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KYLIEN LASTEN JA NUORTEN ILTAPÄIVÄT -KUMPPANUUSPÖYTÄ
29.3.2021 klo 16-17:45 teams
Kutsutut / Läsnä
Minna Maijala, pj

vs. sivistystoimen kehittämispäällikkö (pois)

Jenni Kuotola siht.

maaseutuasiamies

Pirjo Seulamo

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys

Katriina Jaakonsaari

MLL Janakkalan yhdistys, Hyvikkälän kyläyhdistys

Satu Anttila

Vähikkälän koulun vanhempainryhmä

Marjo Kokkonen

Tarinmaan seudun kyläyhdistys ry

Outi Laitinen

asukas (pois)

Kiti Heikkinen

Tanttalan kyläkoulua käyvän lapsen vanhempi

Mika Huuskonen

Leppäkosken asukkaat

Petri Hakamäki

Urheiluseura

Merika Pyörökivi

osallisuus opinnäytetyö (pois)

Tarja Forsström

Mallinkaisten kyläyhdistys

Jaana Koski

Perhekeskuksen toiminnanjohtaja

Sanna Laine

nuorisopalvelupäällikkö

Marjukka Aronen

kuljetussuunnittelija, seudullinen

Leena Joutsenniemi

viestintäpäällikkö

Elina Leppänen

kyläasiamies

Annemari Joro

Tarinmaan ja Viralan koulujen johtaja (pois)

ASIALISTA
1. Avaus, pöydän kokoonpano, esittäytyminen
Mikä on kumppanuuspöytä ja Janakkalan pilotointi
Kumppanuuspöydän aloitus klo 16:00
Puheenjohtaja: Minna Maijalan ollessa estynyt tulemaan kumppanuuspöytään, puheenjohtajana
toimi Elina Leppänen
Sihteeri: Jenni Kuotola
Elina kertoi lyhyesti pilotista.
Esiteltiin kumppanuuspöydän osallistujat.
2. Kumppanuuspöydän pelisäännöt ja kevään juoksutus
Luottamus – tasa-arvo
Kumppanuuspöydän kokoontumisista tehdään muistio. Siihen kirjataan ylös keskustelua ja sovitut
toimenpiteet, työnjako. Jatkuva muistio. Kaikille osallistujille sopi julkinen muistio, joka laitetaan
kunnan nettisivulle: kumppanuuspöytä.
Työskentely tapaamisten ulkopuolella myös mahdollista.
Avoin viestintä myös pöydän ulkopuolelle.
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3. Yhteinen tavoite: Kylien lasten ja nuorten iltapäivät
➔ Kumppanuuspöytä keskittyy erityisesti miettimään ratkaisuja kylien lasten ja nuorten iltapäiviin
erityisesti eskarista kutosluokkalaisiin. Pohditaan erityisesti mitä kuntayhteisö (yhdistykset,
järjestöt, vapaaehtoiset, perheet ja yritykset kunnan lisäksi) voisi tehdä lasten iltapäivien eteen.

KESKUSTELU: Onko syytä rajata tietyn ikäisiin lapsiin? Miten perheiden todellinen tarve saadaan
tietää? Kysely?
Mitä toiminta voisi olla?
Voisi koskea myös vähän vanhempia lapsia kuin pelkästään 1-2-luokkalaisia. Myös
kolmosluokkalaiset ja vanhemmatkin olisi hyvä ottaa huomioon.
Myös eskarilaiset pitäisi ottaa huomioon. Voiko eskarilaiset ja koululaiset koota yhteen?
Mihin saakka iltapäivä kestää? Kuinka pitkään olisi tarvetta?
Onko tarve rajata pelkästään kouluille? Voisiko toimintaa järjestää koulujen lähistölle?
Kaikenlainen toiminta tulee ottaa huomioon iltapäiviin, avoimin mielin.
Kyläkouluilla voi olla iltapäiväkerhoissa voi olla kaiken ikäisiä, ongelmana kuljetus.
Esimerkiksi Heinäjoen koululta voisi tulla Mallinkaisten vanhalle koululle viettämään iltapäivää, jos
löytyy ihminen, joka vetäisi toimintaa (vapaaehtoistyö, työllistetty jne.)
Kysely voisi olla hyvä, jotta todellinen tarve selviää.
Suuremman ikähaarukan puolella oli moni kumppanuuspöytään osallistuja.
Nuorille ei välttämättä ole tarvetta iltapäivätekemiselle. Ehkäpä joku nuorisotila. Kaipaavatko
nuoret vapaa-ajallaan taajamaan vai ovatko mieluummin oman kylän porukalla?
Miten tavoitetaan perheet? Pystyisikö Wilman kautta lähettämään kyselyä perheille? Kyselyyn voisi
vastata kuitenkin myös lapset ja nuoret, vaikka menisi vanhempien Wilmaan.
Vanhemmilla voi olla omat toiveet ja nuorilla omat. Tehtäisiinkö oma kysely nuorille?
Lapsille tehty juuri kyselyä, mitä he haluaisivat harrastaa koulupäivien jälkeen ja sen mukaan
tuodaan ensi syksystä lähtien kouluille harrastuksia. Jokaiselle koululle tulossa hieman vapaampi
harrastusklubi. (Harrastamisen hanke, myöhemmin lisää tietoa)
Urheiluseuroistakin voi löytyä toteutusta. Kiertävä malli voisi toimia kylillä. Eri yhdistysten
yhteistyötä (esim. liikunta/taide/luontoiltapäivä).

