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Loppuraportti Koululaisten kesäloma-ajan toiminnat Jukolan, Kalvolan ja 
Lammin alueilla 2021 
 
 

Konnarin kesäkerho vuonna 2021 
 
Konnarin kesäkerho sijoittui aikavälille 7.6. - 24.6.2021. Kerhossa ohjasi neljä aikuista ja osallistuvia 
lapsia oli päivästä riippuen 22 - 38. Lapset olivat iältään pääosin 7-9-vuotiaita.  
 
Kerhopäivät sisälsivät erilaisia ulko- ja sisäleikkejä. Perinteisten pelien ja muun liikunnallisen touhuilun 
suhteen hyödynnettiin pihan, kentän ja metsän ohella liikuntasalia, jossa käytössä olivat mm. köydet, 
renkaat ja tangot. Leikeistä suosituimpia olivat kaikki pallopelit sekä Kymmenen tikkua laudalla.  
Metsässä leikittiin lipunryöstöä ja piilosta, kentällä pyöräiltiin temppurataa pitkin.  
Kuumimpana päivänä oli mahdollisuus tuoda kerhoon vesipyssy vesisotaa varten ja rauhaa 
rakastavammat saivat puhaltaa kuplia.  
Sisäpuuhina oli mahdollisuus osallistua ohjattuihin askartelutuokioihin (töinä esim. leijat, käsiörkit ja 
vessapaperirullaeläimet) sekä pelailla tai leikkiä vapaasti kavereiden sekä ohjaajien kanssa.  
 
Päiväjärjestykseen kuului myös 20 -30 minuutin mittainen ruokalepo, jolloin sai kuunnella äänikirjaa, 
lukea itse omassa rauhassa tai pyytää jotakuta aikuisista lukemaan tarinaa.  
 
Perjantaisin ja viimeisenä kerhopäivänä tarjolla oli erityistä ohjelmaa:  
näitä olivat lelupäivä, leffapäivä ja päättäjäispirskeet, jolloin oli mahdollisuus mm. kynsienlakkaukseen 
ohjaajien toimesta.  
 
Päivän toimintojen sijoittumista rytmittivät ruokailu ja välipala, ja kerhossa myös herkuteltiin 
erikoispäivinä, esim. leffapäivänä popcorneilla ja jätskillä. 
Lisäksi valokuvasuunnistuksessa palkintona oli tikkari jokaiselle.  
 
Ohjaajien työnkuvaan kuului kerhon toimintojen ja päiväjärjestyksen suunnittelun lisäksi välipalojen 
laittaminen tarjolle, käytettyjen tilojen siivoaminen ja esim. käsi- ja vessapapereiden riittävyydestä 
huolehtiminen.  
Neljän ohjaajan avulla kerholaisten jakaminen pienryhmiin ja eri toimintojen tarjoaminen heille 
samanaikaisesti oli mahdollista.  
Ohjaajien riittävän lukumäärän vuoksi aikuisille järjestyi myös aikaa erityisten toimintojen, kuten 
valokuvasuunnittelun tai askartelutuokioiden valmistelua varten kerhopäivän aikana.  
 
Kirjannut yhteisen koonnin pohjalta 
Meri-Tuulia Hännikäinen  
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Iittalan kesätoiminta 2021 
 

Kesätoiminta järjestettiin 11:sta kertaa Iittalassa, Hukarin nuorisotalolla 7.6.2021-24.6.2021. Toiminta-

aika oli ma-pe klo 9 - 14. Kesätoimintaan ilmoittautui 54 lasta, josta aloittamatta jätti 4 lasta. 

Päivittäinen osallistujamäärä oli keskimäärin 30 lasta. Ohjaajina toimi neljä Iittalan yhtenäiskoululta 

tuttua kouluohjaajaa: Anja Pasma, Päivi Raunio, Katri Hautakoski-Mäkinen ja Marika Ojala.  

