
 

 

       

                                                                             elo-syyskuu 2022 

Tervehdys Jälkkäristä!  

Halssilan Jälkkärin toiminta on käynnistynyt jälleen mukavasti. Lapset ovat löytäneet itselleen 
mieleistä puuhaa ja kavereita. Elokuussa olemme laatineet Jälkkärin säännöt ja askartelimme 
sääntöpuun. Olemme leikkineet erilaisia tutustumisleikkejä, pelanneet jalkapalloa ja koripalloa, 
sekä nauttineet muutenkin ulkoilusta. Ilmojen viilentyessä huomioittehan, että lapsellanne on 
riittävästi vaatetusta, sillä ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä. Repussa on hyvä olla ainakin 
varasukat ja käsineet, sillä sadepäivinä niitä saatetaan tarvita. Jälkkärin naulakkoon voi myös 
tuoda pienen varavaatekassin. Omista tavaroista huolehtimista harjoittelemme vielä yhdessä. 
Vaatteiden ja kenkien nimikointi auttaa meitä tässä asiassa paljon.  

Jälkkäristä itse kotiin lähtevien lasten kotiinlähtöajat rytmitämme täällä Jälkkärissä puolen tunnin 
tarkkuudella, siis aina tasalta tai puolelta. Toivomme, että huomioitte tämän ilmoittaessanne lasten 
kotiinlähtöaikoja. Osa-aikaisten lasten Jälkkäripäivät tulee ilmoittaa meille viimeistään toimintaa 
edeltävällä viikolla. Tämä onnistuu helpoiten laittamalla tekstiviestiä Jälkkärin puhelimeen. 

Toiminnassamme korostuu liikunnallisuus, toiminallisuus, osallisuus ja lasten päivittäinen 
kohtaaminen. Kuullaan ja kuunnellaan toisiamme. Jälkkärissä tarjolla on liikuntaa, erilaisia 
kädentaitoja, mukaan lukien puukäsityöt, kokkailua, satuja ja tarinoita, metsäretkiä, musiikkia, 
maalausta, rentoutustuokioita, kirjastossa käyntiä, vapaata leikkiä unohtamatta. Välipalan syömme 
koulun ruokalassa noin klo 13.30–14. Jälkkärin läksykerho on heti välipalan jälkeen ja ohjatut 
toiminnot eri teemoilla toteutuvat pääasiassa klo 14.30–16.  

Liikuntasalivuoromme on torstaisin klo 14.30–16. Salissa vaatetus on hyvä olla joustava ja rento, 
liikumme salissa paljain varpain. Elo-syyskuussa rakentelimme salissa majoja, olimme erilaisia 
hippoja, kaupunkisotaa, sählyä ja liikuimme myös vapaasti. Lasten toiveesta luvassa on edelleen 
myös kaupunkisotaa, metsäretki lähimaastoon ja valokuvasuunnistusta ulkona. Liikumme 
mahdollisimman monipuolisesti päivittäin.  

Elokuussa aloitimme lasten kanssa kokkailun ja kaikki halukkaat saivat leipoa herkullisia 
juusto/porkkana teeleipiä. Kokkailemme muutaman kerran kuukaudessa, yleensä keskiviikkoisin. 
Syyskuussa leivoimme kinuskikeksejä. Maanantaisin leikimme yhteisleikkejä ulkona ja pelailemme 
lautapelejä. Tiistaisin ja keksiviikkoisin meillä on mahdollisuus tehdä kädentaitoja. Aloitimme 
tekemään ystävänkoruja, siilejä luonnon materiaaleista ja lyhtyjä kartongista. Kädentaidoissa 
luvassa pikku kangaspuilla kudontaa ja tuulikelloja. Tiistaisin tutustumme halukkaiden kanssa 
erilaisiin soittimiin musiikkiluokassa ja puukäsitöitä on mahdollisuus tehdä perjantaisin. Lelupäivää 
vietämme myös perjantaisin. Tuolloin lapsi voi halutessaan tuoda kotoa pienen lelun. Lelut ovat 
kodin vastuulla.  

Mikäli lapsi osallistuu koulun kerhoihin, ilmoitattehan siitä meille, että tiedämme lähteekö lapsi 
suoraan kerhosta kotiin vai palaako vielä Jälkkärille. 

Kuulemme mielellämme myös teidän vanhempien ajatuksia toiminnastamme. Toiveita, ideoita ja 
palautetta meille Jälkkäriin voitte aina laittaa tekstiviestillä tai tulla juttelemaan kanssamme paikan 
päälle. 

Syyslomaa vietämme koulun tavoin viikolla 42. 

Aurinkoista ja mukavaa syksyä jokaiseen kotiin toivotellen, 

Halssilan Jälkkärin väki 
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