TORPPIKSEN JÄLKKÄRIN
TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019

TOIMINNAN TAVOITTEET
Opetushallituksen hyväksymissä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa toiminnan
yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja
eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta
yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Nämä tavoiteet velvoittavat
kaikkia perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskenteleviä työntekijöitä.
Perusteiden pohjalta on Jyväskylässä tehty oma toimintasuunnitelma, johon voi tutustua osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/jalkkari/jarjestaminen. Jyväskylän
toimintasuunnitelmaan pohjautuen teemme Torppiksen Jälkkärissä joka vuosi oman
toimintasuunnitelman sekä joka viikko tarkat viikkosuunnitelmat. Viikkosuunnitelmissa otamme
huomioon lasten ja perheiden toiveita sekä osallistamme lapsia mukaan suunnitteluun. Perjantaisin
pidämme lasten kanssa pienissä ryhmissä porinahetken, jossa lapset pääsevät kertomaan
kuulumisiaan ja ideoimaan tulevaa viikkoa. Lapsilla on mahdollisuus esim. päästä ohjaamaan oma
kerho yhdessä aikuisen kanssa toisille lapsille. Myös vanhemmat voivat esittää ohjaajille omia
toiveitaan/ideoitaan pitkin lukuvuotta.
Tavoitteenamme tänä lukuvuonna on myös kehuminen ja kannustus. Ohjaajien palavereissa
pureudumme pitkin vuotta tähän aiheeseen ja mietimme tapoja, joilla lapsia voidaan huomioida ja
kannustaa arjessa. Tätä pohditaan myös yhdessä lasten kanssa.
Tärkeä tavoite on myös lasten liikunnallistaminen. Pidämme ulkoilua tärkeänä sillä ulkoillessa
lapset liikkuvat luonnostaan paljon esim. pelaten jalkapalloa tai leikkien metsäleikkejä. Ulkoilua
tulee jokaiselle lapselle päivittäin vähintään tunnin verran. Viikon aikana ohjaajat liikuttavat lapsia
myös liikuntakerhossa sekä ulkona erilaisten leikkien avulla. Torstaisin lapset pääsevät
suunnittelemaan liikunnallisia Torstai Tehtäviä, jotka sitten koko porukalla tehdään. Vertit on myös
pyydetty mukaan näihin tehtäviin!
Jälkkäri on ryhmätoimintaa, jossa harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Yksilölliseen
ohjaamiseen ei aina ole välttämättä aikaa, mutta jokainen lapsi huomioidaan varmasti päivän
aikana. Torppiksella otetaan jokainen lapsi tervehtien vastaan ja kysellään kuulumisia. Läksyjen
teossa pyritään myös olemaan apuna ja järjestetään siihen mahdollisimman rauhallinen tila.
KERHOT JA KAUSITEEMAT
Elokuussa tutustutaan toisiimme ja Jälkkärin rutiineihin. Lasten kanssa yhdessä mietitään kultaiset
säännöt, joita nodattamalla meillä kaikilla on mukava olla Jälkkärissä. Elokuun lopulla järjestetään
myös perinteinen Majanrakennuskilpailu, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Valmiit majat
kuvataan ja lapset pääsevät äänestämään suosikkimajaansa. Kolme eniten äänia saanutta majaa
palkitaan.
Syyskuussa aloitetaan Torppiksen omat kerhot:
Maanantaisin askartelemme Torppiksen omassa askarteluhuoneessa. Askarteluissa otetaan
huomioon kausiteemat kuten Halloween, joulu, pääsiäinen ja vappu.
Tiistaisin kokkailemme koulun ruokalassa pienissä ryhmissä. Lapsella on vuoro aina joka toinen tai
kolmas viikko, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Kerhossa tehdään vuorotellen suolaista ja
makeaa leivonnaista/hedelmävälipalaa.

Keskiviikkoisin leikitään ulkona ulkoleikkejä lasten toiveidenkin mukaan. Koululla on
jalkapallokerho klo 14.15-15.
Torstaisin on Torstai Tehtävä -päivä. Lapset saavat keksiä pieniä liikunnallisia tehtäviä, jotka
tehdään porukalla ulkona. Koululla on lisäksi sählykerho klo 14.15-15 ja ohjelmointikerho klo 1516.30.
Perjantaisin Jälkkärissä on lelupäivä, jolloin lapset voivat halutessaan ottaa oman lelun tai vaikka
kirjan mukaan. Silloin on myös aina mahdollisuus leluesittelyyn, jos siihen on halukkaita.
Koulun kerhot alkavat syyskuussa, joihin myös Jälkkärin lapset voivat osallistua. Ohjaajat ovat
apuna siinä, että lapset ovat oikeaan aikaan oikeassa kerhossa.
Huomioimme toiminnassa kausittaiset teemat ja vuodenajat. Syksyllä järjestämme tapahtumapäivän
joko halloweenin tai nenäpäivän teemalla. Joulun alla teemme lasten kanssa Kortepohjan kirjaston
vitriiniin perinteisen joulutervehdyksen, joka ilahduttaa kirjastossa kävijöitä. Keväällä juhlitaan 20
vuotiasta Jälkkäriä! 14.2. on kaikissa Jyväskylän Jälkkäreissä juhlat, joihin kutsutaan mukaan myös
vanhemmat ja koulun henkilöstöä. Lounaispuiston konsertti korvataan 8.5. isolla
liikuntatapahtumalla Hippoksella, jonne tulevat kaikki Jyväskylän Jälkkärit.
Ennen kesälomaa suunnitellaan syksyn tutustumisiltaa uusille ekaluokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen.
Kausiteemojen lisäksi otamme huomioon lapsiryhmän ja sen erityispiirteet. Joka vuosi ryhmä on
hiukan erilainen ja joku asia, joka on toiminut viime lukuvuonna ei välttämättä toimi tällä kaudella.
YHTEISTYÖ
Teemme yhteistyötä koulun Vertti-ryhmän kanssa. He laittavat maanantaisin välipalan ja ulkoilevat
yhdessä meidän kanssa. Syksyllä ja keväällä on tarkoitus toteuttaa joku yhteinen pieni tapahtuma,
joka suunnitellaan yhdessä.
Tiivistä yhteistyötä tehdään myös koulun ja opettajien kanssa. Toimimme osittain koulun tiloissa ja
koulun pihalla sekä noudatamme samoja käytäntöjä kuin koulussa.
Loppukeväästä Unelmien liikuntapäivänä vieraillaan jossakin lähialueen päiväkodissa, jossa
jälkkäriläiset saavat ohjata itse valitsemiaan leikkejä päiväkodin lapsille.
Ohjaajina ovat lukuvuonna 2018-2019 Teija Nurila, Henna Impola ja Suvi Mäkinen. Lisäksi meillä
on apuna koulunkäynninohjaaja Virve Kilpeläinen/Topi Oikarinen 10h/viikossa.

