lain mukaan
kullekin toiminnan piiriin kuuluvalle oppilasryhmälle tulee järjestää toimintaa. Tarjottava määrä voi
vaihdella eri kohderyhmien kesken. Vuorohoitoa tarvitsevien koululaisten hoitoratkaisut
suunnitellaan vanhempien, nuorisotoimen, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä
tapauskohtaisesti. Tavoitteena on lapsen arjen saaminen ehjäksi kokonaisuudeksi.

Lapsella ei ole subjektiivista oikeutta saada perusopetuslain mukaisia iltapäivätoimintapalveluja.
Lapselle aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Lapselle tarjotaan
iltapäivätoiminnassa välipala. Toimintaan osallistuvien lasten tulee olla palveluntuottajien toimesta
vakuutettuja tapaturman varalta. Sotkamon nuorisotoimi koordinoi aamu- ja iltapäivätoimintaa
erityishuoltolain 1977/519 2 § 10 -kohdan mukaisesta aamu- ja iltapäivähoidosta vastaa Salmelan
koulu, kohde ryhmänä 0.-9. vuosiluokkien erityisoppilaat. Palveluntuottajalla tarkoitetaan joko
kunnan omana toimintana järjestettyä tai ulkopuoliselta taholta ostettua toimintaa.
Toimintaa tarjotaan lainsäädännön edellyttämä 760 tuntia lukuvuoden aikana kullekin toimintaan
osallistuvalle oppilaalle ja toimintaa järjestetään ainoastaan koulupäivinä pääsääntöisesti klo 11 –
17. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina eikä lauantaityöpäivinä. Aamupäivätoimintaa
voidaan järjestää klo 6.30 - 10, mikäli toimintaan ilmoittautuu riittävämäärä oppilaita. Sotkamon
kunnan Salmelan koululla järjestetään erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoimintaa erityisopetukseen
otetuille/siirretyille oppilaille vuosiluokilla 0-9. Palveluntuottaja järjestävät aamu- ja
iltapäivätoimintaa omissa tiloissa. Tilojen ja kalustuksen tulee olla lapsiryhmän kokoon nähden
riittävät ja turvalliset. Toimintaa toteutetaan turvaamalla rauhalliset, koulusta erilliset tilat, joissa
lapsella on mahdollisuus erilaiseen ohjattuun toimintaan ja lepoon sekä välipalaan ammattitaitoisen
henkilökunnan kanssa.

3.1. Toimintaympäristö ja turvallisuus
Toimintaa toteutetaan turvaamalla rauhalliset, erilliset tilat, joissa lapsella on mahdollisuus
monipuoliseen toimintaan, lepoon, läksyjen tekoon ja välipalaan ammattitaitoisen henkilökunnan
kanssa. Toimitilojen ja välineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja toimintaan sopivia.
Toimintaympäristön tulee olla fyysisesti ja henkisesti turvallinen. Jokaisella ryhmällä tulee olla
käytössään sekä sisä- että ulkotilat. Huolehditaan siitä, että lapsi ei joudu väkivallan tai muun
kiusaamisen kohteeksi. Kukin vastaa omissa tiloissaan tapahtuvan iltapäivätoiminnan
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toimintapaikkojen turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Toimintaan osallistuvat ohjaajat
tulee perehdyttää toimintapaikan pelastus- ja turvallisuus ja kriisinhallinnansuunnitelmiin.
Toimitilat ovat turvalliset, siistit, viihtyisät ja riittävän tilavat lapsiryhmän toiminnalle.
Erityislasten tarpeet tulee pysyvästi huomioida tilojen osalta. Työntekijät arvioivat toiminnan
terveydellisiä ja hoidollisia olosuhteita jatkuvasti ja ottavat tarvittaessa yhteyttä muihin
viranomaisiin.

3.2. Toiminnan hallinnointi ja koordinointi
Kunta vastaa siitä, että toimintaa toteutetaan 1.8.2011 voimaan tulleen lainsäädännön ja
opetushallituksen antamien aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti. Sotkamon
iltapäivätoiminnasta vastaa nuorisotoimi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii
nuorisotoimenjohtaja. Sotkamon kunnan 1-2 luokkien ja erityisopetuksen oppilaille tarjotaan
mahdollisuus ohjattuun iltapäivätoimintaa osallistumiseen. Aamutoiminnan tarve pyritään
minimoimaan koulujen alkamisajoilla mahdollisimman vähäiseksi.

Aamutoimintaa järjestetään Salmelan ja Vuokatin iltapäivätoiminnan tiloissa koulupäivien aikana
klo 6.30 – 10.00, nuorisotoimen henkilöstön voimin. Aamutoiminnan järjestämisen tarve muissa
tiloissa selvitellään yhdessä päivähoidon, nuorisotoimen ja koulutoimen kanssa.
Kesäkerhotoimintaa järjestetään kesällä 2017 Salmelan iltapäivätoiminnan tiloissa 1-3-luokkien
oppilaille. Erityisopetuksen ja pienryhmien oppilaat sijoittuvat kotiensa lähimpään
toimintaryhmään. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kehitysvammalain piiristä iltapäivätoimintaan sijoittuvilta lapsilta ei peritä maksua. Sotkamon kunnan koordinoimasta aamu- ja
iltapäivä toiminnasta kokonaisvastuu on sivistyslautakunnalla.
• Asiantuntijaryhmän tehtävä on suunnitella toimintaa yhdessä nuorisotoimenjohtajan kanssa.
Ryhmä keskustelee toiminnan järjestämiseen ja sisältöihin liittyvistä linjauksista ja se kokoontuu
noin kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat nuorisotoimenjohtaja. palveluntuottajat eri
toimipisteistä. Koordinointityöhön kuuluu toiminnan kokonaissuunnittelu ja ohjeistaminen,
lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja seuranta, tiedottaminen, keskitetyn
koulutustarjonnan suunnittelu, laadun arviointi ja seuranta. Kunnan on koulutuksen järjestäjänä
ilmoitettava perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden
kokonaismäärä tilastokeskukseen vuosittain 20.9. tilanteen mukaan. Nuorisotoimenjohtajan tehtäviin
kuuluu mm. lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja seuranta, palvelujen luominen
yhdenemukaseiksi (mm. asianmukaiset toimitilat, henkilöstön riittävä pätevyys ja tiedottamisen
yhdenmukaistaminen) ja toimintasuunnitelman laadinta.
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3.3. Työn ja vastuun jako
Sotkamon nuorisotoimi huolehtii sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti
toiminnan järjestämisestä. Nuorisotoimi vastaa ohjaajiensa työnantajavelvoitteista ja huolehtii siitä,
että sen palkkalistoilla olevilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua yhteisiin ohjaajatapaamisiin
esimiehen määräämällä tavalla. Työntekijät keskustelevat havaitsemastaan lapseen liittyvästä
huolesta ensin vanhempien kanssa. Vanhempien luvalla he ottavat tarvittaessa yhteyttä lapsen
opettajaan tai muihin asiantuntijoihin. Perhe- tai yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta
lapsesta ilmoitetaan viipymättä lastensuojelun viranomaiselle. Jokainen työntekijä huolehtii
osaltaan hyvän laadun toteuttamisesta. Työyhteisön ongelmatilanteisiin haetaan ratkaisua heti
ongelman ilmettyä. Ohjaajille järjestetään työnohjaus kerran kuussa.

