YHTEENVETO KOULULAISTEN
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA ILMAJOELLA
Tulokset Laatua lasten suusta –projektin avulla

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaan on tärkeää,
että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa ja voivat osallistua suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin toiminta edistää lapsen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa. Perusteissa mainitaan myös, että toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan
huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet.
Ilmajoella koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kirjoilla 135 lasta. Toiminnallisessa tehtävässä oli mukana yhteensä 94 lasta, kahdeksasta eri ryhmästä.
Toiminnallisessa tehtävässä lasten osallistumisprosentti oli näin ollen noin 70%.
Toiminnalliseen tehtävään liittyi kaksi piirustustehtävää. Ensimmäiseen piirustukseen lasten tuli piirtää ensimmäisenä mieleen tuleva hyvä asia tai hyviä asioita
toiminnasta. Toiseen piirustukseen lapset piirsivät ensimmäisenä mieleen tulevan
huonon asian tai huonoja asioita toiminnasta. Piirustustehtävän lisäksi lapset saivat kertoa, millainen olisi heidän unelmapäivänsä ap/ip –toiminnassa. Toimintaan
osallistuminen oli lapsille vapaaehtoista.
Toiminnallisen tehtävän lisäksi toimipisteissä oli noin kuukauden ajan sekä ”Harmin paikka” –niminen palautelaatikko että ajatuskartta, joiden tarkoitus oli tavoittaa
myös ne lapset, jotka estyivät osallistumasta toiminnalliseen tehtävään. ”Harmin
paikka” –palautelaatikkoon lapset saivat kirjoittaa nimettömiä viestejä toimintaan
liittyvistä negatiivisista asioista. Ajatuskarttaan lapset saivat kirjoittaa toiminnasta
hyviä ja tärkeitä asioita, toiveita sekä asioita, mitä he tekisivät toisella tavalla. Tuloksiin on koottu kaikista tehtävistä saadut palautteet. Tulokset esitetään prosentteina.
Lasten koteihin lähetettiin etukäteen tiedote, jossa oli mukana ap/ip –toimintaan
palautettava lupalappu valokuvaamista varten. Lupalappuja valokuvaamista varten
palautettiin yhteensä 79 kappaletta, joista myöntäviä vastauksia oli 76 kappaletta
ja kieltäviä vastauksia 3 kappaletta.

5 MUKAVINTA JA TÄRKEINTÄ ASIAA AP/IP TOIMINNASSA
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41% Ulkoilu: Vapaa leikki, erilaiset pallopelit ja –leikit, metsäretket, käynnit
leikkikentällä
41% Vapaa leikki
16% Elokuvapäivä, lapset saavat vuorotellen tuoda oman DVD:n katsottavaksi
15% Askartelu: Ohjattu askartelu, piirtäminen, värittäminen
10% Kivat kaverit ap/ip –toiminnassa
10% Välipala saa joka päivä
5% Liikuntasalipäivä: Erilaiset pallopelit, ohjatut leikit, vapaa leikki, temppurata
3% Pelipäivä
2% Lukeminen
2% Musiikin kuuntelu
2% Sohva
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29% Kiusaaminen : Nimittely, härnääminen, potkiminen, lyöminen, riitely
12% Levottomuus ja meteli : huutaminen, riehuminen
6% Liian vähän pelejä ja leluja : lautapelejä, legoja, leluja
5% Liian pienet ja ahtaat sisätilat
3% Satuhetket tylsiä
2% Askartelu
2% Läksyjen teko
2% Ulkoilu
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13% Käytäisiin ostoksilla yhdessä aikuisten kanssa. Itselle (omalla rahalla)
tai yhdessä ap/ip –toimintaan:
poikien legoja, friends legoja, leluja, Little pet shop –hahmoja,
lautapelejä, trampoliini, lisää muovailuvahaa, magneetteja
10% Retki uimahalliin tai uima-allas ap/ip –toimintaan
9% Retki johonkin kivaan paikkaan: Namitupaan, laavulle, pulkkamäkeen,
elokuviin pizzalle, jäätelökioskille, metsään
5% Saisi joskus välipalalla herkkuja: jäätelöä, yms. herkkuja
4% Vietettäisiin juhlia: juhlapyhät, naamiaiset, disco
4% Retki huvipuistoon
3% Saisi pelata play station- ja X-box –pelejä tai olisi enemmän pelipäiviä
3% Enemmän tilaa ap/ip –toiminnalle
3% Pidettäisiin ”yöilttis”
3% Oltaisiin ulkona koko ip –toiminnan ajan
2% Ap/ip –toimintaan saisi tulla myös koulun loma-aikoina
2% Retki eläinpuistoon