Lapsille tarjottiin joka päivä lämmin lounas, joka valmistettiin itse Hukarin keittiössä. Ennen kotiinlähtöä 

lapset saivat myös pienen välipalan. Raaka-aineet ostettiin Iittalan S-marketista, kesätoiminnan budjetti 

oli 1000€. Keittoruuan kanssa tarjoiltiin itseleivottuja sämpylöitä. Kurkkua ja tomaattia oli tarjolla 

muiden kuin keittoruokien kanssa ja ruokajuomana toimi vesi. Ruokailijoita jaettiin ylä- ja alakertaan, 

jotta kaikki mahtuivat samaan aikaan syömään. Ruokailijoiden jakaminen kahteen kerrokseen oli 

mahdollista, kun ohjaajia riitti molempiin kerroksiin kahden jakaessa ruokaa. 

Päivittäinen toiminta aloitettiin nimenhuudolla, jonka jälkeen kerrottiin päivän toiminnoista. Ruokailua 

ja diskoa lukuun ottamatta vietimme koko kesätoiminnan ajan ulkona. Erilaisia toimintoja tarjottiin 

mahdollisuutena, mihinkään ei ollut pakko osallistua. Ensimmäisellä viikolla askarreltiin istutuspurkit 

herneelle. Koulun hiekkakentällä harjoiteltiin pesäpalloa, heiteltiin frisbeetä ja pyöräiltiin ohjatusti. Joka 

päivä saatiin monet futispelit pelattua ministadionilla. Lämpötila kohosi joka päivä hellelukemiin, 

Hukarin pihan harvat varjopaikat täyttyivät vilteistä, joilla luettiin, piirrettiin, pelailtiin pelejä ja 

jutusteltiin. Mölkky ja keinupolttis olivat myös suosiossa. Torstaina 10.6 kesätoiminnassa vieraili poliisi. 

Lapset saivat esittää kysymyksiä ja ottaa kuvia poliisin kanssa. Perjantain diskossa suosikkileikkinä oli 

limbo. Kahviosta tarjoiltiin kaikille limua, tikkari ja laku.  

Toisella viikolla pesäpallo vaihtui polttopalloon. Jalkapallopelit ministadionilla sekä pyöräily olivat 

edelleen suosittuja ja viikon askarteluna oli koristella säilytyspurkki esimerkiksi kolikoille tai karkeille. 

Tiistaina menimme liikkumaan Iittala-halliin. Monenlaista puuhaa rakentui ympäri hallia, kuten aarteen 

etsintäviestiä, voimistelua, sählyä, majaleikkiä ja koripalloa. Lopuksi lähes kaikki osallistuivat lasten 

toiveleikkiin, parkourhippaan. Torstaina 17.6 Kalvolan VPK tuli esittelemään kalustoaan. Kaikki halukkaat 

saivat harjoitella keilojen kaatamista vesiletkulla, istua paloautossa ja kokeilla palomiesten varusteita. 

Ehdottomaksi suosikiksi nousi palomiehillä mukana ollut drone, jonka lentoa seurattiin silmät tarkkana. 

Perjantaina jälleen diskoiltiin, sanomalehti-tanssikilpailu ja limbo saivat lapset innostumaan. Tauolla 

kahvio tarjosi jälleen herkkujaan. 

Viimeisen viikon sääennuste oli jälleen helteinen, muistuttelimme läpi kesätoiminnan hatuista ja 

juomapulloista. Lapset saivat myös kastella hattujaan vesikannulla, vesipyssyjäkin oli lupa tuoda kotoa. 

Askarteluissa oli mosaiikkitaidetta ja jääkaappimagneetteja. Hukarin pihalla Make2 eli vesipullopallo 

nousi suurimpaan suosioon. Myös lautapelit, Pokemon-kortit ja FunLoomit vilteillä keräsivät lapsia 

leikkimään yhdessä. Kuumimpana päivänä kävimme hallissa viilentymässä, lapset saivat vapaasti 

puuhastella mitä halusivat, aarteen etsintäviesti uusittiin lasten toiveesta. Kesätoiminnan päätöspäivänä 

koulun hiekkakentälle tuli tietämättämme Lasten liikunnan tuen ohjaajia leikittämään lapsia. Kyläläisiä ei 

tullut paikalle, joten menimme kesätoiminnan lasten kanssa pelailemaan polttopalloa ja ultimate-

tornipalloa. Viimeisen viikon diskon tuolileikkiin osallistuivat melkein kaikki lapset, ja tauoilla kahviosta 

sai limua tai mehua, lakun ja tikkarin. 