3.4. Toiminnan rahoitus
Valtionosuutta (57 %) maksetaan korvamerkittynä avustuksena kunnille, jotka voivat ohjata
rahoitusta myös muille toiminnan järjestäjille. Rahoitus jaetaan kuntien kesken huomioiden
perusopetuksen 1.-2. ja kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa olevat ja toimintaan osallistuvien
määrä kunnittain.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa rahoitetaan kunnan budjettiin varatulla määrärahalla ja asiakkailta
palvelusta perittävillä kuukausimaksuilla. Sivistystoimenlautakunta päättää määrärahojen
jakamisesta hyväksyessään talousarvion käyttösuunnitelman.

3.5. Asiakkaan kuukausimaksut
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Maksu peritään jokaisesta sellaiselta
kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Elokuulta peritään koko kuukauden maksu. Kesäkuulle
ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä kuukausimaksua. Palveluntuottaja perii maksut toteuttamastaan
toiminnasta. Mikäli aamupäivätoimintaa tarjotaan klo 6.30 - 10.00, voi palveluntuottaja hinnoitella
tästä erillisen hinnan.
Maksuvapautus:
Maksu voidaan jättää perimättä kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennaltaehkäisevän tuen
tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, lastensuojelulliset kysymykset tai
huomattava ansiotason tilapäinen aleneminen. Päätöksen harkinnanvaraisesta maksuvapautuksesta
tekee nuorisotoimenjohtaja.
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Kuukausimaksut ovat seuraavat:
o

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu, joka on kokoaikapaikasta 120 €, perheen seuraavasta lapsesta
90 €/kk. Osa-aikapaikan kuukausimaksu on 80 €, perheen seuraavasta lapsesta 40 €/kk. Päivämaksu 20€/pv
Lisäksi huomioidaan
* lapsi ei osallistu sairauden vuoksi yli 10 päivää, peritään puolet maksusta.
* lapsi ei osallistu sairauden vuoksi koko kalenterikuukautena, kunta ei peri maksua.
* lapsi ei osallistu muusta syystä koko kalenterikuukautena, kunta perii puolet maksusta

o

Aamutoiminnasta peritään kuukausimaksu, joka on kokoaikapaikasta 40 €. Osa-aikapaikan kuukausimaksu on
20 €. Aamutoiminnasta ei saa sisaralennusta.
o

Osa-aikapaikalla olevan lapsen toimintapäiviä voi tulla max 10 pv/kk.

o

Maksu peritään kuukausittain. Maksun joutuu suorittamaan jokaiselta kuukaudelta minkä lapsi käy
iltapäiväkerhossa ja aamuhoidossa, vaikka päiviä kuukaudessa tulisi vähän.

o

Iltapäivätoiminnan ja aamutoiminnan irtisanominen sekä vaihtaminen esim. kokoaikapaikasta osaaikapaikaksi tapahtuvat muutosilmoituslomakkeella nuorisotoimelle.

o

Perhe voi hakea maksuvapautusta tulojen vähäisyyden perusteella. Maksu voidaan jättää perimättä kun
maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennaltaehkäisevän tuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen
kokonaistilanne, lastensuojelulliset kysymykset tai huomattava ansiotason tilapäinen aleneminen. Päätöksen
harkinnanvaraisesta maksuvapautuksesta tekee nuorisotoimenjohtaja seuraavin perustein.

o Maksuun sisältyy välipala.

Palveluntuottaja voi irtisanoa lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnasta mikäli kolmen kuukauden
asiakasmaksut ovat maksamatta. Jos aamu- ja iltapäivätoiminnasta lapsesta perittävää maksua ei ole
suoritettu eräpäivänä, palveluntuottaja saa periä vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siten kuin
korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksu saadaan sopijapuolten näkemyksen mukaan periä ilman
tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta voi anoa vapautusta, mikäli perhe saa
toimeentulotukea tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää.
Maksuvapautusanomukset palautetaan aina suoraan palveluntuottajalle. Anomuslomakkeita saa
palveluntuottajilta tai sen voi tulostaa kunnan kotisivuilta lomakkeet kohdasta.

3.6. Irtisanoutuminen
Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti käyttäen muutoslomaketta.
Mikäli myönnettyä toimintapaikkaa ei vastaanoteta, irtisanomisaika on viikko viranhaltijapäätöksen
vastaanottamisesta. Lapselle myönnetty iltapäivätoiminnan paikka on toimintapaikkakohtainen eikä
se siirry toimintapaikasta toiseen oppilaan mukana esimerkiksi perheen muuttaessa.
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3.7. Ryhmärakenne
Turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumisen lähtökohtana on, että vähintään kaksi ohjaajaa
osallistuu ryhmän ohjaamiseen. Ryhmäkoon määrittämiseen vaikuttavat ryhmän toimintaympäristö
ja oppilaiden erityiset kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet. Palveluntuottaja määrittää em.
seikat huomioon ottaen toimintapaikalle ryhmäkoon siten, että yhtä kelpoisuusehdot täyttävää
ohjaajaa kohden on maksimissaan 10 yleisopetuksen oppilasta (alarajaa ei määritellä), erityisentuen
oppilaalle varataan kaksi oppilaspaikkaa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla toteutetaan
samoja järjestämisen periaatteita kuin yleisopetuksen oppilailla, ryhmään sijoittamisessa
huomioidaan kerholaisen ikä ja kehitysvaihe.

3.8. Tapaturmavakuutus
Toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta. Palveluntuottaja huolehtii aamu- ja
iltapäivätoimintaan osallistuvan kerholaisen vakuuttamisesta.

