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Kirjala skola i bakgrunden och mellanmål ute förstås
Barnen, eftis och skolan
Eftiset Pluppis finns i Kirjala skolas byggnad, i övre våningen finns ett utrymme som eftiset
får förfoga över. Vinden är mysig och barnens pyssel finns utställda på olika platser. Eftiset
har egentligen inga leksaker utan de brukar göra sina leksaker själva. Ledaren Christel Palm
och barnen berättar att de pysslar ganska mycket.
För tillfället deltar totalt 26 barn i eftisverksamheten. 12 barn från åk.1, 7 barn från åk 2 och 7
barn från åk 3. Alla är inte på eftis alla dagar men medeltalet är ca 15-16 barn per dag.
Christel berättar att samarbetet mellan skolan och eftis är toppen, bättre kan man inte ha det.
”Men det beror säkert på att vi är en liten skola ( 54 elever ) och det känns som om vi är en
hel stor familj” säger Christel.

Varje barn är ett djur i Pluppis här några av dem
Kaninen Anton, sälen Cajsa, och blåvalen Colin

Pluppis är ett helt privat eftis
Pluppis eftis upprätthålls av Kirjala Hem och skola rf. Som är en aktiv förening på många sätt.
Det här är nionde året som eftis verkar i Kirjala skola. Avgiften som familjerna betalar för
verksamheten är 2,50 €/dag och familjerna betalar för de dagar de i början av terminen har
anmält att deras barn deltar i eftisverksamheten. På Pluppis jobbar Christel Palm som ansvarig
ledare och Elin Fjäder som hjälpledare. Båda ledarna finns på plats kl. 12-15och kl. 15-17 är
Elin ensam, eftersom en del av barnen då redan gått hem. Vid behov stannar Christel också
längre. Eftis har inget fungerande samarbete med staden, och får heller inget understöd
därifrån, men det är ett medvetet val som styrelsen för Kirjala Hem och skola och
eftispersonalen gått in för eftersom de varit mycket nöjda med denhär modellen.
Finansieringen sker bl.a. via föreningen som samlar in medel på olika sätt samt genom bidrag
från olika fonder varje år.

Eftisutrymmena då man är inne.
Mellanmålet tar barnen med själva
Pluppisbarnen är sällan inne. Så länge det inte är riktigt kallt äter de även mellanmål ute. Alla
tar med sig eget mellanmål. Favoritmellanmålet är bröd, yoghurt och juice. Juicen skall helst
vara en trip så att man kan “pama” den efteråt, berättar pojkarna.

Wilhelm och Julius i full gång med mellanmålet.

Verksamhet
- Ute i friska luften trivs vi bäst!
Eftersom eftiset är så bra beläget med skog och natur runt omkring har barnen hittat på en
massa egna utelekar. Speciella leken i Pluppis är Minka och Miniminka. Pojkarna visar gärna
vad spelet går ut på. Minka är ett spel där man sparkar en fotboll in i ett skjul, om man missar
och bollen kommer ut ur skjulen är man ute! Miniminka är samma lek men man använder en
tennisboll som man kastar. Pluppisbarnen har i alla tider spelat Minka. Det börjar bli ett
traditionellt spel eftersom Pluppis eftis funnits i över åtta år.

”Minka laget idag Julius, Dennis, Joakim och Wilhelm
Alla på Pluppis tycker det är bra att vara ute. Barnen och ledarna får frisk luft och mår bra.
Man kan hitta på en massa roligt ute och göra egna leksaker av rör, stenar och pinnar och trä.
Barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet och är i kontakt med naturen. Det är därför
ingen överraskning att alla barn på eftiset tycker om djur. Flickorna på Pluppis är hästflickor
säger Jenny som själv har en ponny.
Pluppis brukar ofta leka i skogen, de har byggt kojor och vid jultider samlats där för glögg
och pepparkakor. Pojkarna Dennis och Jesper berättar stolt att de på fritiden byggt en massa
kojor.
Samarbete och övrig verksamhet
Både pojkarna och flickorna spelar fotboll. De tränar mycket eftersom de varje år har match
mot församlingens eftis i Pargas. Pojkarna påstår skämtsamt att Pluppis oftast vinner! Pluppis
träffas ofta med församlingens eftis. Under jultiden brukar de samlas hos församlingens eftis
och äta gröt tillsammans. I tiderna har Pluppis eftis även ordnat en maskerad med stående
bord för alla eftisar i Pargas. Christel tyckte det var en trevlig tillställning och hoppas på att
den skulle få fortsättning.

På fredag (5.10.) har pluppis leksaksdag och även då hittar man på något tema med leksakerna
t.ex. teater,circus eller bilshow. Barnen får vara kreativa och använda sin egen fantasi. Vid
trapporna finns planscher där barnen klistrat upp teckningar på djur, alla barnen är ett eget
djur berättar ledaren Christel.
På skolans julfest brukar barnen ordna eget program. Förra året gjorde barnen en Lordi-show,
i år är programnumret ännu öppet. - Under vårterminen brukar vi även åka på utfärd” berättar
Christel. Senaste utfärd som de gjorde var till golfbanan i Pargas.

Vi tecknar och ritar också ute, Colin och Jesper tycker om att rita
Det finns vissa regler på Pluppis: Man skall hålla sig inom gränserna som alla känner till och
man skall inte ljuga. Ledarna tycker alla skall vara ärliga. Christel blir jättearg om vi ljuger
säger barnen - Så har vi tre visslingar också, berättar flickorna. En vissling betyder matdags,
två visslingar betyder viktigt ärende och tre visslingar betyder att en förälder kommit och
hämta ett barn. Gården är ju stor och visslingarna hör alla, det är därför de används.
”Det är roligt på Pluppis! Och ledarna är bra” säger barnen. ”Visst grälar vi lite ibland men vi
kommer nog riktigt bra överens här” tycker barnen och ledarna. Det är trevlig stämning och
riktigt roliga barn på Pluppis, här ser man inte på TV eller sitter vid datorn, här har man
trevligt tillsammans ute i naturen.

Hoppas ni andra eftisar har det lika trevligt som vi säger Sara, Nicolina, och Lotta
För mera information om Pluppis verksamhet, kontakta eftisledare Christel Palm, 0400709293,

