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VISIO 

Nuoret Kotkat on hyvän, lapsilähtöisen iltapäivätoiminnan tuottaja, edistäjä ja kehittäjä. 

 TUOTTAJA tuottaa palveluja kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti 

 EDISTÄJÄ edistää lasten osallistumista toimintaan ja lasten osallisuutta toiminnassa. 

 KEHITTÄJÄ kehittää työntekijöiden ammattitaitoa, tukee moniammatillista ja monialaista yhteistyötä sekä 
uudistaa toimintatapoja 

  

ARVOT 

 Toimintaamme ohjaavat keskeisimmät arvot ovat 

 turvallisuus, luotettavuus ja laatu. 
 
 

YLEISTÄ 

Tämä toimintasuunnitelma sisältää Nuorten Kotkien suunnitelman lainmukaisen iltapäivätoiminnan toteuttamisesta.  
Toimintaa ohjaa säännöllisesti kokoontuva kaupungin/kunnan nimeämä ohjaus- tai tuotantoryhmä. 
 

TOIMINNAN LAAJUUS 

Iltapäivätoiminnan kohteena ovat 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaat, joilla on 
perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. 
Toimintaa järjestetään koulun työvuoden aikana jokaisena koulupäivänä klo 12.00–17.30 välisenä aikana sekä 
aamupäivätoimintaa klo 6.30 – 10.00 välisenä aikana. 
 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTA 

 
Iltapäivätoiminnan  perusta 

- Perusopetuslaki ja muu toiminnan toteuttamiseen liittyvä lainsäädäntö 
- Valtakunnallinen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 
- Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon perusteet 
- Lisäksi toimintaa ohjaa kunnan hyväksymä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 

 

TAVOITE 

 
Tavoitteenamme on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. 
Iltapäivätoiminnassa tarjoamme turvallista, kiireetöntä ja aitoa yhdessäoloa, jossa aikuisen läsnäolo on tärkeää. 
Tuemme lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja opastamme lasta omatoimisuuteen, lapsen ikä ja kehitys 
huomioiden. Tavoitteenamme on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, lisätä osallisuutta 
sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.   
 
 
 
 
 

TILAT 
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Kaupungit/kunnat vastaavat iltapäivätoimintaan osoitetuista tiloista ja niiden ylläpidosta. Tilat sijaitsevat joko koulussa 
tai koulun välittömässä läheisyydessä. 
Tavoitteena on, että tilat ovat turvalliset, toimivat sekä viihtyisät.  Kodinomaisuutta lisätään ja erilaisia 
leikkimahdollisuuksia korostetaan. 
 
Tilojen koko ja toimivuus vaikuttaa ratkaisevasi siihen, kuinka hyvin iltapäivätoimintaa voidaan toteuttaa sen 
perusteiden mukaisesti. Tavoitteemme on, että iltapäivätoiminnan edustajia kuullaan jo remonttien, peruskorjausten 
ja uudisrakennusten suunnitteluvaiheessa.   
 

TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET/HENKILÖSTÖ 

OPH ”Toiminnan tulee turvata lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja tervettä kasvua tukevat olosuhteet sekä 
aikuisen läsnäolo.” 
 
Henkilöstöstrategiamme mukaan ”Huolehdimme työntekijöistä niin, että he ovat osaavia, innostuneita ja hyvinvoivia”.  
Järjestämme vuosittain koulutustilaisuuksia ajankohtaisista iltapäivätoimintaan ja lapsen kasvuun liittyvistä asioista. 
Vuoden 2015 aiheita ovat Lapsen vaikean elämäntilanteen kohtaaminen ja puheeksi ottaminen sekä toisena aiheena 
uusperhe lapsen näkökulmasta. 
Työyhteisömme mahdollistaa alan tutkinnon suorittamiseen työn ohessa.  Soveltuvin tutkinto on Koulunkäynnin- ja 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto,  mutta myös jatkokouluttautuminen mahdollistetaan.  
Ohjaajia koulutetaan tutkintosuoritusten arvioijiksi.  
 
Iltapäivätoiminnassa tulee olla riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia. Nuorten Kotkien tavoitteeksi on asetettu yksi 
ohjaaja / 12 lasta kohden. Jokaisessa toimipisteessä työskentelee vastuuohjaaja, jolla on alaan soveltuva koulutus. 
Suurella osalla ohjaajista on alaan soveltuva koulutus. Kannustamme työntekijöitä kouluttautumiseen sekä 
ammattitutkinnon suorittamiseen, että jatko-opintoihin.  
 