3.9. Välipala
Perusopetuslain 8a luvun 48 d § mukaan iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus
välipalaan opintososiaalisena etuna. Päivittäin tarjottava välipala on vaihteleva ja täysipainoinen.
Välipala nautitan kiireettömästi, hyviä tapoja noudattaen. Välipalaa itse valmistavilla tulee olla
voimassa oleva hygieniapassi. Välipalan tilaamista / valmistamista varten huoltajia velvoitetaan
riittävän ajoissa ilmoittamaan iltapäiväkerholaisen läsnäolopäivät.

4. Toimintaan hakeminen
Perusopetuslain mukaisesti aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää klo 6.30 - 17.00 välillä.
Toimintaa järjestetään koulupäivinä. Aamutoiminta aika on klo 6.30 – 10.00 sekä
iltapäivätoiminnan päivittäinen toiminta-aika on klo 11.00–17.00 välillä. Ensimmäisen luokan
kerholaiset haetaan koululta pehmeän laskun ajan.
Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan on helmikuussa. Hakemukset palautetaan nuorisotoimistoon
tai toimipisteeseen. Hakuajasta ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisilmoituksen yhteydessä tammi/helmikuun aikana. Hakuajasta informoidaan varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa
kouluilla sekä Sotkamon kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kotisivuilla.
1. -luokkalaisille tiedote ja hakemus lähetetään koteihin postitse, 2.-luokkalaisille tiedote ja hakemus
ajetaan kouluista oppilaalle kotiin vietäväksi helmikuun aikana, toimintaan hakemisesta tiedotetaan
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myös Wilmassa. Toimintaan voi hakea myös keskentoimintakauden. Hakuajan päättymisen jälkeen
hakemukset palautetaan palveluntuottajalle ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Aamu- tai
iltapäivätoiminnan paikka ei siirry seuraavalle kaudelle vaan toimintaan haetaan aina lukuvuodeksi
kerrallaan.

5. Toimintaan ottaminen
Otettaessa kerholaisia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin sovelletaan yhdenvertaisia
valintaperusteita. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tehdään hallinnollinen päätös, jonka
tekee nuorisotoimenjohtaja. Hakuajan päätyttyä nuorisotoimenjohtaja tulee tekemään
toimintapaikkakohtaisen yhteenvedon, toimintaan hakeneiden lasten lukumäärästä.
Toimintaan ottamisen periaatteet:
* lapsen ikä - ensisijainen oikeus on yleisopetuksen 1. – 2 luokkalaiset
* vanhempien työssäkäynti - huolehtiiko lapsesta kukaan koulun jälkeen iltapäivisin
* onko lapsella vanhempia sisaruksia kotona koulun jälkeen
* iltapäivätoiminnan jatkuva tarve
* lapsen sijoittamista toimintaan voi suositella myös verkostoyhteistyössä oleva taho
* toimintaa voidaan hyväksyä myös vanhempia lapsia sosiaalisin, kasvatuksellisin ja terveydellisin
perustein.
* Erityistä tukea tarvitseva oppilas pyritään sijoittamaan ryhmärakenteeltaan ja
toimintaympäristöltään hänelle parhaiten sopivaan toimintapaikkaan. Huoltajan tulee ilmoittaa
oppilaan erityisen tuen tarpeesta hakulomakkeessa ja tiedotteessa ilmoitetulla tavalla. Tietojen
viivästyminen voi johtaa siihen, että oppilas siirtyy hakijaksi yleisopetuksen oppilaana.
* Otetaan huomioon toimintapaikkakohtainen ryhmärakenne ja mahdollisuudet toimintojen
eriyttämiseen.
* Valinta tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen, eikä etuajassa saapuneita hakemuksia voida
huomioida.
* Kriteerien pohjalta samanarvoisten hakemusten kesken voidaan suorittaa arvonta. Valvonnasta
vastaa nuorisotoimenjohtaja.
* Jos ensisijaiseen ryhmään ei mahdu, toissijainen hakutoive huomioidaan mahdollisuuksien
mukaan.
* Myönnettyjä paikkoja voidaan varata vain yksi kerholaista kohden.
* Hakuajan päättymisen jälkeen, mutta valintakokouspäivään mennessä tulleet hakemukset otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon ja käsitellään saapumisjärjestyksessä hakuaikana tulleiden
hakemusten jälkeen. Nuorisotoimi toimittaa koteihin viranhaltijapäätökset toimintaan ottamisesta
toukokuun loppuun menneessä.

13

6 Kuljetukset
Vanhemmat vastaavat aamupäivätoimintaan hyväksyttyjen lapsen kuljettamisesta aamuisin
toimintapisteeseen. Sotkamon kunta järjestää tarvittaessa kuljetuksen koululta toimintapisteeseen.
Vanhemmat vastaavat lapsen noutamisesta toimipaikasta kotiin. Poikkeuksena kehitysvammalain
piiriin kuuluvat Salmelan koulun oppilaat, joihin sovelletaan Kainuun maakunta kuntayhtymän
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 8.12.2010 336§.

7. HENKILÖSTÖ
7.1. Kelpoisuusehdot
Lasten kanssa työskentelevän ohjaajan tulee esittää rikosrekisterilain 6 § ja 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote työnantajalleen. Valtioneuvoston asetuksessa (115/2004) säädetään perusopetuslain
8a luvussa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kelpoisuusehdoista. Kelpoisia aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajiksi ovat erilaisten harrastusten ja muun vapaa-ajan toiminnan ohjaajat sekä
lasten hoitoon ja kasvatukseen perehtyneet henkilöt.
Kelpoisuusvaatimuksena esimerkiksi: soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi AMK)
• ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona suoritettava ammattitutkinto

7.2. Täydennyskoulutus
Ohjaajille pyritään järjestämään täydennyskoulutusta kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä
alueellisen kehittämisverkoston, palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Elokuussa koordinaattori järjestää perehdyttämiskoulutuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan
ajankohtaisista asioista. Ohjaajien koulutuksista johtuvia poikkeuksellisia toimintapäiviä
iltapäivätoiminnassa voi lukukauden aikana olla 1-2. Sijaisjärjestelyistä on sovittu.
Työntekijöillä on mahdollisuus, oikeus ja velvollisuus osallistua koulutukseen.
Työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työnohjauksen kautta.

8. Erityistä tukea tarvitseva oppilas aamu- ja/tai
iltapäivätoiminnassa
Iltapäivätoiminnassa noudatetaan yleistä tavoitteita ja sisältöjä myös niiden oppilaiden kohdalla,
joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan otettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja
oppilaan mahdollisuuksia toimia ryhmässä. Erityistä tukea tarvitsevan oppialan toimintapaikka
pyritään järjestämään tarvelähtöisesti. Huoltajan kanssa sovitaan, kuinka oppilaan erityiseen
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tukeen, kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet huomioidaan ja ne kirjataan ennen toiminnan
alkamista.

