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Satulipas-kerhon varhaiskasvatus perustuu soveltuvin osin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan jonka pohjalta
laadimme vuosittain kerhon toimintasuunnitelman. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan
suunnitteluun ja arviointiin.
Kerhotoiminnassa painottuvat monipuolinen ohjattu toiminta ja vapaa leikki joita suunnitellaan ryhmän tarpeita
vastaavaksi.
Satulipas-kerho sijaitsee Avoin päiväkoti Ukko-Pekan yhteydessä osoitteessa: Aniskuja 3, 01300 Vantaa.
Kerhon toiminta-aika on klo: 9.00 – 12.00 puh. +35850 318 0967.
Kerhon toiminta on suunnattu 2-5 vuotiaille kotona oleville lapsille.
Kerhossa toimii kolme ryhmää: Karhut maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ketut tiistaisin ja torstaisin ja Siilit
perjantaisin.
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Satulipas-kerhossa psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö muodostuvat lasten ja kerhon kasvattajien keskinäisistä
suhteista. Kerhossa kohtaamme lapset sensitiivisesti ja ystävällisesti huomioiden. Lapset muodostavat kaverisuhteita ja
ryhmäytyvät kasvattajien avulla kerhovuoden aikana, mikä vahvistaa jokaisen lapsen osallisuutta ryhmässä. Toiminta on
lapsilähtöistä.
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat turvalliset ja valoisat toimitilat ja välineet. Kerhossa on wc-tilat, eteinen ja
kaksi isoa leikkihuonetta sekä aidattu piha-alue hiekkalaatikoineen, liukumäkineen, keinuineen ja pihaleluineen.
Kerhossa leikkivälineen ja kuvakirjat ovat sijoitettu lasten saataville selkeästi kuvitetuille paikoilleen.
Oppimisympäristöä muokataan myös lasten tarpeiden mukaan.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Satulipas-kerhon toimintavuodessa painottuvat leikki ja leikilliset menetelmät työtapana. Leikeille luodaan tilaa ja
mahdollisuuksia. Kasvattajat osallistuvat leikkeihin samalla havainnoiden ja rikastaen niitä.
Kalenterivuoden juhlapyhät ja suomalaiset kulttuuriperinteet huomioimme lauluin, leikein, lorujen, satujen ja
askartelujen keinoin.
LASTEN OSALLISUUS

Kerholaisilla on tilaa ja mahdollisuuksia monenlaiseen leikkiin ja leikkiympäristön muovaamiseen. Lasten ideoita
kuunnellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsia myös rohkaistaan tuomaan ajatuksiaan ja ehdotuksiaan
esiin. Heidän ideat, leikit ja tekemänsä kädentyöt näkyvät kerhon toimintaympäristössä.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Huoltajilla on myös vaikuttamismahdollisuuksia kerhon toiminnan suunnitteluun kertomalla tai kirjoittamalla
ehdotuksia, ideoita ja vinkkejä kerhon idealistalle. Osallisuutta vahvistetaan myös lasten ja heidän huoltajiensa
sensitiivisellä kohtaamisella ja yhdenvertaisella kuulemisella.
VIESTINTÄ

Satulipas-kerhon asiakasperheiden viestinnässä painottuvat kohtaamiset lasten tuotaessa kerhoon ja sieltä hakiessa
jolloin voidaan keskustella eri asioista, kertoa ja kuunnella kuulumisia sekä antaa tietoa tulevista tapahtumista.
Kerhossa hyödynnetään tablettia näyttämällä kuvia ja videoita kerholaisten päivästä ja lähettämällä sähköpostia tai
teksiviestejä. Kerholla on myös facebook-sivut, joilla on ajankohtaisia aiheita ja kuvia. Satulipaskerhossa jaetaan
perheille kerran kuukaudessa paperinen tai sähköinen kuukausiohjelma.
Huoltajilla on myös mahdollisuus lukea Vantaan kaupungin verkkosivuilta mm. varhaiskasvatuksen uutiskirje sekä
muita ajankohtaisia asioita.

