
 
      

Tervetuloa aloi,amaan iltapäiväkerhotoiminta kanssamme! 

Nano iltapäiväkerhotoiminta alkaa lukuvuonna 2022-2023 ensimmäisenä koulupäivänä eli 
11.8.2022. Iltapäivätoiminta nouda,aa koulun lukujärjestystä eli kerhoa on jokaisena 
koulupäivänä. Nanon tavoi,eena on luoda lapsille iloisia, selkeitä ja toiminnantäyteisiä 
kerhoiltapäiviä.  

Koulun ja kerhon aloitus ovat uusi ja iso asia niin lapselle kuin vanhemmalle. Eskarin jälkeen on 
jänni,ävää siirtyä itsenäisempään rooliin koululaisena ja opetella huolehDmaan enemmän omista 
asioista ja tavaroista. Toisen vuosiluokan aloitukseen taas kuuluu yhä enenevä itsenäisyys ja 
omatoimisuus. Kesän aikana tapahtuu aina valtava kehitysaskel eteenpäin ja lapset ovat valmiita 
koulun aloitukseen. Hyvä on kuitenkin teidän vanhempien käydä vielä läpi kouluun ja kerhoon 
lii,yviä asioita, jo,a pieni koululainen saisi hyvän ja rauhallisen aloituksen uuteen arkeen. 

Olemme koonneet tähän kirjeeseen asioita, joita meidän iltapäiväkerholaisten näkökulmasta olisi 
hyvä kerrata ja keskustella lasten kanssa. Lapsen on hyvä Detää mahdollisimman paljon siitä, mitä 
on odote,avissa. Aloitukseen lii,yen suosi,elisimme sitä, e,ä lapsenne kerhorytmi aloite,aisiin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa elokuuta. Jos lapsenne on tarkoitus tulla iltapäiväkerhoon 
joka päivä, suosi,elisimme sitä, e,ä lapsi tulee jo ensimmäisenä koulupäivänä ainakin 
tutustumaan kerhoon. Ensimmäisten päivien kerhokerrat voivat olla lyhyempiä, mu,a mielikuva 
koulupäivän ja kerhopäivän yhdistelmästä olisi hyvä luoda heD. 

Ensimmäisten päivien ajan ohjaajamme hakevat kerholaiset joko suoraan luokista tai si,en 
sovitusta paikasta koulun pihalta. Siirtymässä koulusta kerhoon ovat lasten tukena ja apuna niin 
oma ope,aja, koulunkäynDavustajat kuin kerhomme ohjaajat. Muutoinkin on hyvä käydä läpi, e,ä 
kouluaikana ope,aja hoitaa lasten asioita ja kerhoaikana kerho-ohjaajat. 

Lapsen on hyvä Detää mihin aikaan vanhemmat tulevat hänet hakemaan kerhosta ja hyvä olisi, e,ä 
ensimmäisienkin päivien ajan välte,äisiin soi,amasta lapsen omaan kännykkään kesken 
kerhopäivän. Soi,o saa,aa herä,ää lapsessa vain ikävän äiDä tai isää kohtaan ja tuloksena on 
turha mielenpahoitus. Kuulumiset koulu- ja kerhopäivästä vaihdetaan si,en illalla kotona kerhon 
jälkeen.  



Toivomme siis, e,ä soita,e kerhon puhelinnumeroon, jos teidän tulee saada yhteys lapseenne 
kerhopäivän aikana. Pyrimme siihen, e,ä aikuiset sopivat lasten asioista ja esim. Deto lapsen 
lähtöajasta välitetään suoraan ohjaajalle. Lasten kännyköiden tulee olla repussa kerhopäivän ajan 
ja kännykän voi o,aa käy,öön kerhoajan pääty,yä. 

Kerhoarkemme nouda,aa pääasiassa seuraavaa rytmiä: 

- ulkoilu 
- välipala 
- läksyhetki 
- harrastetoiminta 

Ulkoilemme lasten kanssa joka päivä, säässä kuin säässä. Lapselle tulee siis varata säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet mukaan. Toivomme, e,ä varaudu,e lämpimiin aloituspäiviin ja e,ä lapsellanne 
on mukana päähine, juomapullo ja tarvi,aessa aurinkovoide. Sateisella kelillä mukana tulee olla 
kumisaappaat, sadetakki ja vedenpitävät housut. Kerhoon voi jo ensimmäisten päivien aikana 
toimi,aa varavaatepussin, jossa on varavaatekerrasto. Pienelle koululaiselle voi vielä sa,ua 
monenlaisia vahinkoja ja on mukavampi lai,aa omat varavaa,eet päälle kuin kerhon 
lainavaa,eita. Aloituspäivät ovat aina hyvin kiireisiä, joten varavaa,eet saa,avat kulkea muutaman 
päivän koulurepussa mukana, ennen kuin ohjaajamme saavat kaikkien lasten vaa,eet siirre,yä 
säilytyspaikkaan. 