9. Toimintapaikkakohtainen suunnitelma
Toimintapaikkakohtainen toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain Sotkamon kunnan aamu- ja
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman pohjalta. Kohdassa 2 luetellut koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan tavoitteet kirjataan toimintapaikkakohtaiseen toimintasuunnitelmaan ja siihen on
kirjattu miten tavoitteisiin ko. ryhmässä päästään. Toimintapaikkakohtainen toimintasuunnitelma
saatetaan huoltajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin tietoon lukuvuoden alussa.
Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti toiminnalle on ominaista
monipuolisuus, laadun varmistaminen, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Aamu- ja
iltapäivätoiminta on ryhmätoimintaa, ja ryhmää ohjaavat säännöt ja arvot muovaavat osaltaan lasten
sosiaalista kasvua. Tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa, monipuolista ja
virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen.
Toimintasuunnitelman sisältö tulee suunnitella siten, että siitä muodostuu ehyt ja monipuolinen
kokonaisuus. Toiminnan tulee tarjota sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, liikuntaa
ja ulkoilua. Rentoutuminen, lepo ja mahdollisuus omaan toimintaan kuuluvat niin ikään aamu- ja
iltapäivätoiminnan sisältöön. Sisältöä valittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota leikkiin,
luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Toiminnan sisältöä voivat olla erilaiset aihepiirit, tai
sisältö voi liittyä erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin (liikunta, kädentaidot, kielellinen, kuvallinen
ilmaisu, musiikki ja arkiaskareet).

9.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö
Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa on määritellyt yleiset tavoitteet
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia
ja luoda perusta hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämisessä mukana olevia.

9.1.1. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
Aamu ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Kodin, koulun
ja toiminnan toteuttajan välisen yhteistyön tarkoitus on jäsentyä luontevaksi osaksi aamu- ja
iltapäivätoimintaa. Päämääränä on luoda kasvuympäristö, joka edistää lapsen ja nuoren
suotuisaa kehitystä.
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa
ohjaajilla on vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta kyseisen yhteisön jäsenenä.
Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasaarvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsen ja
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nuoren kehityksestä. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo myös pohjan kohdata
mahdollisia ongelmatilanteita.
Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tarkoituksena on lisätä lapsen ja nuoren tuntemusta ja
näin edesauttaa heidän tarpeidensa tunnistamista. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös
yksittäistä lasta ja nuorta koskevien asioiden hoidossa. Toiminnan suunnittelussa tulee olla
yhteistyössä kotien ja koulujen kanssa.

9.1.2. Tunne- elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen ja nuoren tunne-elämän tukeminen.
Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Lasta ja
nuorta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä.
Tavoitteena on löytää persoonallisuuden kasvua tukevia vapaa-ajan harrastuksia. Itsetunnon
kehityksen kannalta on tärkeää, että osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia
korostetaan. Lapsen ja nuoren perusteltu rohkaisu ja kiittäminen tukevat itsetunnon kehitystä ja
luottamuksen syntymistä omiin taitoihin.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetön ja
turvallinen. Ihmissuhteiden pysyvyys edistää niin lapsen ja nuoren kokemusta turvallisuudesta
kuin ohjaajan mahdollisuutta tukea hänen kehitystään.
Tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä tuetaan myös edistämällä lasten ja nuorten
yhteistoimintaa. Toiminnan tarjoamien toverisuhteiden kautta opitaan sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja kuten vastavuoroisuutta sekä tunteiden ilmaisua ja
säätelyä. Lapsi ja nuori tarvitsevat toveripiirin hyväksyntää ja tunteen omaan ryhmään
kuulumisesta. Ryhmässä omaksutut asenteet ja säännöt muovaavat myös tulevaa sosiaalista
käyttäytymistä. Ryhmä mahdollistaa lasten keskinäisen kulttuurin syntymisen ja heidän
tarpeistaan lähtevän tekemisen muotoutumisen
Yhteisten sääntöjen ja rajojen tarkoituksena on antaa lapselle ja nuorelle kokemus
turvallisuudesta ja välittämisestä. Yhdessä tehtyjen sopimusten avulla lapsella on mahdollisuus
oppia hallitsemaan tunteitaan sekä hyväksymään myös toisten oikeudet. Lapsen tulee ikätasonsa
mukaisesti saada itse osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten muotoiluun.

9.1.3. Eettisen kasvun tukeminen
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen eettistä kasvua. Toiminnan eettisenä
lähtökohtana ovat perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut
kasvatukselliset periaatteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta edistää lasten ja nuorten
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemista, turvallisessa ilmapiirissä osana terveellisiä
elämäntapoja unohtamatta kainuulaisia juuria ja ekologisuutta.
Lapsille tarjotaan suvaitsevainen ja yhdenvertainen ilmapiiri kasvaa yhdessä eri toimijoiden
kanssa. Toiminta tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevaa sosiaalista vuorovaikutusta, ilon ja
virkistyksen kokemuksia esteettisiä kokemuksia ja mahdollisuuden kehittää erilaista osaamista.
Lapset opetetaan huomioimaan arkiaskareet, elinympäristö ja kestävät elämäntavat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsi ja nuori nähdään arvokkaana yksilönä, joka on ikä- ja
kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teoistaan vastuullinen, eettisessä ajattelussaan ja
tunteiden säätelyssä aikuisen ohjausta tarvitseva sekä vuorovaikutustaidoissaan jatkuvasti
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oppiva ja kehittyvä. Eettisen kasvun tukemisessa on tärkeää erityisesti aikuisen antama
käyttäytymisen malli, keskinäiset vuorovaikutussuhteet sekä arkipäivän tilanteissa kohdattavat
oikean ja väärän eettiset kysymykset.
Eettisen kasvun tavoitteena on vastuullisuuden ja vastavuoroisuuden ymmärtäminen. Aamu- ja
iltapäivätoiminnassa tulee kiinnittää lapsen ja nuoren huomiota vastuuseen
 omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
 toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
 oman käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista ja tunteista sekä itselle että toisille
 ryhmän toimintaan liittyvistä sopimuksista ja annettujen ohjeiden noudattamisesta
 suhtautumisesta ympäristöön ja luontoon
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on yhteisöllinen ilmapiiri, joka heijastaa eettisen
vastuun, luottamuksen ja huolenpidon arvoja. Lasta ja nuorta ohjataan menettelytapoihin, joilla
mahdollisia ristiriitatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja rakentavasti. Eettisen kasvun
tukemisessa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen
tarjoamia mahdollisuuksia ja toiminnallisuutta.