29.6.2021, kirjannut Marika Ojala  
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Jukolan koulun kesäkerho 7.-23.6.2021 

 

Jukolan koulun kesäkerho toimi 7.-23.6.2021 arkipäivisin klo 9-14.30 Jukolan koululla. 

Ilmoittautumiset jaettiin kaikille koulun 1.-.2. lk:en oppilaille. Ilmoittautuneita oli: 1a+b/ 18 opp, 2a/ 3 

opp, sekä 1- 3e/5 opp. 

Ilmoittautumisia tuli 26 eli kaikki halukkaat pääsivät kerhoon. Lapsista 6 “kutsuttiin” kerhoon 

sosiaalisista syistä yhteistyössä perhetyön kanssa. Alkuperäisistä ilmoittautuneista perui 

osallistumisensa kerhon aikana lopulta 4 lasta perheiden lomasuunnitelmien muutosten takia. 

Ohjaajia oli yht 5, joista 1 huolehti kokonaisuudessaan vain ruuanvalmistuksesta. Ohjaajat ja heidän 

työaikansa: Katja Ojala (ruuanvalmistus) 8-14, Marjo Nieminen 8.30-15, Marjukka Pajavuori 7.45-15.30, 

Ria Paloposki 8.45-14.45 sekä Krista Hautala 8.45-14.45 (työkokeilu Ilmarisen kustantama). Täyden 

työajan tehneille kuului myös kerhotilojen siivous. 

Kerhossa noudatettiin covid-19 liittyen erityisiä hygieniaohjeita: turvavälejä korostettiin päivittäin, 

käsienpesuun kiinnitettiin erityistä huomioita, ruokailutilassa/naulakoilla/wc:ssä paikat nimikoitiin, 

aikuiset huolehtivat ruuanjakamisesta ja pöytien kattamisesta. Päivän aikana aikuiset pyyhkivät pintoja, 

ovien kahvoja sekä salivälineitä toiminnan lomassa.  

Lapsia oli läsnä vaihtelevasti 15-20/pv. Poissaolot johtuivat vanhempien lomaviikoista sekä 

isovanhempien vierailuista. Poissaoloja ei ollut sairastumisien vuoksi lainkaan. Yksi lapsista oli 

lomaltapaluun takia karanteenissa. 

Lapsilta kysyttiin ensimmäisenä päivänä toiveet toiminnasta ja ruuasta. Kaikki lasten toimintatoiveet 

saatiin toteutettua. Ruuat olivat peruskotiruokaa ja maistuivat hyvin eikä hävikkiä tullut juuri lainkaan. 

Grilliruokapäivä pidettiin kerran viikossa, tarjolla oli hampurilaisia ja hotdogeja. Välipalana oli mm 

tuoreita puurosämpylöitä, muffinsseja ja pannukakkua. Viimeisenä päivänä lapset saivat leffaherkuiksi 

toivomansa karkkipussin ja juoman.  

Toimintaympäristöinä olivat Jukolan koulun liikuntasalin päädyn luokkatilat, liikuntasali, uudistunut 

piha-alue, Luolajan koulun kota ja piha-alue sekä lähialueen leikkipuistot ja metsä. Teimme myös retket 

bussilla Tervaniemen uimarannalle sekä Linnanpuistoon. Kävimme myös Luolajan koulun läheisyydessä 

olevalla Vesitien tilalla katsomassa kanoja ja kukkoja. Retket olivat erittäin onnistuneita ja niitä 

toivottiinkin ensi vuodeksi lisää. 

Toiminta koostui ulkoilusta, vesisodasta ja pihaleikeistä, sisällä salitouhuista (mm. sähly, leikkivarjo, 

kaupunkisota, temppurata ja omia leikkejä), askartelua, lautapelejä sekä omia touhuja omilla leluilla. 

