
 

Meille töihin


Iltapäivätoiminta- jotta yhdenkään koululaisen ei tarvitsisi olla yksin koulupäivän jälkeen! 

Lasten iltapäivätoiminnan ohjaajana pääset tekemään merkityksellistä työtä ja olemaan  
läsnä koululaisten arjessa. Iltapäivätoiminnan ohjaajana sinä olet osa lapsen mielekästä 
ja turvallista vapaa-ajan toimintaa. Sinun tärkein työtehtäväsi on lasten ja lapsiryhmien 
ohjaus arjen erilaisissa tilanteissa, joita ovat välipala, ulkoilu, läksyhetki ja pienimuotoiset 
harrasteryhmät. Tässä työssä pääset kehittämään vuorovaikutustaitojasi monella tavalla, 
sillä työtehtäviisi kuuluu myös yhteistyö koulun ja lasten vanhempien kanssa.  

Iltapäivätoiminnan ohjaajana olet osa työtiimiä ja saat vaikuttaa niin toiminnan 
suunnitteluun kuin oman työpäiväsi sisältöön. Työssä sinulla on mahdollisuus hyödyntää 
omaa osaamistasi ja kiinnostuksen kohteita. Iltapäivätoiminnan ohjaajana toimit osana 
ammattitaitoista ja tasa-arvoista työtiimiä. Tiimityöskentely mahdollistaa jokaisen 
työntekijän osaamisen ja vahvuuksien hyödyntämisen sekä tukee ammatillisuutta ja 
työssä kehittymistä. 

Etsimme koululaisten iltapäivätoimintaan ohjaajia, jotka ovat kiinnostuneita lasten kanssa 
työskentelystä. Työkokemusta ja koulutusta tärkeämpinä näemme positiivisen 
elämänasenteen ja kiinnostuksen olla osana lasten arkipäivää. Työntekijältä vaaditaan 
riittävää kieli- ja vuorovaikutustaitoa. Lisäksi tärkeätä on, että työntekijällä on riittävästi 
uskallusta ja rohkeutta ohjata lapsiryhmää sekä toimia vuorovaikutuksessa vanhempien 
ja koulun kanssa. 



Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta tuottaa yli 10 vuoden kokemuksella 
ammattitaitoista kaupungin toiminnan alaista aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa 
Helsingissä ja Vantaalla. Aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu opetushallituksen 
asettamiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin. Nanokerhossa 
iltapäivätoiminta on aikuisen johdolla tapahtuvaa, ohjattua, suunnitelmallista ja 
lapsilähtöistä. Tavoitteena on monipuolinen lapsen osallisuutta ja kokonaisvaltaista 
hyvinvointia edistävä iltapäivätoiminta. 

Nanolla on iltapäivätoimintaryhmiä 15:sta koulussa Helsingissä ja Vantaalla.  

Nano Helsinki: 
- Hiidenkiven peruskoulu 
- Kalasataman peruskoulu 
- Lauttasaaren ala-asteen koulu 
- Minervaskolan 
- Puistolan peruskoulu 
- Puistolanraitin ala-asteen koulu 
- Sakarinmäen koulu 
- Tehtaankadun ala-asteen koulu 
- Vattuniemen ala-asteen koulu 
- Östersundom skola 

Nano Vantaa: 
- Ilolan koulu 
- Itä-Hakkilan koulu 
- Kivimäen koulu 
- Kytöpuiston koulu 
- Ylästön koulu 

Iltapäivätoiminnan ryhmäkoot vaihtelevat ja ryhmissä saattaa olla muitakin 
koulukohtaisia eroavaisuuksia. Lähtökohtana kuitenkin kaikkien ryhmien toiminnalle ovat 
sama toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet. Nanon tyypillinen kerhopäivän aikataulu on 
seuraavanlainen: 



taulukko: 

klo. 12.00-13.30 ulkoilu 
klo. 13.30-14.00 välipala 
klo. 14.00-14.30 läksyhetki 
klo. 14.30-15.30 harrastehetki 
klo. 15.30-17.00 leikki ja kotiin lähtö 

Pyrimme siihen, että toiminta on selkeätä ja suunniteltua, jotta sekä lapset että 
vanhemmat tietävät mitä kerhossa kunakin päivänä tapahtuu. Ohjaajan työssä on 
tärkeätä osata toimia ryhmässä ja sitoutua yhdessä työtiimin kanssa tehtyihin päätöksiin. 
Tämä luo perustan hyvälle kerhoarjelle eli sille, että lapset kokevat kerhon miellyttävänä 
ja turvallisena paikkana. 

Iltapäivätoiminnassa työvuorot sijoittuvat kello 11-17 välille. Työtunteja viikossa kertyy 
20-26 riippuen työnkuvasta. Osassa kouluista Nano järjestää myös aamupäivätoimintaa 
ennen koulua, kello 8-10 välillä.  

Nanon arvoja ovat positiivisuus, turvallisuus ja välittäminen. Näihin asioihin kiteytyy hyvä 
iltapäivätoiminta. Tule siis mukaan tekemään lasten iltapäivistä innostavia ja mukaansa 
tempaavia! 

www.nanokerhot.fi 

Riia Luoma 
puh: 050-3094800 
s-posti: riia.luoma@nanokerhot.fi 

http://www.nanokerhot.fi