9.1.4. Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen
ennaltaehkäiseminen
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja
syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.
Lapselle ja nuorelle tulee antaa mahdollisuus itse osallistua toiminnan suunnitteluun sekä tulla
kuulluksi. Toiminnassa tulee luoda tilanteita, jotka lisäävät lapsen ja nuoren osallisuuden
kokemuksia. Tärkeää on edistää erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuureista tulevien lasten
ja nuorten osallisuuden toteutumista.
Aamu ja iltapäivätoiminnalla pyritään lisäämään tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteena
on, että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta.
Toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja erilaiset tarpeet
otetaan huomioon.
Osallisuus ja tasa-arvo ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Tavoitteena on, että syrjäytymisvaara
havaitaan mahdollisimman varhain ja että lapsen ja nuoren tukemiseen ja tarvittavan tuen
järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

9.1.5. Sisällölliset painotukset
Toiminnan sisällöt suunnitellaan monipuolisiksi ja virkkeitä antaviksi. Sisältöjä suunniteltaessa
kiinnitetään huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

1. Leikki ja vuorovaikutus
Aamu- ja iltapäiväkerhossa kiinnitetään huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvuun ja
kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.
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2. Terveelliset elämäntavat
Liikkuminen ja ulkoilu sekä levähtäminen ja ruokailu ovat tärkeä osa aamu- ja
iltapäivätoimintaa. Lapsia ohjataan terveelliseen ateriarytmiin sekä hyviin ruokavalintoihin ja
ruokatapoihin kiireettömässä ympäristössä. Sotkamolaisten lasten ja nuorten ohjaaminen osaksi
” liikunnasta kansalaistaito” - projektia.
3. Kulttuuri ja perinteet
Vahvistetaan lasten omaa identiteettiä ja omien juurien tuntemista. Tarjotaan lapselle
mahdollisuus kasvattaa sotkamolaiset juuret. Tutustutaan suomalaiseen ja muihin
kulttuuritaustoihin ja niihin liittyviin perinteisiin laulujen, leikkien ja juhlien avulla.
4. Käden taidot ja askartelu sekä draamallinen ilmaisu
Lapsille tarjotaan mahdollisuus omien motoristen taitojen kehittämiseen sekä luovaan
ilmaisuun. Vahvistetaan lapsen sopeutumista ryhmään sekä oman identiteetin kasvua
turvallisessa ympäristössä. Toiminta tarjoaa lapselle mahdollisuuden oman harrasteen
löytymiseen. Koulun kerhotoimintaan ja taiteen perusopetukseen osallistuminen voi olla osa
lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

5. Digitaalinen maailma
Ohjaajat ja lapset yhdessä tutustuvat ja käyvät läpi sekä opettelevat turvallisen digitaalisen
käyttäytymisen säännöt. Sotkamon kunnan opetustyö on siirtynyt digitaaliseen Google cafe
ympäristöön jota hyödynnetään myös aamu- ja iltapäivätoiminassa.

10. Yhteistyö
Aamu- ja iltapäivätoiminnan laki velvoittaa kunnan olemaan yhteistyössä kotien, koulujen ja
aamu- ja iltapäivätoimintaa tuottavien tahojen kesken. Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen
tarkoituksena on lisätä kerholaisen tarpeiden tunnistamista. Yhteisen päämäärän tulee näkyä
myös yksittäistä lasta koskevien asioiden hoidossa. Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää,
että lasten ja huoltajien toiveet toiminnan sisällöstä otetaan huomioon mahdollisuuksien
mukaan. Vuorovaikutuksellisten suhteiden ja rakentavan yhteistyön merkitys on erityisen tärkeä
lasten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävässä työssä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
tekee yhteistyötä eri kunnallisten hallintokuntien sekä eri toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on tukea lasta ja hänen perheensä arkea sekä tuoda esiin erilaisia tukitoimia
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään
mahdollisimman laajaan moniammatilliseen yhteistyöhön lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

10.1. Yhteistyö kodin kanssa
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin kasvatustyötä ja sen vuoksi toiminnan
järjestämisessä tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen
kasvatuksesta. Iltapäivätoiminnassa ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen yhteisön
jäsenenä. Yhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta kodin kanssa.
Yhteistyölle tulee luoda selkeät yhteistyömallit ja – rakenteet. Toiminnan sisällöistä ja
toimintaperiaatteista tiedotetaan huoltajia toimintakauden aikana. Poikkeuksellisista toiminta-

18
ajoista tiedotetaan huoltajia vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Perheiden kanssa tulee sopia
kirjallisesti turvallisuus- ja vastuukysymyksistä esim. kotiinlähdön osalta.

10.2. Yhteistyö koulun kanssa
Toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä koulun kanssa, tavoitteena on tiivistää yhteistyötä
lapsen parhaaksi. Koko koulun henkilökuntaa tulee informoida koululla järjestettävästä
iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoiminnan ohjaajien, oppilaiden, opettajien sekä koulun muun
henkilöstön välisellä yhteistyöllä luodaan rakenteet toimivalle ja säännölliselle yhteistyölle sekä
yhteiselle toimintakulttuurille.
Aamu- ja iltapäivätoiminta huomioidaan koulun opetussuunnitelmassa. Iltapäivätoiminnan
ohjaajat ja opettajat informoivat toisiaan koulutyössä ja iltapäivätoiminnassa tapahtuvista
muutoksista esim. retkistä, tukiopetustunneista jne.
Koulunoppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Opetushenkilöstö, iltapäivätoiminnan henkilöstö ja koulun oppilashuolto toimivat keskenään
luontevassa vuorovaikutuksessa. Toimintapisteen vastaava-ohjaaja voi huoltajan suostumuksella
sekä oppilashuollon toivomuksesta osallistua tarvittaessa oppilashuollon palavereihin ja
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan/
tarkistamiseen.
Iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas voi osallistua myös koulun kerhotoimintaan.
Osallistumisen käytännöistä ja vastuista siirtymä- ja toiminta-ajalta sovitaan yhteistyössä koulun,
palveluntuottajan ja huoltajan kanssa.

10.3. Muut yhteistyötahot
Perusopetuksen opettajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät
avustavat lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja toimintaan liittyvissä asioissa.
Aamu- ja iltapäivätoiminta rakennetaan jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
kasvatustehtävälle yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Sotkamon aamu- ja
iltapäivätoiminnassa voivat olla myös esikoululaiset varhaiskasvatuksen kanssa tehtävällä
sopimuksella.