Kaikki työntekijät allekirjoittavat vaitiolo- ja salassapitovelvollisuussopimuksen ja sen noudattaminen on ehdotonta. 
Jokaiselta työntekijältä edellytetään lasten kanssa työskentelevän rikostaustaselvityksen antamista. 
 
Työyhteisömme laativat ja noudattavat tiimisopimusta,  joka kuvaa kunkin työyhteisön toimintatapoja. Tiimisopimus 
päivitetään kunkin lukuvuoden alkaessa ja/tai uuden työntekijän liittyessä työyhteisöön. 
 
Tiimin vetäjänä toimii vastuuohjaaja ja jäseninä muut ohjaajat sekä mahdolliset harjoittelijat. Vastuuohjaajat 
kokoontuvat joka toinen viikko esimiehen koollekutsumaan palaveriin. 
Tiimit pitävät kerran viikossa palaverin jossa käsitellään työyhteisön tulevaa toimintaa. 
Koko työyhteisön yhteisiä kokouksia pidetään vähintään kaksi lukuvuodessa. Niiden lisäksi järjestetään vuosittain 
lukuvuoden päätöstilaisuus, joulunaikaan virkistävä konsertti tai vastaava. Pyrkimyksenä on ohjaajien liikunnan 
lisääminen ja  osallistummekin erilaisiin kuntotempauksiin. 
 

YHTEISTYÖ 

Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, on toiminnan kannalta 
välttämätöntä. Toiminnan ohjaajat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä kodin, koulun ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa lapsen kehityksen tukemiseksi.  
Ohjaajat osallistuvat rehtorin koollekutsumaan yhteistyöpalaveriin, jossa ovat läsnä alkuopettajat sekä mahdollisesti 
erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat. 
Vanhemmilla on mahdollisuus käydä erikseen keskustelua vastuuohjaajan kanssa lapsen asioista, sekä tehdä 
kysymyksiä ja esittää toiveita toiminnasta. 
Yhtenä yhteistyön välineenä toimii ”reissuvihko”, jossa viestit ja tiedotteet kulkevat kodin ja iltapäivätoiminnan välillä.  
Vähintään neljä kertaa vuodessa toimitamme kotiin iltiskirjeen, jossa kertomme tulevista tapahtumista. 
 



 

Iltapäivätoiminta/toimintasuunnitelma 

Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry 

2015-2016 

 
Lapsen turvallisen matkan takaamme noutamalla lapset koulusta syyslukukauden alkaessa noin 2 viikon ajan. Lapsen 
saapuminen ja poistuminen kirjataan. Lapsi poistuu vain vanhempien ilmoittamalla tavalla ja aikaan. 
 
Nuoret Kotkat tekee yhteistyötä esikoulun kanssa kutsumalla heidät tutustumaan iltapäivätoimintaan 
kevätlukukauden aikana. Olemme julkaisseet esitteen, jota jaetaan esikoulun ja iltapäivätoiminnan kautta koteihin.  
 

TOIMINTAAN HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET 

 
Kaupungin vastuulla on yleinen tiedottaminen iltapäivätoiminnasta. 
 
Seuraavan lukuvuoden toimintaan haetaan kaupungin/kunnan ilmoittamalla tavalla tammi-maaliskuun aikana. Mikäli 
paikkoja on tarjolla vähemmän kuin hakijoita suoritetaan hakijoiden kesken arvonta. Lukuvuoden aikana on 
toimintaan jatkuva haku. 
 

MAKSUT, VAKUUTUKSET JA IRTISANOMINEN 

 
Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut päätetään hallintokunnissa ja toimijana sitoudumme niiden noudattamiseen. 
 
Toiminta voidaan irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella lapsen iltapäivätoimintaan. 
Maksu peritään kaikilta kuukausilta joina lapsi osallistuu toimintaan riippumatta osallistumispäivien määrästä. Maksu 
on aina kuukausimaksu. Poikkeustilanteissa maksuista täytyy neuvotella toiminnan järjestäjän kanssa. 
Toimintamaksuihin voi tietyin ehdoin saada kokonaan tai osittain maksuvapautuksen. Näiden ehtojen tulkinta kuuluu 
sosiaalitoimen tehtäviin.  
 