Tällä kertaa lapset saivat toivomuksestansa olla poikkeuksellisesti kerhoaikana puhelimilla kahtena 

päivänä 20 min kerrallaan. He saivat näyttää pelejänsä ja pelata niitä yhteisesti sekä kuunnella musiikkia. 

Saimme opastusta maahockeyhin Maahockeyliiton kesäkiertueen ollessa Hämeenlinnassa. He tulivat 

pitämään meille toimintatunnin ensimmäisellä viikolla.  
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Palautteet: 

Lapsilta kyseltiin kerhon lopussa ja vanhemmilta Wilman kautta palautteet. Vastauksia tuli yhdeksältä 

perheeltä: 

Palautevastaukset Wilmassa/tekstiviestinä: 

Ajat oli ihan ok, kuten tiedottaminenkin. Olisi ollut kiva, jos olisi keskellä kesää ollut myös 1-2vko pätkä. 

Kerhon kellonajat ja päivät olivat hyvät. Tiedottaminen myös onnistunutta, kiva tietää etukäteen mitä 

kerhossa tehdään. Meillä oltu erittäin tyytyväisiä koulun kesäkerhoon ja aktiviteetteihin! Lapsi myös 

ollut innoissaan joka päivä kerhosta. Kiitos teille ja hyvää kesän jatkoa! 

1. Kerhon toiminta-aika (päivämäärät, kellonajat: olivatko sopivat teidän perheellenne?) Oli juuri 

sopivat. 

2. Tiedottaminen (liian paljon/vähän)? Sopivasti ja oli selkeitä. 

3. Muita ruusuja/risuja kerhon toiminnasta? Mukavaa kun tämmöinen järjestettiin, lapsella oli todella 

mukavia päiviä kerhossa. 

 

1. Kerhoajat mielestäni sopivat. Toki aikaisemminkin voisi tulla, mutta luulen että se on teillä säädetty, 

kuinka pitkät päivät ovat. Kesän alku on hyvä ajankohta, kun vanhemmat monesti vielä töissä tuon ajan. 

Monet tuttavat ovat ihmetelleet näin hienoa juttua, kun ilmainen kesäkerho juuri pienille koululaisille. 

2. Tiedottaminen sopivaa. Infolappu aluksi kokoava ja hyvä. Päiväkohtaiset lisäohjeet olivat tarpeen. 

3. Muuta: Elmo tykkää käydä kerhossa. Olisi kuulemma voinut lomailun sijasta jatkaa kerhossakin, kun 

oli niin mukavaa :) Olin ihan liikuttunut, kun Elmon tärkeälle Leo-pehmolle oli tehty Suomen peliasu. 

Ihanasti otatte huomioon tällaiset tärkeät asiat ja jokaisen lapsen yksilönä. 

Kesäkerholla oli hauskaa, aika sopi meille. Hyviä tapahtumia pidettiin. Oli mukavaa, että kävit uimassa. 

Elokuva oli hyvä. Linna-kiertue oli mukava. Oli mukavaa saada ilmaisia puhelimia. Vesitaistelut olivat 

hyviä. Jotkut annokset, kuten vegaanipasta ja pallokalat, olisivat voineet olla hieman parempia. Mutta 

opettajat olivat kaikki erittäin hyviä ja hyvin käyttäytyviä. Kiitos kaikesta. 

 

1. Working hours was very good. 

2. Information was also good. 

3. Everything was good. Martins was happy and did enjoy time there. 

 

1. Toiminta aika oli oikein sopiva ja hyvä meidän perheelle. 

2. Tiedotus oli hyvää ja selkeää ja sitä oli sopivasti. 

3. Oikein hyvä kerho ja lapsikin viihtyi siellä hyvin. Paljon olitte keksinyt kaikkea hauskaa ohjelmaa mikä 

on kiva juttu! Toivottavasti kerho järjestetään myös ensi vuonna! 

1. Kellonajat olivat oikein hyvät. Aamulla sopivasti alkaa, kuitenkin kesäloma niin saapi nukkua pitkään ja 

loppuaika myös oikein hyvä, isä jo silloin kotona. Ehkäpä olisi voinut olla koko kesäkuun. 