11. Toiminnasta tiedottaminen
Nuorisotoimi tiedottaa Sotkamon kunnan järjestämästä koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnasta. Tietoa iltapäivätoiminnasta, toimintapaikoista, niihin hakeutumisesta sekä
valintaperusteista löytyy Sotkamon kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kotisivuilta
(Sotkamon kunta => sivistyspalvelut => nuorisotoimi = > iltapäivätoiminta).
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Koulut tiedottavat omalla alueellaan järjestettävästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta mm.
koulutulokkaiden tilaisuuksissa ja Wilmassa.
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti esioppilaiden huoltajille tiedotetaan koululaisten aamuja iltapäivätoiminnasta ja toimintaan hakemisesta myös varhaiskasvatuksen toimesta.
Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyy internetistä osoitteista
www.apip.fi ja www.edu.fi.

12. Toiminnan seuranta ja tilastointi
Perusopetuslain 8 a luvun 48 c § mukaan kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa
aamu- ja iltapäivätoimintaa, sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin
tarkoituksena on turvata toiminnan tavoitteiden toteutuminen sekä laadullisten tekijöiden
kehittyminen. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkaista. Toiminnan laadun seuranta kuuluu
koordinointitaholle. Lakisääteisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutumisesta
raportoidaan sivistystoimenkunnalle vuosittain. Raportissa selvitetään toimintaan osallistuneiden
oppilaiden määrän kehitys, toiminnan talous, sisältö, yhteistyö, laadun arviointi ja muut keskeiset
asiat.
Nuorisotoimi kerää kaikilta palveluntuottajilta 20.9. tilanteen mukaiset toiminnassa mukana
olevien oppilaiden lukumäärät. Tilastotiedot kootaan tilastokeskuksen kuntalomakkeelle.
Toimintaan osallistuvien oppilaiden ja ryhmien määrä luovat perustan lakisääteisen
iltapäivätoiminnan kuntakohtaisen valtionosuuden määräytymiseen. Nuorisotoimi vastaa
perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilastoinnista. Tilastoinnin avulla
seurataan mm. toiminnan määrällistä riittävyyttä. Palveluntuottaja laatii omasta toiminnastaan
suunnitelmat, arvioinnit ja käyttäjätilastot. Nuorisotoimenjohtaja kokoaa tilastot ja mahdolliset
arvioinnit toiminnan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

13. Tulevaisuuden haasteet
• toiminnan sisällön kehittäminen
• erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta
• yhteistyö kodin ja koulun kanssa
• moniammatillinen yhteistyö
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SOTKAMON ILTAPÄIVÄKERHOJEN
TOIMINTASUUNNITELMA
2017 - 2018

ELOKUU
VIIKKO 32 ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN STARTTI


Ryhmän tutustumista ja hengen luomista erilaisten leikkien ja pelien avulla



Kouluun, ilttirytmiin ja tiloihin tutustumista



naulakko- ja paikkamerkkien askartelu



Läksyjen tekoon opettelu

VIIKKO 33-34 ME ILTTILÄISET/ MINÄ ILTTILÄINEN


Iltin omat säännöt (säännöt laaditaan yhdessä lasten kanssa)

samalla käydään läpi tärkeitä asioita, kuinka toimitaan esim. kiusaamistilanteissa tai hädän
hetkellä.


Tehdään lasten oma toivetaulu. Toiveita tullaan pitkin ilttivuotta toteuttamaan.



Askartelu menneestä kesästä esim. vesiväreillä musiikkimaalausta. Työt esitellään
muille.
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Omat esitelmät itsestä. Kerrotaan harrastuksista, perheestä ja muista tärkeistä
asioista.
Kuvat kertoo- peli



”Ystävänkirja”-sivu. Sivun voi kirjoittaa joko yksin tai kaverin kanssa tai sitten
ykkönen ja kakkonen voisi olla pari, näin isompi voi auttaa pienempää ja samalla
tutustuttaisiin.

Vinkki! ilttiläisistäkin voisi ohjaajat koota kasvunkansiota, tämä ystävänkirjan-sivu
voisi olla siihen oiva ensimmäinen sivu.

VK 35 Yleisurheilun MM-kisat 2017/ SUOMI 100- olympialaiset
 Arjen pyörittäminen, tutustuminen ja ryhmäytymistä jatkuu
 Hullunkuriset MM-kisat
 MM-maskotit


Kuukauden päätteeksi Ilttikauden avajaisjuhlat, lättykestit tms.

KUUKAUDEN TAVOITTEET: Toimintaa tutustumista, ryhmäytyminen, ohjaajat
tutuksi, lasten kuuleminen
LIIKUNNASSA: pihaleikit, jotka tukevat ryhmäytymistä
ASKARTELUSSA: VESIVÄRITEKNIIKAN OPETTELU ( LAVERAUS)
Oman iltin yhteinen projekti: Kerätään pitkin vuotta suomi-aiheisia juttuja ja
lisäillään niitä seinätauluun
SYYSKUU
VIIKKO 36 HYVÄN TUULEN VIIKKO (SUOMI 100)


KIVA KAVERI-ÄÄNESTYS / HYMYNAAMAPASSI OTETAAN KÄYTTÖÖN.



Leivontaa, hyväntuulen leivonnaisia



Kodin askareet, hyvät tavat



Toisen huomioon ottamista



Kaverileikkejä, perinneleikkejä ulkona (tervapata, rump rump-rullaan, hyppynaru
jne.)

VIIKKO 37 KIERRÄTYS
 Mitä Kierrätys on?


Kierrätysmateriaalista tehdyt omat pelit esim. Linkkejä joita löytyy aiheeseen
liittyviä materiaaleja:

http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/Tietori/ellieetu
http://www.eko-kymppi.fi/ (Eevalta löytyy lisätietoja)
VIIKKO 38 SYKSY 2015
 Syksyn muuttolinnut, bongaus


metsänantimet, mitä metsästä voi kerätä syksyllä? Marjat ja sienet



vuodenajat ja viikonpäivät
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VIIKKO 39 KEIJUT JA MENNIKÄISET


Jutellaan metsästä ja sen eläimistä ja asukkaista.



