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Kypärämäessä Jälkkärin syksyn toiminta on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Ryhmämme 

koostuu iloisista, leikkivistä ja energisistä lapsista. Elokuun aikana olemme tutustuneet toisiimme 

erilaisten ryhmäytymisleikkien avulla, sekä tutustuneet myös Jälkkärin piha-alueeseen. Ulkona 

olemme pelanneet jalkapalloa, sählyä ja pingistä sekä leikkineet mm. tervapataa, peiliä, ”kirkkistä” 

ja rosvoa ja poliisia. Pienissä ryhmissä olemme käyneet metsäretkellä läheisessä  ” Kahiksen” 

metsässä. Sisällä olemme aloittaneet oman kuvan askartelemisen. Sisällä on myös pelattu 

lautapelejä esim. Kimbleä, Alias Jr., Twisteriä ja shakkia. Olemme leikkineet yhdessä mm. Laiva on 

lastattu -sanaleikkiä, olemme keksineet yhteisiä satuja ja tanssineet lasten musiikkivideoiden 

tahdissa. Liikuntasalissa leikimme ja pelailemme pienissä ryhmissä ma-ke  klo 15-16 välisenä 

aikana. Mieluisimpia puuhia liikuntasalissa ovat olleet mm. koripallon opettelu, erilaiset 

hippaleikit, jäätelökone ja voimistelurenkailla temppuilu. 

Lokakuussa teemme yhteisen metsäretken pe 23.10.  Kädentaidoissa teemme origameja ja 
ompelukuvia. Kokkailun toteutamme pienissä ryhmissä viikolla 41. Liikuntasalissa opettelemme 
uusia leikkejä esim. Pidä oma puoli puhtaana ja maajussit vs. pupujussit. Perjantaisin vietämme 
lelupäivää. Tuolloin lapset saavat tuoda Jälkkäriin oman lelun, jolla he saavat leikkiä. Lelusta 
kannattaa sopia yhdessä kotona vanhempien kanssa, sillä lelut ovat kodin vastuulla. 
 
Tänä vuonna Jälkkärin teemana on Hyvinvoiva jälkkäriläinen. Liikkuva Jälkkäri, lapsilähtöisyys ja 

lasten osallisuus ovat kantavina teemoina myös tänäkin lukuvuonna.  

Syksyn kylmetessä on hyvä huomioida, että lapsella on aina säänmukainen vaatetus yllään kun hän 

tulee Jälkkäriin. Varavaatteita voi tuoda nimikoituna pienessä pussissa Jälkkäritilaan ja repusta olisi 

hyvä löytyä myös kuivat sukat ja käsineet. Sisällä askarrellessa lapsella olisi hyvä olla repussaan 

oma penaali, josta löytyisi kynät ja kumi, koska Jälkkärin yhteisiä kyniä ei voida tällä hetkellä 

käyttää.  

Lapset haetaan Jälkkäristä ulkoa koulun pihalta, koska koulun ja Jälkkärin sisätiloihin voivat tulla 

vain oppilaat ja henkilökunta. Huomioittehan, mikäli lapsenne lähtee Jälkkäristä kotiin klo 14, hän 

ei ehdi saada välipalaa. Jälkkäriin tullaan vain terveenä. Jälkkäri lomailee koulun tavoin viikolla 42.  

Otamme mielellämme vastaan myös teiltä vanhemmilta ideoita ja toiveita toimintaamme.  
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