2. Tiedotus sopiva. 

3. Melissa tykkäsi kovasti käydä kerhossa, teitte mukavia retkiä ☺️ tyypit myös kymppi+ 

Toivottavasti olisi mahdollista myös ensi kesänä 👍 

Kiitos teille kaikille ohjaajille 💗  
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1. Kerhon toiminta-aika (päivämäärät, kellonajat: olivatko sopivat teidän perheellenne?) Toiminta aika 

oli juuri sopiva niin vanhemmille kuin pojallekkin.  

2. Tiedottaminen (liian paljon/vähän) Kerhon toiminnasta tiedotettiin mielestäni hyvin ja selkeästi niin 

ennen kerhon alkua kuin kerhon aikanakin. Tiedottaminen erikoispäivistä (esim. vesisota) toimi hyvin. 

Tekstiviesti wilma viestistä oli hyvä, jotta ymmärsi mennä katsomaan viestit.  

3. Muita ruusuja/risuja kerhon toiminnasta Pidin erityisesti että kaikilla lapsilla oli lähtökohtaisesti 

samat mahdollisuudet osallistua vesisotaan ketsuppipulloilla ja he saivat samat herkut ja limut kerholta 

sekä elämyksiä kesälle kaikki pääsivät linnalle ja alajärvelle kesäretkelle 🙂 Kiitos kaikille kesäkerhon 

ohjaajille ja aurinkoista kesää🍦😎🌻 

Kiitos upeasta kesäkerhosta! Kerho oli alkukesämme pelastus, jota ilman olisi ollut ankeaa ja erittäin 

hankalaa. Ihanaa, että kerho järjestettiin!  Saimme ekasta päivästä saakka nauttia hyväntuulisesta 

ekaluokkalaisesta, joka heräsi innoissaan kerhoon ja nautti kaikesta siellä tehdystä. Hän tuli hymy 

huulilla kotiin päivän riemuista hehkuttaen!  Ohjattua toimintaa ja kavereiden kanssa leikkimistä oli 

sopivassa suhteessa. Mikä parasta, Jukolan koulun kesäkerho oli aito lasten puuhakerho eikä mikään 

naperoiden säilöntäpaikka. Kiitos, iloiset, energiset, kekseliäät ja turvalliset ohjaajat! 

1. Kerhon toiminta-aika. Onneksi kerho alkoi heti ensimmäisestä kesälomapäivästä. Jotenkin lomaan 

tuli heti hyvä rytmi ja fiilis, kun kerhoon pääsi samantien. Kellonajat toimivat loistavasti. Kerhopäivä oli 

riittävän pitkä muttei liian lyhytkään. Meiltä olisi tullut innokas kerholainen vielä 

juhannusaatonaattonakin, mutta voi olla, että kaikilta muilta perheiltä ei.  

2. Tiedottaminen. Oikein sopivasti tiedotettiin. Olimme perillä viikko-ohjelmasta ja etenkin 

lisävarusteista. Hyvin onnistui! Erityistä plussaa lapsille tiedottamisesta: ohjaajat esittäytyivät ajoissa 

kerholaisille, ja se pienensi etukäteisjännitystä. 

3. Muuta palautetta. Tämän parempaa alkukesän ohjelmaa ei ekaluokkalaisellamme olisi voinut olla. 

Tuttu ympäristö ja osittain tutut ohjaajat, hauskaa tekemistä ja huoletonta yhdessäoloa, ohjattua 

toimintaa ja riittävästi ruokaa. Ihan parasta! Ruokailujen lisääminen oli selkeä parannus. Kun 

esikoisemme aikanaan osallistui kesäkerhoon, tarjolla oli vain lounas. Arvostimme 3 ruokailua. Suuri 

erityiskiitos upeasta kesäkerhosta kuuluu kerhonohjaajille. He ovat huipputyyppejä, jotka tietävät, miten 

vietetään turvallista ja hauskaa kesälomaa lasten kanssa. Kiitos ja hyvää kesää! 