Ihastellaan syksyn ihmeistä ja antia ja leivotaan esim. ed.viikon marjaretken
antimista marjapiirakkaa



Liikunnassa Kaaosta metsäkysymyksillä



Fantasia hahmoja, satuja



mättäät ja sammaleet ja muut metsän materiaalit

Kuukauden viimeisenä perjantaina katsotaan ELOKUVA esim. Rölli
KUUKAUDEN TAVOITTEET: ryhmäytyminen jatkuu, toisen huomioon ottaminen,
tunteellisuus, empaattisuus, hyvät tavat
LIIKUNNASSA: MUSIIKKILIIKUNTA
ASKARTELUSSA:
LUONNONMATERIAALIT
LOKAKUU
VIIKKO 40 MAATILA
Tutustutaan maatilan elämään, koneisiin ja eläimiin. Mietitään miten maatilan
elämä on 100 vuodessa muuttunut.


sadonkorjuu



juurekset, sokkomaistijaiset



tietovisa,



Onnelan maatilan-tehtäväkirja (vuokatista saa kopion)



pienoismaatila Suomi 100- teemalla, jota lapset voivat käyttää leikkeihin



taikataikinasta eläimiä

VIIKKO 41 AIVAN PIMEETÄ
Jutellaan pimenevistä illoista ja heijastimen käytön tärkeydestä. Pohditaan miten
ennen vanhaan on pärjätty ilman sähköä ja sähkölamppuja.


heijastin askartelut



pimeärata (taskulamput)



heijastinrata/ heijastinsuunnistusta



Tutustumisretki



Kuinka liikkua pimeässä, polkupyörätarkastus (onhan pyörässä kaikki heijastimet
yms. kunnossa)



Kotimatkan vaaranpaikat

VIIKKO 42 PELIVIIKKO
Joka päivä opetellaan ja pelataan joku uusi vanha peli  . (korona, Miilu, Tammi,
Musta Pekka jne.))
Isoissa ryhmissä voi jakautua pienempiin ryhmiin joissa sitten pelataan


Tietokoneet kiinni
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Oman pelinpäivä



Askarrellaan omapeli



Liikuntaleikkeinä jättipelit joissa itse ollaan pelinappuloita.

VIIKKO 43 SYYSLOMA
VK 44 Suomi 100-vuotta, KEKRI/ Sadonkorjuun juhla
 askarteluna; Suomi 100 vuotta koristeet
 Leivotaan jotain perinteistä esim. marjapiirakkaa
Kuukauden viimeisenä perjantaina katsotaan ELOKUVA
KUUKAUDEN TAVOITTEET: Liikenneturvallisuus, yhteen hiileen puhaltaminen,
luonto ja perinteet kunniaan.
LIIKUNNASSA: Liikuntaradat
ASKARTELUSSA: Kierrätysmateriaalit ja
taikataikina
MARRASKUU
VIIKKO 45 ISÄNPÄIVÄ
Jutellaan perheen tärkeydestä ja mitä isien ja ukkien kanssa puuhaillaan tänä
päivänä, ja mitä lapset ovat puuhailleet isien ja ukkien kanssa ennen vanhaan.


isänpäivälahja: kravattiteline, avaimenperä, muki, autoharja, lahjakortti isälle ”mitä
haluat tehdä minun kanssani?”



isänpäiväkortti



levyraati isän lempparibiiseistä.



”tosimiesten” liikuntaa

VIIKKO 46 LUOVATOIMINTA
Jokainen talo saa itse suunnitella millä
tavalla
lähtee toteuttamaan oman ryhmän kanssa
luovaa toimintaa.


Nukketeatteri, näytelmiä,



Talent-iltti



Sirkus



Tanssiesitykset jne.

VIIKKO 47 LASTEN OIKEUDET
Jutellaan mitä oikeuksia lapsilla on. Lapset
saavat päättää viikon ohjelman.
 Nurinkurin päivä
 jekkuilua, jututusta
 Mitä on olla lapsi tänä päivänä ja mitä viimeisen 100 vuoden aikana.
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VIIKKO 48 JOULUKALENTERIT
Koko viikko valmistaudutaan tulevaan joulukuuhun. Jokainen iltapäiväkerho tekee
viikonaikana projektina joulukalenterin.
Kuukauden viimeisenä perjantaina katsotaan ELOKUVA
KUUKAUDEN TAVOITTEET: Erilaisuus, suvaitsevaisuus, lasten osallisuus,
luovuus, syrjäytymisen ehkäisy ja ilmaisutaito.
LIIKUNNASSA: Saliliikunta, joukkuelajit, viestit ASKARTELUSSA: Vahaväri-, liitu-,
savityöt
JOULUKUU
VIIKKO 49 SUOMI 100
Tällä viikolla Suomi täyttää 100-vuotta
Askartelut: Angry Birds –suomilintu
Pelit: Suomi – tietopelejä, jos jollakin on, voitaisimme kierrättää tai hankkia iltteihin
omat pelit, suomi-aiheinen hurrikaanipeli (valmistetaan itse)
Kirjat: Luetaan lapsille tai lapset lukee suomi- aiheisia kivoja kirjoja. Lapset voi
tehdä itse Suomi- aiheiset lehdet (lehdistä leikkaamistaan kuvista)

VIIKOT 50, 51 JOULU 100
Koko joulukuu vietetään vanhaa aikaa kunnioittaen. Mietitään miten joulun vietto
on 100 vuodessa muuttunut.
 Askarrellaan perinteisiä jouluaskarteluja.


Leivotaan perinteisiä joululeivonnaisia



Jouluhuoneet.

Kuukauden viimeisenä perjantaina katsotaan ELOKUVA: Tatu ja Patu, kanelia
kainaloon
KUUKAUDEN TAVOITTEET: Suomen historia tutuksi,
LIIKUNNASSA: Piirileikit
ASKARTELUSSA: perinne käsityöt/askartelut
perinteisillä materiaaleilla
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TAMMIKUU
VIIKKO 1 OMAN LELUN PÄIVÄ ja JOULUMUISTELUT
-

Tinojen valaminen foliosta

-

Tuodaan leluja joita saatu lahjaksi ja esitellään toisille lapsille.

VIIKKO 2 TEEMA UUSIVUOSI JA UUDET KUJEET
-

Kysellään lapsilta mitä he haluaisivat tehdä

-

Suolalla tehdään revontulimaisema.

-

Lasten kuuleminen ja tavoitteet joka viikolta

-

Leivontaa ”tehdään jotain hyvää”

VIIKKO 3 LUMI, JÄÄ JA PAKKANEN
-

Tandem- suksilla hiihtämistä / hankijalkapalloa

-

Lumi- tai jääveistoksia ryhmätöinä.