Nuoret Kotkat on vakuuttanut lapset tapaturmien osalta. Ohjaajilla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus. 
 

VÄLIPALA 

 
Monipuolinen, terveellinen ja ravitseva välipala tarjotaan lapselle päivittäin. Huomioimme erityisruokavaliot ja muiden 
kansallisuuksien ruokatottumukset. Välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista ohjausta; lapsia ohjataan 
tarkoituksenmukaiseen ateriarytmiin sekä hyviin ruokavalintoihin ja ruokatapoihin. 
Ohjaajilla on hygieniapassit. Neljän (4) viikon kiertävä lista on nähtävillä iltapäivätoiminnassa.  
Välipala valmistetaan itse niissä toimipisteissä joissa se teknisesti on mahdollista.  
 

ARVIOINTI 

 
Lukuvuosittain tehdään lasten huoltajille osoitettu tyytyväisyyskysely.  Lasten oma mielipidekartoitus tehdään Lasten 
Oikeuksien päivän yhteydessä marraskuussa.  Kyselyistä tehdään yhteenveto joka toimipakkakohtaisten tulosten 
kanssa toimitetaan palvelun tilaajalle. Kyselyn tulosten yhteenveto julkaistaan kussakin toimipaikassa sekä Internet-
sivuilla.  Kyselyn tulokset huomioidaan tulevan toiminnan suunnittelussa.  
 
 

SISÄLLÖLLISET PAINOTUKSET 
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OPH ”Toiminnan pitää tarjota lapselle ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa 
monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa myös lepo 
rauhallisessa ympäristössä.” 
 
 
LIIKUNTA JA ULKOILU 
Tavoitteena on kannustaa kaikkia lapsia liikkumaan. Liikunta edistää lapsen terveyttä. Osallistumisen ja onnistumisen 
kokemusten avulla tuetaan lapsen itsetunnon kehitystä. 
 
Ohjattu liikunta, monipuoliset liikunta- ja leikkivälineet edistävät omaehtoista liikuntaa. Toiminnassa huomioidaan 
lapsen omat liikuntamieltymykset ja valmiudet liikkumiseen. Leikkien kautta tuodaan liikuntaan iloa ja hauskuutta.  
Ohjaajille järjestetään liikuntakoulutusta esim. liikuntaa pienissä tiloissa. 
 
ASKARTELU JA KÄDENTAIDOT 
Kädentaidot ja askartelut lisäävät onnistumisen iloa.  Osallistumisen ja onnistumisen kokemusten avulla tuetaan 
lapsen itsetunnon kehitystä.  
 
Ohjaaja opastaa kierrätysmateriaalien käyttöön, opettaa perustekniikoita käsien motoriikan harjaannuttamiseksi, 
Ohjaaja auttaa, innostaa ja tukee omaan ilmaisuun huomioiden lapsen ikä ja taitotaso.  
 
MUSIIKKI JA KULTTUURI 
Tavoitteena on avartaa lapsen ajatusmaailmaa kulttuurin eri keinoin.  
Annetaan tilaisuus ja rohkaistaan lasta toteuttamaan itseään luovasti.  
 
LEPO JA RENTOUTUMINEN 
Tavoitteena on tarjota lapselle lepohetki rauhallisessa ympäristössä.  
Sadut, tarinat ja pienet keskusteluhetket antavat mahdollisuuden hiljentymiseen ja rauhoittumiseen.  
 
LEIKKI 
Jokaisella lapsella on oikeus leikkiä.  
Monipuolinen toiminta ja toimintaleikit edistävät lapsen kehitystä. Liikuntapelit ja leikit ovat hyviä välineitä sääntöjen 
noudattamiseen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen. 
 
LÄKSYT 
Lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovittavalla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon. Lopullinen 
vastuu läksyjen teosta on kuitenkin aina kodin. 
 
 
 
Jokainen toimipaikka on fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilainen. Ohjaajien vahvuudet ovat erilaisia. Jokainen yksikkö 
ottaa toiminnassa huomioon yllämainitut yleisperiaatteet ja toteuttaa niitä tilojen ja muiden resurssien sallimissa 
rajoissa. 
 
 
 


