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Bakgrund och fakta
Det är en fin och solig vinterdag i slutet av mars när jag besöker Vendaleftis i Nurmijärvi. I
södra Finland har vi fått mer snö på de senaste två dagarna än det funnits på hela vintern. Jag
får skjuts av eftisledare Sari-Pilvikki Kähkönen (Sari) från Klövskogs busstation till eftiset
som ligger på 5 minuters bilväg från centrum.
Vendlaeftis ligger i Vendlaskolan som är en den enda svenskspråkiga skolan i Nurmijärvi.
Vendlaskolan startade i augusti år 2004 med Päivi Säteri som rektor och med 19 elever i en
elementbyggnad invid den finskspråkiga Syrjälä skola. I Vendlaskolan kan barnen gå från åk
1-6 och i högstadie går de sedan i Helsinge i Vanda eller i Lärkan i Helsingfors. Idag finns det
totalt 33 barn i skolan. Av dessa går 11 barn på eftis. Det är Svenska föreningen i Nurmijärvi
rf. http://www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi som upprätthåller eftiset.

Vendlaskolan och –eftis med eftisbarn och ledare i förgrunden!
Sari har jobbat på eftiset 2,5 år och fick i dagarna en yrkesexamen för ledare i morgon- och
eftermiddagsverksamhet från Prakticum. Hon är mycket nöjd med utbildningen och är glad
och stolt över att nu vara behörig eftisledare. Sari är den enda ledaren på eftis men berättar att
hon har lyckats få ett par personer hon kan ringa åt ifall hon är sjuk eller annars behöver
vikarie.
Eftiset finns i ett av klassrummen i skolan. Klassrummet används också i bildkonst. Eftiset
har egna skåp och hyllor där de har sina material och saker. På hösten börjar det många nya
barn till skolan och då har eftiset inte längre något eget utrymme. Men ettorna och tvåorna
slutar tidigt så eftiset kommer att vara i deras klass nästa år.

Lek med snöskottan är rolig, men sen blir det bara skottning av snö, inte barn, som gäller!!
Noah, Mikael och Isa skottar Nora och Jessica
Idag slutar en del av barnen kl. 12.00 och kommer då till eftis. Först brukar de vara ute i minst
en timme. Idag är det 8 barn som kommer till eftis. Kring skolan finns det fin natur med skog
och fantastiska lekplatser för barnen. Sari berättar att barnen hittar på en massa roliga saker
och fantasifulla lekar i skogen. Hon är också mycket mån om att skapa utrymme för fantasi
och lek i verksamheten. Idag är marken täckt av vit snö, flickorna leker hästar och pojkarna
krig, ibland smälter pojkarnas och flickornas lek in i varandra.

Isa, Nora och Jessica leker hästar i skogen
Vid 13-tiden går vi in och en del av barnen tar fram sina läxböcker andra börjar pyssla. Sari
säger att barnen nästa alltid brukar göra sina läxor på eftis, men huvudansvaret för
läxläsningen ligger på föräldrarna. Noora, som kommer från Haikala skolan, kommer till
eftiset med taxi. Hon går här en dag i veckan för att hålla uppe sina kunskaper i svenska.
Hennes familj bodde i Sverige ett par år, men flyttade för ca 3 år sedan tillbaka. Hon tycker
det är roligt att komma till eftis, speciellt att pyssla och att leka tycker hon om.

Barnen håller som bäst på att göra ”dinoland”. De färgar dinosaurier som kopierats från en
målarbok, sedan klipper de ut bilderna och klistrar fast dem på stora färgade papper där de gör
också landskap och annan miljö åt dinosaurierna. Barnen pysslar mycket. Bl.a de fina färglada
stenarna i bokhyllan har barnen gjort här på eftis.

Glada stenar som eftisbarnen målat.
Mellanmål
Klockan två blir det dags för mellanmål. Mellanmålet serveras av skolköket i Syrjälä skolas
matsal. Samtidigt äter också det finska eftiset som håller till i matsalen hela tiden. Idag
serveras mangokvark och färskt bröd och mjölk. Barnen äter med god aptit och när de har ätit
färdigt får de stiga upp. Idag får Noah torka av borden för han var lite olydig tidigare idag.
Efter mellanmålet går alla tillbaka in till eftis. (Utom Noah och Mikael som gör en runda i
snödrivan och blir helt snöiga)

Isa, Chris och Mikael tar mellanmål
Sari får ganska ofta vara ”språkpolis” när barnen går över till att tala finska med varandra. De
flesta har en starkare finska och speciellt när de leker med varandra glider språket lätt över till
finska!

Läxläsning!
Isa, Nora , Jessica gör sina läxor! De skulle skriva om sitt påsklov och rita en bild till det! Det
bästa på eftiset är bl.a. att titta på film och att vara i gymnastiksalen! I gymnastiksalen får
eftisbarnen vara varje måndag och ibland tittar de på film. Flickornas favoritmellanmål är
plättar, pannkaka, pizza och hotdog! Bär- och fruktkrämer är också goda! Nora tycker det är
tråkigt på eftis ibland när alla skriker!
Pojkarna gör dinoland och berättar att de tycker det nästa alltid är roligt på eftis! Det allra
roligaste är att spela fotis och att vara i gymnastiksalen. Att göra dinoland och att leka krig är
också roligt.
Övrig verksamhet
Eftiset brukar ca en gång per år göra längre utflykter och i håller de som bäst på att planera
vart de skall åka. Det blir troligen Högholmen eller Sealife. Tidigare år har de besökt bl.a.
Unga Teatern och och Högholmen.
Avgiften för familjerna är 110 euro/månad för heltid och 85 euro/månad för 1-3 dagar/vecka.
Till hösten kommer priset att sänkas till 85 euro/månad oavsett antal dagar i veckan.
Nurmijärvi kommun går in för att ha samma pris för alla eftisar i kommunen. Kommunens
eftiskoordinator ordnar ca två gånger per år en träff för alla eftisledare. Ibland ordnas någon
gemensam kurs, senast ordnades en kurs med motion som tema, med Nuori Suomi som
arrangör. Samarbetet med skolan fungerar också jättebra eftersom den är så liten, på skolan
jobbar endast två lärare, två assistenter och Sari!

Alla på Vendla-eftis idag! Också treorna Salla och Max hann med på gruppbilden!
(Marcus, som också brukar vara på eftis, var sjuk idag
Tack för att jag fick besöka ert fina eftis!
Mera info om Vendlaeftis ger ledare Sari-Pilvikki Kähkönen 040-778 5912, eller ordförande
för Svenska föreningen i Nurmijärvi, Siv Jansson,. Siv.jansson@pp.inet.fi, 050-361 6647
www.svenskaforeningeninurmijarvi.fi

Mera information om eftisverksamheten i Nurmijärvi finns på
http://www.nurmijarvi.fi/nuoret/fi_FI/iltapaivatoiminta/

Sari visar foton som hon tagit på eftis! Noah, Mikael och Daniel tittar på bilderna

