
PÄIVÄKOTI MEREN ULKOTOIMINTAKERHOESITE  

KERHON HENKILÖKUNTA: 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kirsti Kuoppa 

Varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Ackalin-Sulavuori 

Ulkotoimintakerhon puh. 0408685374  (ma-to) 

pk.meri@hel.fi 

Päiväkodinjohtaja Katariina Laakso puh. 0403340903 

katariina.laakso@hel.fi 

 

Kerhosta: 

Ulkotoimintakerho toimii maanantaista torstaihin. Aamupäiväkerho Kettujen (2-3-v.) toiminta-aika on klo 9-11.30. 

Iltapäiväkerho Kotkien (3-5-v.) toiminta-aika on klo 12.30-15.30. Kerhojen pääkokoontumispaikka on pk Meren 

viereinen Veneentekijänpuisto, ellei toisin tiedoteta. Kerhotoiminta noudattaa Helsingin kaupungin peruskoulujen 

loma-aikoja, jolloin kerho on kiinni. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on perheille maksutonta. 

Toiminta-ajatus: 

Kerhotoiminta on aina ulkona. Toiminta tarjoaa lapselle omassa lähiympäristössään loistavan oppimisympäristön. 

Retkillä ja liikunnalla on pääpaino, unohtamatta lasten kulttuuria (esim. laulaminen ja loruttelu, kirjasto, teatteri, 

museo). Kehotoiminta on suunnitelmallista, laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta. Lasten osallisuus näkyy 

mm. retkikohteiden toiveissa sekä ulkoleikkitoiveina. 

Tavoitteet: 

Ulkotoiminnan tavoitteena on hyvinvoiva, leikkivä ja ulkona luonnossa viihtyvä lapsi. Havainnoimme ja tutkimme 

yhdessä luonnon lisäksi myös rakennettua ympäristöä. Leikkitaidot ja ystävyyssuhteiden luominen vahvistuu pienissä 

ryhmissä. Lapsi saa onnistuneita kokemuksia omassa toiminnassaan ja oppii arvostamaan lähiympäristöään sekä 

ryhmässä toimimisen taitoja. Kerhon liikuntasuunnitelman tavoitteena on myös lapsen perusliikuntataitojen 

kehittyminen. 

Kerhopäivän runko: 

-alkulaulu/kannustuhuuto 

-kertaus retkikohteesta 

- oma reppu selkään ja lähtö retkelle 

-vapaata/ohjattua toimintaa kohteessa 
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-loppulaulu/kannushuuto ja lähtö kotiin. 

 

 

Kerholaisen reppuun pakataan kotona: 

-eväät eväsrasiaan ja juomapullo 

- oma istuinalusta 

-varavaatteita(hanskat/lapaset/sukat/alusvaatteet) 

-syömälapaset erikseen kylmällä ilmalla(huom. ei sormikkaita) 

- tarvittaessa vaippa ja puhdistuspyyhkeet 

KERHOLAINEN PUETAAN KOTONA SÄÄN MUKAISIIN VAATTEISIIN. 

 

Kerho-ohjaajien reppu sisältää: 

-ensiapupakkaus 

-kerhopuhelin 

- vanhempien yhteystiedot paperiversiona 

-kerholaisten huomioliivit 

-nenä- ja puhdistusliinoja, wc-paperi 

- roskapusseja ja kumihanskoja. 

 

Vanhempien kanssa yhteistyö: 

-päivittäiset keskustelut sekä puhelinaika klo 8-8.30 pidemmille keskusteluille. 

- vanhempaininfo tarvittaessa 

- WhatsApp-ryhmä vanhempien kirjallisella luvalla, jonka kautta  välitämme infoa ja kuvia toiminnasta 

 

Kerhosäännöt: 

-retkillä oltava näköyhteys aikuiseen ja pysytään sovittujen rajojen sisäpuolella 

-lapsi kiipeää omien taitojensa mukaan 



-mitään ei syödä luonnosta ilman aikuisen lupaa 

-aikuinen kerää esim. lasinsirut 

-lapsia opetetaan keräämään omat roskat pois luonnosta 

 

Muuta kerhotoiminnasta: 

-toimimme hyvien tapojen mukaan: esim. tervehtiminen, toisten huomioiminen ja kuunteleminen 

-mahdolliset ristiriitatilanteet ratkotaan aina puhumalla. 

-toiminnassamme korostuu kivan kaverin taidot 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

 

 

 

 

 


