PYHTÄÄN KUNTA: KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2021-2022
YLEISTÄ
Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin
Opetushallituksen suosittelemassa laajuudessa 760 h / lukuvuosi. Iltapäivätoimintaa järjestettiin klo
12.15 - 16.30 välisenä aikana Huutjärven ja Suur-Ahvenkosken koululla sekä Pyttis svenska
skolassa 12.45-16.45 välisenä aikana.
Aamutoimintaa järjestettiin Huutjärven koululla ensimmäisen luokan ja erityisentuen oppilaille klo
6.30-8.50 välisenä aikana esiopetuksen aamuhoidon yhteydessä.
Toiminta perustui koko kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaan, jota kaikki toimipisteet
täydensivät vielä omilla tarkemmilla toimintasuunnitelmillaan. Toiminnassa noudatettiin
Opetushallituksen asettamia aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisia perusteita.
Iltapäivätoiminnan alkaessa elokuussa Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnanpisteillä oli yhteensä
mukana 49 koululaista. Huutjärven koululla koululaisia osallistui toimintaan 30, SuurAhvenkoskella 12 ja Pyttis svenska skolassa 7. Aamutoiminnassa Huutjärven koululla oli toiminnan
alkaessa 12 ensimmäisen luokan oppilasta. Toimintaa koordinoi iltapäivätoiminnan koordinaattori
Kaisa Silander, joka toimi myös Huutjärven koulun vastuuohjaajana. Pyttis svenska skolassa
vastuuohjaajana toimi Heddy Salokangas ja Suur-Ahvenkoskella Taru Aronen. Jokaisella
toimipisteellä oli riittävä määrä ohjaajia vastuuohjaajien lisäksi. Sopivana määränä on pidetty noin
13 lasta yhtä aikuista kohden.
VARSINAINEN TOIMINTA
Iltapäivätoiminta muotoillaan Pyhtään kunnassa suurelta osin lasten kiinnostusten kohteista ja
toiveista. Toiminta pyrittiin pitämään mahdollisimman lapsilähtöisenä ja jokainen lapsi otetaan
huomioon yksilönä. Iltapäivätoiminnan tehtävänä oli tarjota lapsille turvallinen ja tuttu ympäristö,
jossa lapset voivat turvallisesti viettää aikaansa koulupäivän jälkeen.
Jokaisella Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnan toimipisteellä ohjaajat tarjosivat lapsille erilaisia

virikkeitä huomioiden lasten ikätason ja kehityksen vaiheet. Iltapäivätoiminnan päivät koostuivat
kaikilla toimipisteillä ulkoilusta, leikistä, askartelusta, liikunnasta sekä muusta vapaa-ajan
toiminnasta. Tärkeä osa iltapäivätoimintaa oli vapaa toiminta, jossa lapsi itse valitsi oman
tekemisensä. Ohjaajien tehtävänä oli mahdollistaa leikki ja muu mielekäs sekä turvallinen toiminta.
Iltapäivätoiminnassa tarjoillaan välipala klo 14.
Aamutoiminta Huutjärven koululla koostui vapaasta leikistä sekä aamupalasta ennen koulun alkua.
Lukuvuonna 2021-2022 Pyhtään kunnan iltapäivätoiminnan teemana toimi luova toiminta kaikilla
toimipisteillä. Luovaa toimintaa harjoitettiin Huutjärven koululla, Pyttis svenska skolassa ja SuurAhvenkosken koululla erityisesti lasten itse keksimissä sekä kehittelemissä leikeissä ja askarteluissa
sekä muissa toiminnoissa. Lapsille ei annettu esimerkiksi valmiita askartelumalleja ja leikkiohjeita,
vaan he saivat itse suunnitella askartelunsa ja leikkinsä.
TILAT JA VÄLINEET
Huutjärven koululla iltapäivätoiminta järjestettiin omissa iltapäivätoiminnan tiloissa. SuurAhvenkosken koulun sekä Pyttis svenska skolan iltapäivätoiminnan tiloina toimi esikoulun tilat.
Kaikkien koulujen omia piha-alueita on käytetty monipuolisesti ulkoilussa. Lisäksi ulkoilussa on
hyödynnetty muita koulujen lähialueita, kuten metsiä.
Määrärahoilla on hankittu kaikille toimipisteille leluja, askartelutarvikkeita, pelejä ja
ulkoleikkivälineitä.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT
Lukuvuonna 2021-2022 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 prosenttia

TOIMINNAN ARVIOINTI JA PALAUTE
Pyhtäällä toteutettiin arviointikysely iltapäivätoiminnan lukuvuodesta 2021-2022 lapsille huhtitoukokuussa. Kaikki saatu palaute kirjattiin ylös ja otetaan jatkossa huomioon toiminnan

suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kaikilla toimipisteillä nousi esille lasten hyvä viihtyvyys iltapäivätoiminnassa. Leikkiminen ja
ulkoilu olivat mieleisintä tekemistä kaikilla toimipisteillä. Suur-Ahvenkosken koululla palautteesta
nousi esille erityisesti hyvä tyytyväisyys iltapäivätoiminnan välineisiin, sääntöihin ja aikuisiin.
Pyttis svenska skolassa erityisen tyytyväisiä oltiin iltapäivätoiminnan leluihin ja tiloihin. Huutjärven
koulun palautteesta nousi erityisesti esille tyytyväisyys monipuolisista aktiviteeteista ja
kaverisuhteista. Iltapäivätoiminnan ohjaajat olivat samoilla linjoilla lasten kanssa kaikilla
toimipisteillä.
Toimintakertomuksen on koonnut Pyhtään kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Kaisa
Silander.

