
Valtuustoaloite 14.2.2022 

Tarveselvitys alakouluikäisille lapsille suunnatun ohjatun toiminnan 

järjestämisestä koulujen loma-aikoihin 

Oletko lapsena osallistunut kesäleireille tai muuhun ohjattuun toimintaa koulujen loma-aikoina? 

Tiedätkö jonkun, joka ollut Kessulassa tai Sirkkulassa? Tai ehkä itse olet uinut, leikkinyt, askarrellut ja 

muuta mukavaa tehnyt Kessulassa.  

Vaasa on profiloitunut lapsiystävälliseksi ja lapsiperheitä tukevaksi kaupungiksi. Lapsiperheet ovat 

myös merkittävässä osassa kaupunkimme strategiaa. Kouluissa loma-aikoja on syksyllä syysloma, 

joulun aikaan jopa kolmen viikon joululoma, viikon talviloma helmi-maaliskuunvaihteessa ja kesällä 

kaksi ja puoli kuukautta kesälomaa. Osalla vanhemmista on haasteita järjestää mielekäs ja tuvallinen 

loma-aika lapselle erilaisista syistä.  

Kaupungissamme osa perheistä on hankaluuksissa lasten loma-ajoilla, kun eivät iältään vielä itse 

pärjää kotona, eikä vanhemmilla ole mahdollisuutta olla kaikkia loma-aikoja poissa töistä. Tällä 

valtuustoaloitteella pyydetään selvitystä loma-aikojen ohjatun toiminnan tarpeesta alakouluikäisille 

lapsille. Tarvekartoituksena voisi toimia esimerkiksi kysely kohderyhmien perheille tai 

sosionomiopiskelijoiden toteuttama kartoitus opiskelijaprojektina.  

Vaasalainen perheenäiti Noora Kriikkula otti yhteyttä ja kertoi lasten loma-aikahaasteista. Tässä 

selvityksen pohjaksi Kriikkulan ajatuksia lomatoiminnasta. 

“Loma-aikojen ohjattu toiminta alakouluikäisille lapsille 

Tiloina Vaasan koulut tai (avoimet) päiväkodit. Kesällä on paljon hyviä kunnan tiloja 

tyhjillään, joissa tällainen päivätoiminta onnistuu helposti. Näin tyhjillään olevat tilat 

saataisiin hyötykäyttöön. 

Toiminta sijoittuisi koulujen toimintakauden lopusta uuden toimintakauden alkuun 

(mahdollisesti esim. arkisin ma-pe, klo 9–15 välillä). 

Päätarkoituksena on ehkäistä heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien lasten 

syrjäytymistä lomien, etenkin kesä- ja joululomien aikana. 

Tavoite on saada lapsille päivittäinen ateria, sosiaalisia kontakteja, turvallinen paikka 

ja hyviä lomamuistoja. 

Pyritään siihen, että lapsella on myös "oikeaa" lomaa, eli lasta ei pysty ilmoittamaan 

toimintaan koko lomakaudeksi, kun kyse on kesä- tai joululomasta.  

Hauskaa ja kehittävää päivätoimintaa, mm. askartelua, leikkejä, liikuntaa, lukemista, 

pelailua ja mahdollisesti joitain oppihetkiä riippuen ryhmien ikäjakaumasta. Tähän 

voisi halutessa jotenkin myös hyödyntää esim. kielikylpyä, vierailla/viettää aikaa 

vanhainkodeissa tmv. 

Kunnan/Yhdistyksen rahoittama: Kiinnostuneita tahoja tähän mennessä: Vaasan 

Setlementti, VAMK, VAMIA ja Pohjanmaan Yhdistykset ry. Vaasan Setlementti sekä 

Pohjanmaan Yhdistyksen ry ovat luvanneet olla mukana toiminnassa jollain 

panoksella.  



Toiminnan ohjaajat valmistuneita tai/ja opiskelevia lähihoitajia, sosionomeja ja 

varhaiskasvatuksen työntekijöitä (ehkä myös sairaanhoitajia/terveydenhoitajia). Heille 

"ohjaaja" -nimikkeen palkka TAI sitten he voisivat suorittaa tätä työtä osana 

koulutusta. 

 Vaasan kaupunki saisi varmasti hyvää imagoa lapsiperheiden silmissä, kun kaupunki 

mahdollistaisi loma-aikojen toimintaa. Pidempien loma-aikojen hoitosuunnitelmat ja 

siitä aiheutuva stressi ovat ainakin lähes jokaisessa lapsiperheessä jokavuotista. 

Vanhemmilla ei välttämättä ole ollenkaan mahdollisuutta lomaan tai lomat joudutaan 

pitämään lasten hoidon takia eri ajankohtina, jolloin perheellä ei ole yhteistä loma-

aikaa. 

 Tällä hetkellä jokainen loma-ajan päivätoiminta on maksullista, lyhytkestoista ja 

liittyy yleensä johonkin harrastukseen tai seurakunnan toimintaan. Nämä kohdennetut 

päivätoiminnat eivät palvele jokaista perhettä, jos lapsi ei harrasta mitään sellaista, 

johon toiminta liittyy, tmv. Lasu-asiakasperheiden lapsille on olemassa toimintaa, 

mutta se vaatii tosiaankin asiakkuuden.” 
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