
 
Koululaisten ensimmäinen talokokous toimintakaudella 2019-2020 
 
aika: 15.8.2019 
ryhmä: koululaisten iltapäiväryhmä 
puheenjohtaja: Eija 
Sihteeri: Reetta 
Osallistujat: 38 koululaista 

 

1. Kokousavustajien valitseminen (ääntenlaskijat) ja osallistujien laskenta. 

2. Esittelimme leikkipuisto Kesannon pääpiirteittäin ja henkilökunnan. Lapset kertoivat myös oman nimensä. 

Kertasimme vielä, että leikkipuisto on vapaa-ajan viettopaikka ja osallistuminen kaikkeen toimintaan on 

vapaaehtoista. Muistutimme myös, että täällä on kaikki ”kivoja kavereita” keskenään, - kaikenlainen kiusaaminen on 

ehdottomasti kielletty.  Kesannon sääntöjä ja sopimuksia täytyy pystyä kaikkien noudattamaan ja kaikilla on samat 

säännöt. Tarvittaessa olemme yhteydessä kotiin. 

3. Viralliset syyskauden avajaiset pidetään 23.8. - tiedossa pizzaa ja discoa ja saa halutessaan ottaa omia herkkuja 

mukaan Kesantoon. 

4. Leikkipuisto Kesanto on suljettuna 20.9.2019 työyhteisön kehittämispäivän johdosta.  

5. Syyslomalla 14.-18.10.2019 leikkipuisto Kesanto on näillä näkymin auki. Loma-ajan ohjelma ja retket tarkentuvat 

myöhemmin ja siitä lisätietoja tulossa lähempänä ajankohtaa. Leikkipuiston järjestämille retkille on oma 

ilmoittautuminen. Koulun loma-aikoina ei ole välipalaa tarjolla, joten tällöin lapselle tarvitsee olla eväät kotoa. 

6. Kävimme läpi Kesannon käytäntöjä ja sääntöjä: 

- Moikataan kun tullaan ja kun lähdetään ohjaajaa. 

- Poikkeustapauksissa, kun huomiota tarvitaan nopeasti, pilliä käytetään kokoontumiskutsuna ohjaajan luo. 

- Reppu tuodaan sisälle omalle paikalle (voi soittaa kotiin esimerkiksi tullessaan koulusta ja ennen leikkimään 

menoa jos niin on kotona sovittu). 

- Syksy on saapunut ja ulkoilemme säässä kuin säässä. Joten säänmukaiset ulkovaatteet tulee olla. Ilmojen 

viilentyessä reppuun kannattaa myös laittaa ainakin vaihtosukat ja -hanskat. Ne kastuvat ensimmäisinä. 

Ulkovaatteet ja kengät on hyvä myös nimikoida vaatteiden katoamisen ja vaihtumisen varalta. Naulakkopaikalle 

voi tuoda esimerkiksi pienessä pussissa säilytettäviä varavaatteita vähän. 

- Omaa puhelinta käytetään vain tärkeisiin puheluihin (oma puhelin säilytetään sisällä repussa omalla 

naulakkopaikalla). Lapset leikkivät ja touhuavat leikkipuistossa, - annetaanhan lapsille leikkirauha. 

- Lelut ja leikkivälineet palautetaan myös aina omille paikoilleen ja tavaroista pidetään hyvää huolta. 

- Vanhemmat voivat aina soittaa Kesannon puhelimeen kesken päivän jos tulee esimerkiksi sovitusta poikkeavaa 

ohjelmaa tai täytyy saada lapsi kiinni. Sovittehan kotona aina jonkun kellonajan kotiinlähdölle tai lapsen 

hakemiselle leikkipuistosta ja muut tärkeät asiat.  

- Käytiin Kesannon rajat läpi – kummuille voi mennä ohjaajan luvalla. 

- Keskustelimme myös hygienia-asioista (wc:ssä toimiminen, aivastelu, yskiminen ymv.) WC:ssä käydessä ja 

välipalalle tullessa hyvä käsienpesu saippualla ja kuivaaminen pyyhkeeseen on erittäin tärkeää. On hyvä yrittää 

yskiä ja aivastella nenäliinaan, hihaan, kainaloon pöpöjen leviämisen välttämiseksi. 

- Kun retkeilemme (mm. elokuviin, turnauksiin), tarvitsemme niihin osallistumiseen aina huoltajan suostumuksen 

erikseen. 

7. Pikku leikkihuoneesta tehdään toiveiden/teemojen mukaista leikkihuonetta. Sen rakentelua ideoidaan yhdessä. 

Ideaboxiin lapset voivat tuoda omia ideoita ja toiveita toimintaan liittyen. Lapset ovat jo ehdottaneet esimerkiksi 

nurinkurinpäivää, discoa ja sähkötöntä päivää. 

8. Kerroimme leikkipuiston apulaisohjaajien sekä pihapoliisien tehtävistä. Apulaisohjaajat auttavat välipalalla ja 

pihapoliisit neuvovat ja opastavat pihalla leikkivälineiden käytössä ja pihasäännöissä. Käymme vielä näitä läpi 

seuraavassa kokouksessa, sillä uusille koululaisille tuli tällä kertaa paljon uutta asiaa.  

9. Elokuun lopussa aloitamme päivittäiset tuokiot/toiminnot, jolloin viikko-ohjelmassa on: 

 maanantaisin Tänään leikitään –teeman mukaista leikkiä, kuten esimerkiksi autopesula, 

pehmoeläinsairaala ja kauppaleikki 

 keskiviikkoisin pihaleikkejä 

 torstaisin Kurren kätköily leikkipuiston pihalla 

10. Olemme nyt kauden alussa muistutelleet kellonaikoja eli käytännössä muistuttelemme esim. ”kello on kolme ja kello 

kolmen lähtijät voivat ottaa omat tavaransa ja lähteä kotimatkalle” jne.  Olemme myös viestitelleet koteihin JOS 

lapsi ei ole tullut leikkipuistoon eikä ilmoitusta kotoa ole tullut. Ilmoitathan AINA lapsen poissaoloista mieluiten  

tekstiviestillä tai sähköpostilla, jotta huoltajilla ja meillä Kesannossa on tieto missä lapsi on. Odotamme lapsia tänne 

Kesantoon tuleviksi suoraan koulusta jos kotoa ei ole tullut ilmoitusta poissaoloista  Pyysimme lapsiakin 

muistuttelemaan asiasta  

Tärkeitä päiviä Kesannossa: 
23.8. Syyskauden avajaiset; discoa ja pizzaa ja saa halutessaan ottaa omia herkkuja mukaan Kesantoon 



20.9. Leikkipuisto Kesanto SULJETTUNA työyhteisön kehittämispäivän johdosta 
24.9.-7.10. Mennään metsään kampanja 
4.10.-10.10. Eläinten viikko 
14.10.-18.10. Kesannossa syysloman ohjelmaa 
1.11. Halloween hässäkkää 
vkolla 45 Isänpäivän viettoa 
 
Käykää seuraamassa myös toimintaamme leikkipuisto Kesannon facebook-sivuilta  
Mukavaa syksyä kaikille! 
 
Leikkipuisto Kesanto 
lp.kesanto@hel.fi 
09 310 58681 
 
t. Reetta, Eija ja Marion 
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