-

Karaoke tai singstar

VIIKKO 4 HOROSKOOPIT
-

Tauluina horoskooppimerkit / Kiinalaiset

-

Levyraati

-

Liikunta, Leikkivarjolla

Kuukauden viimeisenä perjantaina katsotaan ELOKUVA
KUUKAUDEN TAVOITTEET: Yhdessä olo, leikkiminen ja tekeminen
LIIKUNNASSA: ulkoliikunta ASKARTELUSSA:
HELMIKUU
VIIKKO 5 KYNTTILÄNTEKO JA SYTYKERUUSUT
-

Hiljentymis / Rauhoittumishuone kynttilöidenkera

-

Laulua/ Laululeikit

Tavoite: Hiljentyminen ja rauhoituminen

VIIKKO 6 SAAMELAISUUS JA KULTTUURIIN TUTUSTUMINEN/ ERILASET IHMISET
Ystävänpäiväleivokset
-

Korttienteko

-

Mitä tiedät ystävästäni peli

-

Korut esim. taikataikina

Tavoite: Ystävän kunnioittaminen ja ystävyys
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VIIKKO 7 YSTÄVÄNPÄIVÄVIIKKO
-

Tehdään rumpu joko
o Paperista
o Nahasta
o pahvikehikosta
o puusta
o taulunkehikosta

Maurikunnaksen Koiramäen martta ja Runeberg.
-

Liikunta Saamelaisten ”löytyy netistä”

-

Poronerotus esim: Hiihtäjä ja toinen poro esim.

Tavoite: Kulttuurit tutuksi

VIIKKO 8 COWBOY ELI VILLILÄNSI
-

Pidetään naamiaiset kirjasta s.25 ( Kirja Katilla)

-

Päähineidenteko

-

Hevostenteko pahvilaatikoista ( kirja Katilla)

VIIKKO 9 COWBOY VIIKKO JATKUU…..
Mäenlaskuretki ja leffa Tavoite: Tutustuminen uuteen kulttuuriin.
MAALISKUU
VIIKKO 10 HIIHTOLOMA JIPPIII!!!!!
VIIKKO 11 HULLUNKURISET TALVIOLYMPIALAISET! ÄITIENPÄIVÄKUKAT!!!!
-

Erilaisia pisteitä ja tehtäviä matkan varrella.

-

Mitalit tai pokaalit taikataikina massasta tai savesta.

-

Kunniakirjat

Vinkkejä lajeiksi: umpihankilajit, pulkka- tai liukuri curling, miniminiminkkariampumahiihto,
hiihtosuunnistus, yhdellä suksella jalkapalloa tai muita lajeja jne.

VIIKKO 12 PÄÄSIÄISVIIKKO
- Raeruohot kasvamaan!!
-

Virpomisvitsat

-

Lorut

-

Tiputanssi

-

Koristellaan iltti kauniiksi

Liikunta tuokiossa: Samanlaisia aiheita pääsiäisestä!!
VIIKKO 13 PÄÄSIÄISVIIKKO JATKUU….
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PÄÄSIÄISPERINTEET
- Munien piilotus
-

pääsiäisleivonnaiset

-

pääsiäiskarkelot (hauskoja leikkejä salissa)

-

Askarteluna (pääsiäispuput, tiput, kukot,noidat, munien maalaus)

TAVOITE: ITSENSÄ VOITTAMINEN
Kuukauden tavoite: Perinteet
TAVOITE: KÄDENTAITOJEN HARJOITTAMINEN
HUHTIKUU
VIIKKO 14 VÄRIENIHMEELLINEN MAAILMA
-

VÄRIVIIKKO

-

LANKAMAALAUS Kirj, Tule leikkimään 1984 s.81 tästä kirjasta löytyy.

-

Värileikkejä mm,

TAVOITE: VÄRIENTUNNISTAMINEN / SEKOITTAMINEN

VIIKKO 15 VIIDAKKOVIIKKO !!!
-

Askartelemme: Käärmeet Sukkahousuista joille silmät, suu jne..

-

Liikunta erilaisia viestejä.
o Tunneli
o Ketteryys
o Ilmapallo ym….

-

Leivontaa

VIIKKO 16 MUOTISHOW/ SKETSIHAHMOT
-

Temppurata liikuntaan

-

Itse suunnitellen, valmistellaan vaatteet käytetystä vaatteista. Kerätään vaatteita,
hattuja, koruja, peruukkeja itse kultakin,

VIIKKO 17 VAPPU
-

Simaa jos haluttaa tehdä ja munkit tai muffinsit

-

Naamarit ja Vappuhuiskien tekoa

TOUKOKUU
VIIKKO 18 PERINNE ULKOLIIKUNTALEIKIT
- Vanhan ajan pihaleikit kunniaan (kirkonrotta, tervapata, polttopallo jne.)
-

Valokuvasuunnistusta

-

Tehdään kevät havaintoja, mietitään jo tulevaa kesälomaa
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-

aloitetaan siivoamaan iltapäiväkerhoa, miettien samalla kestävää kehitystä
ja kierrätys oppeja joita vuoden aikaan ollaan läpi käyty.

VIIKKO 19 ÄITIEN PÄIVÄ
-

Korttientekoa ja lahjat

-

Kännykkäpussit huovasta tai kankaasta

-

Hemmottelujuttuja äideille

VIIKKO 20 INTIAANIVIIKKO (INTIAANIKESÄ)


Keksitään hassuja inkkarinimiä



majojen rakentamista



askartelussa: toteemipaalut, korut, inkkaripäähineet jne.



metsä- tai marjaretki, samalla luonnon materiaalien keruuta.



kotaretki, tulentekoa.



sadetanssit ja muut intiaanileikit.



hyvät tavat



intiaanisadut, näytelmät

INKKARIEN TYÖPAJA


PUUTYÖT



KEPPIHEVOSET



TOTEEMIPAALU

TYÖPAJAVIIKON
MYÖS MONTA ERILLAISTA TYÖPAJAA, JOISTA LAPSI SAA PÄÄTTÄÄ TAI JOISSA
SITTEN PITKIN VIIKKOA KIERRETÄÄN.
Vinkki! Vuosittaisen Suuri Ilttis Seikkailun voi toteuttaa halutessaan
intiaaniteemalla.
VIIKKO 21 SIIVOUSTA TILOISSA JA ULKOILUA, RETKIÄ YM..
RETKET: Metsään, angry birds puistoon, hiukkaan, kodille (Kota)
- iltin päättäjäiset.
KUUKAUDEN TAVOITTEET: Yhdessä oleminen, toisen huomioiminen ja
kunnioittaminen sekä ryhmäytymistaidot. Lapsen yksilöllinen kehitys ja sen
tukeminen.
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Toukokuun aikana jokainen iltapäiväkerho voi pitää iltille sopivana ajankohtana
vanhempien kahvitustilaisuuden.

Askartelu ideoita:
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