PYHTÄÄN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
TOIMINTAKERTOMUS 2020-2021
YLEISTÄ
Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Opetushallituksen suosittelemassa
laajuudessa 760 h / lukuvuosi klo 12.15 - 16.30 välisenä aikana. Poikkeuksena Pyttis svenska
skolanin iltapäivätoiminta on ollut auki 12.45-16.45 välisenä aikana.
Aamutoimintaa tarjottiin sitä tarvitseville ensimmäisen luokan oppilaille esiopetuksen aamuhoidon
yhteydessä Huutjärven ja Suur-Ahvenkosken koululla.
Toiminnassa noudatettiin aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisia perusteita.
Toiminta perustui koko kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaan, jota täydennettiin
lukukausisuunnitelmalla sekä viikkosuunnitelmalla. Suur-Ahvenkosken koulun ja Pyttis svenska
skolanin iltapäivätoiminnat laativat lisäksi oman toimintakertomuksensa.
Iltapäivätoiminnan alkaessa elokuussa Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnanpisteillä oli yhteensä
mukana 50 koululaista. Aamutoiminnassa oli toiminnan alkaessa 13 ensimmäisen luokan oppilasta.
Toimintaa koordinoi iltapäivätoiminnan koordinaattori Kaisa Silander, joka toimi myös Huutjärven
koulun vastuuohjaajana. Pyttis svenska skolanissa vastuuohjaajana toimi Heddy Salokangas ja
Suur-Ahvenkoskella Taru Aronen. Jokaisella toimipisteellä toimi riittävä määrä ohjaajia
vastuuohjaajien lisäksi. Sopivana määränä on pidetty noin 13 lasta yhtä koulutettua aikuista kohden.
VARSINAINEN TOIMINTA
Iltapäivätoiminta muotoillaan suurelta osin lasten kiinnostusten kohteista ja toiveista. Toiminta
pyrittiin pitämään mahdollisimman lapsilähtöisenä. Iltapäivätoiminnan tehtävänä oli tarjota lapsille
turvallinen ja tuttu ympäristö, jossa lapset voivat turvallisesti viettää aikaansa koulupäivän jälkeen.
Jokaisella toimipisteellä ohjaajat tarjosivat lapsille erilaisia virikkeitä huomioiden lasten ikätason ja
kehityksen vaiheet. Iltapäivätoiminnan päivät koostuivat ulkoilusta, leikistä, askartelusta sekä
liikunnasta. Liikuntasalia on käytetty viikoittain.
Aamutoiminta koostui vapaasta leikistä sekä aamupalasta.
Lukuvuonna 2020-2021 Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnan teemana toimi kestävä kehitys.
Askarteluita toteutettiin paljon hävikkitavarasta ja muista kierrätysmateriaaleista.
Lapsia ohjattiin ja kannustettiin omiin askarteluihin ja vapaaseen kestävän kehityksen mukaiseen
materiaalien käyttöön. Iltapäivätoiminta tukee lasten osallisuutta, omia valintoja sekä luovuutta.
Toiminnassa korostettiin ja tuettiin lasten itseohjautuvuutta. Lapset ehdottivat toimintoja sekä

tarvikehankintoja iltapäivätoimintaan ja niitä toteutettiin aina mahdollisuuksien mukaan.
Tärkein osa iltapäivätoimintaa on vapaa toiminta, jossa lapsi itse valitsee oman tekemisensä.
Ohjaajien tehtävänä on mahdollistaa leikki ja muu mielekäs sekä turvallinen toiminta.
Yhteistyötä tehtiin alku- ja esiopetuksen, nuorisotoimen sekä kerhotoiminnan kanssa. Yhteistyötä
esikoulun kanssa tehtiin pitkin lukuvuotta.
TILAT JA VÄLINEET
Huutjärven koululla toiminta järjestettiin omissa iltapäivätoiminnan tiloissa. Suur-Ahvenkosken
koulun sekä Pyttis svenska skolanin iltapäivätoiminnat järjestettiin koulujen esiopetuksen tiloissa.
Koulujen omia piha-alueita on käytetty monipuolisesti ulkoilussa. Lisäksi ulkoilua on harrastettu
lähimetsissä ja -leikkipuistoissa.
Määrärahoilla on hankittu lapsille leluja, askartelutarvikkeita, pelejä ja ulkoleikkivälineitä. Lisäksi
määrärahoilla on kustannettu mm. lapsille joulukalenterin yllätykset.
Muuta toimintaa olivat esimerkiksi leipominen ja liikunta.
OHJAAJIEN KOULUTUS
Kaikki iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat osallistuneet työnantajan järjestämään koulutukseen. Tänä
lukuvuonna ohjaajat perehtyivät diabeteksen hoitoon sekä ohjaajien vastuu- ja oikeuskysymyksiin.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT
Lukuvuonna 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut olivat seuraavat:

-

aamutoiminta, 45 euroa

-

iltapäivätoiminta, 10 päivää tai alle sopimus, 50 euroa

-

iltapäivätoiminta, koko kuukauden sopimus, 100 euroa

-

sisaralennuksen määrä oli 30 %

TOIMINNAN ARVIOINTI JA PALAUTE
Toiminnan arviointia ja palautekeskustelua käydään säännöllisesti esimiehen kanssa sekä erityisesti
iltapäivätoiminnan ohjaajien yhteisissä palavereissa.
Toiminnan sisällöstä sekä yhteistyöstä on pyydetty ja saatukin palautetta lasten vanhemmilta lasten
hakutilanteissa ja muun yhteydenpidon yhteydessä.
Lapsilta on saatu suoraa palautetta toiminnan aikana. Palaute on otettu huomioon toiminnan
suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Pyhtäällä arviointikysely iltapäivätoiminnan lukuvuodesta 2020-2021 toteutetaan lapsille
toukokuussa ennen toiminnan loppumista. Kaikki saatu palaute kirjataan ylös ja otetaan jatkossa
huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Iltapäivätoimintaa kehitettiin ja muokattiin tänäkin lukuvuonna toiminnassa olevalle ryhmälle
sopivaksi ja kunkin ryhmän tarpeita vastaavaksi.
Toimintakertomuksen on koonnut Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnan koordinaattori Kaisa
Silander.