 

Lasten palautteet: 

• Parasta kerhossa: vesisota, retket, vedessä kahlaus, sai tehdä omia juttuja 

• Ei niin kivaa ollut, kun: olin pois kerhosta, ei saanut hyppiä järveen ja uida kunnolla, piti herätä 

aikaisin. 

• Toiveita seuraavalle kesälle: enemmän uintia, bussiretkiä ja toivottavasti kerhoon pääsee jälleen 

ensi vuonna. 
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Ohjaajien mietteitä kerhotoiminnasta: 

• Toimiva kesätyöllistyminen ohjaajille 

• Hyvä palvelu lapsille ja vanhemmilla turvallinen olo, kun lapset ovat turvallisessa hoidossa 

• Ohjattua rentoa toimintaa 

• Hyvät työkaverit 

• Hyvä ruoka, tarjotaan lapsille nimenomaan kotiruokaa 

• Mukavat lapset, oli aikaa kohdata jokainen lapsi ja huomioida erityislasten omat haasteensa.  

• Säät suosivat, pidempi poikkeuksellisen kuuma helle rajoitti jonkin verran toimintaa ulkona ja 

sisällä oli tukalan kuumaa ilmastoinnin puutteellisuuden takia. 

• Työaika sopiva 

• Hyvät toimintatilat sisällä ja koulun pihalla 

• Lapset ovat kulkeneet sujuvasti lähipuistoihin ulkoilemaan 

• Yhteistyö vanhempien kanssa sujui hyvin 

• Tulevan kesäkerhon toimintaan liittyviä ajatuksia: Edelleen mietinnässä läntisen puolen yhteinen 

kesäkerho: Luolaja, Jukola, Nummi ja Vuorentaka yhdessä Jukolassa. Päivystävä keittiö Jukolassa, 

ruokailu oppilashinnalla, ohjaajia joka koulusta. Kannattaa laittaa alustava tarvekysely HETI 

ELOKUUSSA, kun perheillä on vielä tuoreessa muistissa ongelmat kesäjärjestelyissä. 

• Kaksi eri kerhoa alueen lapsista 1-2 lk/ 3-4lk. Isommilla ohjatumpaa toimintaa ja liikkuminen 

tapahtuisi pyörillä. 

• Kerholle oma Walttikortti, jotta päästäisiin kulkemaan pidempiä retkiä busseilla (mm. 

Tervaniemen uimaranta, museokäynnit, Arx sekä muut lähiympäristön liikunta-, kulttuuri- ja esim 

kotieläinpuistotoiminta. Liiku-seteli tarjoaa lapsille ilmaisen bussimatkan, mutta aikuiset 

tarvitsevat Walttikortin. 

• Enemmän yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa esim. Tarmo, HJS, Kuhaveljet 

kalastuspäivälle (tänä vuonna kaikki jäi toteuttamatta covid-19 –rajoitusten takia). 

• Uimakoulu kerhon yhteyteen esim. erityisliikunnanohjaajan kanssa 

• Miten hoidettaisiin em. toiminnan kustannukset, jos kohteet eivät ole kaupungin tarjoamaa 

omaa toimintaa? Nyt käytössämme on ollut S-businesscard 1000e saldolla ensisijaisesti 

ruokaostoksiin. Mikäli ruokien jälkeen on vielä jäänyt saldoa, olemme ostaneet kerhoon erilaisia 

materiaaleja ja välineitä, joita on Prisman valikoimissa. Tähän toivoisimme ns. 

Kulttuurirahakorotusta. Lapset toivoivat enemmän retkiä ja olisi mukava tarjota elämyksiä, 

joihin osalla lapsista ei välttämättä ole mahdollisuuksia oman perheen kanssa. Jo pelkkä linja-

automatka oli tänäkin vuonna monelle lapselle seikkailu.  

• Mielestämme paikallisesti on paljon erilaisia mahdollisuuksia tarjota lapsille elämyksiä.  

• Sijaisjärjestelyt, jos joku ohjaajista onkin poissa? Tästä ei ole edelleenkään selkeää 

toimintaohjetta. Myös muu hallinnollinen “organisaatiokaavio” pitäisi selkeyttää. 