4. Yhteinen tilannekuva
Avoin ideointitilaisuus järjestettiin 10.3.2021, sen keskustelujen ja padlet-työskentelyn pohjalta
tehtiin seuraava jäsentely. Mihin asioihin meidän pitäisi löytää ratkaisuehdotuksia?
•

Iltapäivätoiminta kouluilla pääasiassa 1-2 luokkalaisille
Sivistyslautakunta on viime kokouksessaan päättänyt iltapäivätoiminnan
järjestämispaikoista lukuvuodelle 2021-2022. Iltapäivätoimintaa järjestetään seuraavilla
kouluilla: Leppäkoski/Haukankallio, Harviala, Turenki, Tervakoski, Heinäjoki.
Mahdollisesti myös Tarinmaalle tulossa iltapäivätoimintaa, jos Viralan koulun 1-2 oppilasta,
joilla on iltapäivätoiminnan tarvetta, kuljetettaisiin Tarinmaalle. Vähikkälään suunnitteilla
yhteistyötä Tervakosken iltapäivätoiminnan kanssa. Näitä asioita käsitellään mahdollisesti
seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.
IDEOITA: parikin päivää viikossa voisi helpottaa, keston pidentäminen, kuljetus toiselle
koululle, kiertävä malli, isompien mahdollisuus osallistua
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•

Harrastamisen hanke kouluilla
Sanna Laine kertoi sivistystoimessa valmistelussa olevasta harrastamisen hankkeesta.
Hankehakemus käsittää yhden vuoden, mutta ministeriö tavoittelee pysyvää toimintaa.
Lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta on koottu harrastuslukkarit erikoululle. Ideana on,
että harrastustoiminta alkaisi välittömästi koulupäivän jälkeen. Harrastustoimintaan
osallistuminen ei olisi pakollista. Harrastustoimintaa järjestetään koulussa tai lähellä
koulua. Muutama paikka kuitenkin on, joihin kuljetetaan (esim. Kalpalinna). Kunta jättää
hankehakemuksen 15.4. mennessä ja toukokuussa tiedetään, saadaanko hankerahoitusta.
Erilaisia harrastuksia olisi esimerkiksi: mopon korjaus, ratsastus, eläinten hoito,
liikunnalliset harrastukset jne. Joka koululle järjestetään myös harrastusklubi, jossa voi
kokeilla erilaisia harrastuksia. Harrastusten tulee olla sellaisia, että niitä voidaan järjestää
Janakkalassa (mahdottomuuskarsinta). Harrastustoimintaa tarjoavia toimijoita on ollut
vaikeaa löytää ja se on vaatinut paljon aikaa. Harrastustoimintaa on ajateltu erityisesti niille
lapsille ja nuorille, joilla ei ole vakituisia harrastuksia, mutta tarkoitus on mahdollistaa lisää
ryhmiä, jos ne tulevat täyteen. Toimintaa järjestetään myös pienemmillä ryhmillä, mikä
palvelee erityisesti kyläkouluja. Yksi harrastustoiminta kestää 1-2 tuntia.
1.9.2021 on tarkoitus, että toiminnat alkavat, ja ne jatkuvat koko lukukauden ajan.
Jokaiselle koululle tulisi näin (ainakin) ma-to iltapäiväksi joku harrastustoiminta. Oppilas voi
kokeilla eri harrastuksia ja sen jälkeen päättää jatkaako ryhmässä. Kuljetukset harrastuksen
jälkeen mahdollistetaan niitä tarvitseville kunnan kustannuksella. Osaan toimintaan
tarvitaan myös erillinen kuljetus. Jokainen harrastukseen jäävä lapsi saa välipalan ja
kustannuksia harrastustoiminnasta ei tule perheille.
Sivistystoimi tekee alkusyksystä KYSELYn perheille lasten osallistumisesta eri
harrastustoimintoihin, jos hanke toteutuu.
POHDITTIIN lakisääteistä iltapäivätoimintaa ja tätä tulevaa harrastustoimintaa. Kuinka
iltapäivätoiminta ja harrastukset voidaan yhdistää ja ettei tehdä päällekkäistä työtä? Voiko
iltapäivätoiminnasta käydä harrastustoiminnassa ja palata takaisin iltapäivätoimintaan?
SELVITETTÄVÄ:
➔ Voiko samaan kyselyyn yhdistää kyselyä perheiden tarpeista iltapäiviin liittyen
(iltapäivien kesto, osallistumisen esteet, hoivatarpeet, maksullisuus yms.)?
➔ Ovatko iltapäivät tällä tulevalla toiminnalla hyvällä mallilla? Jääkö tässä yhdistelmässä
vielä aukkopaikkoja, joita kumppanuuspöytä voisi lähteä ratkaisemaan?