Nano järjestää itse välipalan ja se tarjoillaan joko kerholuokassa tai koulun ruokalassa. 
Välipalahetkellä noudatetaan samoja toimintamalleja, mitä kouluruokailun yhteydessäkin. 
Kiinnitämme huomiota ruokailurauhaan ja ruokailutapoihin ja ohjaamme lapsia rauhalliseen 
keskusteluun omassa pöydässä istuvien kavereiden kanssa.  

Elokuussa julkaisemme harrastetoimintaohjelman. Järjestämme jokaisena kerhopäivänä 
harrastetoimintavaihtoehtoja, joista te vanhemmat yhdessä lapsenne kanssa voi,e valita iltapäivän 
akDviteeDn. Ilmoitamme teille vanhemmille kerhokauden ale,ua, milloin valintoja iltapäivän 
ohjelmasta pääsee tekemään. Harrastetoiminta tulee varsinaisesD käynnistymään syyskuun alussa. 

Elokuun ajan ohjaajamme keski,yvät uuteen kerhoryhmään tutustumiseen ja yhteisten 
toimintatapojen luomiseen. Elokuussa siis leikitään paljon erilaisia nimi- ja juoksuleikkejä, tehdään 
pieniä aloitukseen lii,yviä askarteluja ja ulkoillaan. Syyskuun alusta siirrymme si,en viikko-
ohjelmaan, jota kerhoryhmissä noudatetaan harrastustoiminnan osalta.  

Tulemme o,amaan elokuussa huomioon vallitsevan koronaDlanteen. Mikäli näy,ää siltä, e,ä 
kerhotoiminnassa on hyvä nouda,aa De,yä varovaisuu,a, niin tulemme toimimaan sen 
mukaisesD. Tarvi,aessa painotamme ulkona tapahtuvaa toimintaa, jo,a lasten keskinäisiä 
lähikontakteja voidaan väl,ää. Kerhoryhmät myös jaetaan pienempiin ryhmiin, joiden aikataulut 
porrastetaan ja toimintaa järjestetään vaihdellen sisä- ja ulkoDloissa.  

Ensimmäisinä kerhopäivinä ohjaajat lähe,ävät teille vanhemmille vielä infokirjeen kerhon 
toiminnoista ja yhteysDedoista sähköposDtse. Jos halua,e jo etukäteen kerhon yhteysDedot, 
löytyvät ne täältä Nano kerhojen neRsivuilta.  



Toivomme, e,ä käy,e ennen kerhokauden alkua täy,ämässä Vantaan kaupungin 
palvelusopimuksen, joka löytyy neRsivuiltamme. Näin saamme toimite,ua lapsenne kerhoarkea 
koskevat Dedot ohjaajillemme ajoissa. Palvelusopimuksen tulisi olla täyte,ynä 5.8.2022 mennessä. 

Järjestämme vanhempainillan Distaina 9.8.2022 klo. 18.00 lapsenne koululla. Vanhempainillassa 
kerhon ohjaajat esi,äytyvät ja kertovat vielä lisää alkavasta kerhokaudesta. Toivo,avasD pääse,e 
osallistumaan. 

Meihin voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. Päämääränämme on hyvä kerhoarki ja sen 
saavutamme tekemällä yhteistyötä. Ohjaajamme o,avat siis mielellään vastaan Detoa lapsestanne, 
niin isoja kuin pieniäkin asioita. Tutustumalla ja näkemyksiä vaihtamalla osaamme toimia lapsenne 
parhaaksi. 

Toivotamme siis lapsellenne ja koko perheelle oikein ihanaa koulun ja kerhon aloitusta! 

Aurinkoista loppukesän jatkoa! 

Toivo,avat:  

Nano kerhojen väki 

Ps. vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin myös ennen kerhon aloitusta. 

Riia Luoma 
puh: 050-309 4800 
s-posD: riia.luoma@nanokerhot.fi 

Laura Kar,unen 
puh: 044-582 0339 
s-posD: laura.kar,unen@nanokerhot.fi 


