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LEIKKIPUISTO ORAVAN PIKKUORAVAT-KERHON 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021 
 
Kerhon toiminta-ajatus  

Kerhotoiminta on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille kahden vuoden iästä 
maksuttoman esiopetuksen alkamiseen saakka.  

Tavoitteenamme on luoda toimintaympäristö, jossa lapsi viihtyy ja voi hyvin. Toiminnan 
pääpaino on leikillä ja ryhmätoiminnalla. Ohjaajat toimivat aktiivisesti lasten kanssa. 
Tuemme lapsen omatoimisuuden kehitystä (esim. riisuminen ja omista eväistä 
huolehtiminen). Pikkuoravat-kerhossa painotetaan ulkoilun tärkeyttä, jotta lapsen 
luontainen tapa liikkua ulkona ja luonnossa toteutuu.  

Leikkitoiminnan kerhot 

Kerhopäivät 

Pikkuoravat-kerho järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00–11.30 

Kerhon ohjaajina toimivat Kaisla ja Tony. 

 

Koronatilanteen vuoksi toimintamme on ulkopainotteista. Suosittelemme huoltajia 
käyttämään kasvomaskia varhaiskasvatuksen sisätiloissa, erityisesti lasta 
tuotaessa ja haettaessa. 

 

Kerhopäivän rakenne 

Klo 9.00 Kerhopäivä alkaa puiston auetessa. Lapset vievät yhdessä aikuisen kanssa 
kerhoreput omalle naulakkopaikalle ja pukevat kerholiivin päälleen. Aikuinen tuo lapset 
leikkipuiston pihalle, jossa ohjaajat ottavat heidät vastaan. 

 

Noin klo 9.15 kokoonnumme toiminnalliseen alkupiiriin, jossa katsomme yhdessä ketkä 
ovat paikalla. Alkupiirin jälkeen leikimme leikkipuiston pihalla, alakentällä tai 
vaihtoehtoisesti lähdemme pienelle retkelle. Kerhopäivän aikana järjestämme lapsille 
vaihtelevasti myös ohjattua toimintaa. Ohjatun toiminnan aikana voidaan esimerkiksi 
liikkua, leikkiä ja laulaa. 

 

Noin klo 10.30 Syömme omat eväät, jonka jälkeen leikit jatkuvat. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkitoiminnan-kerhot/
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                                                             ”Kukko puuron keitti, 

Kana maidon lämmitti, 
pikkulinnut lusikat toivat, 
tulkaa lapset syömään! ”  

 

Noin klo 11.15 kokoonnumme loppupiiriin. 

 
Klo 11.30 kerho päättyy. 

 

Kerhon toiminta-ajat 

• Kerhojen toimintakausi alkaa koulujen alettua, 25.8.2020 ja päättyy 31.5.2021. 
Loma-ajat (syys-, joulu- ja talviloma) noudattavat koulujen virallisia loma-aikoja. 
Syysloma 16.10.2020 - 20.10.2020, joululoma 23.12.2020- 6.1.2021, talviloma 
22.2.2021- 26.2.2021.  

 
Toiminnan sisältö  

Lasten ikäjakauma tarkentaa kerhoryhmän koon.  

Toiminnan sisältö muovautuu ryhmän lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden, sekä 
vuodenaikojen mukaan.  

Kerhossa tehdään retkiä esimerkiksi lähimetsään ja hiekkakentälle, jossa lapset pääsevät 
tutkimaan luontoa ja leikkimään liikunnallisia leikkejä isommalla alueella. Retkistä 
ilmoitamme kotiin aina etukäteen 

 

Kerhon toimintakäytäntöjä 

Lapsi tarvitsee omaan selkään sopivan kokoisen kerhorepun. 

Evääksi sopii terveellinen välipala esim. pieni leipä ja tuorepala. Lapsella olisi hyvä olla 
mukana oma juomapullo. Eväät pakataan eväsrasiaan ja vesipullon tulisi olla muovinen, 
jossa on hyvin sulkeutuva korkki.  

Säänmukainen pukeutuminen on tärkeää, ulkohousujen ja –kenkien on hyvä kestää 
kosteutta. Reppuun olisi hyvä pakata myös varavaatteet, varakäsineet ja sisätossut. 
Vaatteet tulee olla nimikoitu. 

Ennen kerhoon lähtöä lapsen on hyvä käydä vessassa. Mikäli hän käyttää vielä vaippaa, 
vaippa tulee vaihtaa juuri ennen kerhoon lähtöä, jotta lapsen on mukava liikkua 
kerhopäivän aikana.  
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Yhteistyökäytännöt vanhempien kanssa 

Tavoitteena on avoin kommunikointi vanhempien kanssa lasta koskevista arjen asioista. 
Vaihdamme päivittäin kuulumiset vanhempien kanssa lapsia tuotaessa ja haettaessa. 
Vanhemmat voivat halutessaan varata kerhonohjaajalta ajan ”vanhempainvarttiin”.  

Pidämme myös ”hyve-4”-keskusteluja 4 vuotta täyttäville lapsille ja heidän vanhemmilleen 
ennen 4-v-neuvolaa. Keskustelun pohjaksi vanhempi kysyy lapseltaan kysymyksiä liittyen 
lapsen kokemuksiin kerhossa. 

Mikäli lapsi sairastuu tai ei muusta syystä osallistu jonain päivänä kerhoon, ilmoitathan 
siitä puiston numeroon (09 310 56499) ensisijaisesti tekstiviestillä.  

Mikäli lasta on vastassa kerhopäivän jälkeen joku muu kuin huoltaja (myös ilmoitettu 
varahakija), ilmoitathan sen ohjaajille jo aamulla, kun lapsi tuodaan kerhoon tai viimeistään 
puhelimitse kerhopäivän aikana. Lasten rokotukset on kehotettu huolehtimaan ajan tasalle 
rokotusohjelman mukaisesti. 

Tiedotamme vanhempia kerhon toiminnasta ja poikkeuksista tekstiviestillä tai 
sähköpostilla.  

 

Turvallisuus 
 
Lasten perustietolomakkeet ovat toimistossa leikkikerhokansiossa, josta saamme 
tarvittaessa nopeasti vanhempien yhteystiedot. Ulkoillessa lapsilla ja ohjaajilla on käytössä 
heijastinliivit, joissa on näkyvillä kerhon yhteystiedot muovitaskussa. Lasten nimet eivät 
saa olla näkyvillä kerholiiveissä.  
 
Onnettomuuden tai tapaturman sattuessa kartoitamme ensin tilanteen, minkä jälkeen 
tarvittaessa soitamme hätäkeskukseen (112). Tämän jälkeen soitamme lapsen 
vanhemmille.  
 
Lapsen kadotessa toinen ohjaaja kerää muut lapset kokoon ja toinen tutkii lähialueen. 
Etsintään voidaan pyytää apua pihalla olevilta muilta vanhemmilta.  
 
Dokumentointi 
 
Leikkitoiminnan kerhon toimintaan tallennetaan pääasiassa leikkipuiston omalle Facebook-
sivulle sekä Instagramiin. Sivut ovat julkisia ja kaikkien katseltavissa. 
Lasten kuvaamisesta kysytään aina kirjallinen lupa vanhemmilta.  