•

Kerhotoiminta kouluilla kunnan organisoimana
Kunnalla on edelleen kerhotoimintaan rahoitusta, vaikka harrastustoiminta-hanke pyörii.
Vaikea vielä ennustaa, miten tulevaisuudessa näiden rahoitukset tulevat menemään.

•

Kerho- ja harrastustoiminta muiden järjestämänä
Teoriassa tätäkin toimintaa voisi olla, esimerkiksi urheiluseuran erillinen hankerahoitus.

•

Kyläyhteisön, naapurien ja toisten lapsiperheiden mahdollisuudet
Harrastamishankkeen kautta lasten iltapäivien tilanne näyttää valoisalta myös
kyläkouluissa, ei välttämättä tarvita muita vaihtoehtoja.
IDEOITA: varamummo-vaari
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•

Räätälöinti jokaiselle kylällä
Hyviä ideoita voidaan kylillä toteuttaa mahdollisuuksien mukaan esim. harrastustoimintaa
yhteisöllisesti. Voi hakea myös hankerahoitusta. Tarvitaanko ulkopuolista apua lasten
iltapäivien valvontaan?
➔ Pitäisikö eri kylien tilanne kartoittaa vielä syksyllä kun iltapäivä- ja
harrastustoiminta saadaan käyntiin ja nähdään niiden jälkeinen todellinen tarve?
IDEA: kyläkohtaiset kumppanuuspöydät

•

Kyytien miettiminen uusilla periaatteilla
Harrastamisen malliin sisältyy kuljetukset kotiin. Voidaanko hyödyntää niitä kuljetuksia
myös iltapäivätoiminnassa? Voisiko iltapäivätoiminnasta hakea myös naapurin lapsen?
IDEAT: kimppakyydit, mahdollisuus saada kyyti kaverille

•

Viestintä, kuinka perheet saavat tiedon tarjonnasta
Wilma-viestintä

•

Iltapäivätoiminnan ja harrastustoiminnan yhteensovittaminen järkevästi

•

Kiertävä malli (enemmän toimijoita ja tarjontaa)

5. Muita ideoita ja ratkaisuehdotuksia
- (seurakunnan) etäkerhot
- paikka muualla kuin koululla, kylätalo, maatila, jonkun koti myös kiertävästi
6. Yhteenveto sovituista toimenpiteistä. Viestintä.
➔ Siirretään seuraava kumppanuuspöydän tapaaminen syksylle, jos se tuntuu Minnasta järkevältä
ja on Leader-pilotointihankkeen osalta mahdollista. Kun harrastamisen hankkeen rahoitus
varmistuu ja toiminta saadaan alkuun, tiedetään, kuinka paljon lapsia osallistuu
harrastustoimintaan. Silloin pystytään hahmottamaan kokonaisuus ja aukot paremmin.
Tilannekuvan rakentaminen voi olla tarpeen kyläkohtaisesti.
➔ Leena, Sanna, Elina pitävät Minnan kanssa oman palaverin vielä aiheesta.
➔ Elina ottaa yhteyttä rahoittajaan eli Jussi Pakariin (Linnaseutu) ja varmistaa, onko tätä
kumppanuuspöytää mahdollista siirtää syksyksi.
➔ Wilma-kysely, jotta saataisiin selvitettyä perheiden aito tarve iltapäiviin liittyen. Jos Wilmakysely tehdään, täytyy kysymyksiä pohtia, esimerkiksi: Mihin asti olisi iltapäivätoiminnan tarve?
Osallistumisen esteiden selvittäminen. Mitä ollaan valmiita maksamaan? Mitä iltapäivien osalta
odotetaan? Tarvitaanko ”hoivaa”, turvallista aikuista, tilaa tavata kavereita? Tarpeet sekä
perheiden että lasten ja nuorten kannalta.
➔ Muistio laitetaan julkiseksi kunnan kumppanuuspöytä -nettisivulle.
7. Seuraavan tapaamisen ajankohta
Seuraava tapaaminen syyskuussa, jos se sopii kumppanuuspöytä pilotin hankerahoittajalle.
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Jälkipuheet / ideat
Ensi syksyn tilanne kylien lapsille näyttää todella hyvältä. Positiivinen ongelma, jos kumppanuuspöydällä ei
olekaan ongelmaa enää ratkaistavaksi.
30.3.2021
Janakkalan kumppanuuspöytä -hankkeen rahoittajan Linnaseudun toiminnanjohtajan Jussi Pakarin näkemys
on, että tämä olisi aikataulumuutos on mahdollista. Hän tarvitsee esityksen perusteluineen sähköpostilla,
jotta asiaan saadaan Hämeen ELY-keskuksen maksatustarkastajalta etukäteisvahvistus. Hämeen Kylät ry /
Elina hoitaa tämän.
31.3.2021
Minna on samaa mieltä aikataulumuutoksesta: järjestään kumppanuuspöydän seuraava tapaaminen
alkusyksystä tai tarpeen vaatiessa aiemmin.

