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Vauhtiviikareiden kerhon varhaiskasvatus perustuu soveltuvin osin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan jonka pohjalta
laadimme vuosittain kerhon toimintasuunnitelman. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun
ja arviointiin.
Vauhtiviikarit on liikunnallinen kerho, joka toimii osana Urheilupuiston toimintayksikköä.
Kerho toimii arkisin klo 9.00-12.00 Tikkurilan Urheilutalolla ja sen lähiympäristössä. Kerhoryhmiä Tikkurilassa on kaksi: 4-5vuotiaiden ryhmä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä 3-4-vuotiaiden ryhmä tiistaisin ja torstaisin. Lähiluonto ja
alueen liikuntapaikat ovat kerhojen aktiivisesti käytössä.
Vehnätien päiväkodin yhteydessä toimii kolmas kerhoryhmä. Vehnätien Vauhtiviikarit on 2-5 vuotiaiden sisarusryhmä ja
tarjoaa iltapäivätoimintaa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13.30-16.00. Vehnätien Vauhtiviikareiden toiminnan
suunnittelussa on huomioitu lapsiryhmän tarpeet sekä lähiympäristön liikuntaan kannustavat mahdollisuudet.

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Toiminnan perustana on kannustava vuorovaikutus ja selkeät toimintatavat, joissa aikuinen on turvallinen, arvostava ja aidosti
läsnä. Kerhotoiminnassa lapsi saa kokemuksia ryhmässä toimimisesta sekä harjoittelee uusia taitoja aikuisten ja kavereiden
kanssa. Toiminnassa näkyy huumori ja tekemisen ilo; huomaamme hyvää ympärillämme ja arvostamme toisia!
Kerhon oppimisympäristö on hyvin monipuolinen ja lähellä olevaa luontoa sekä liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään aktiivisesti.
Myös Urheilupuiston ja Lummepolun päiväkodit tulevat lapsille tutuiksi. Kerholaisista kasvaa toimintavuoden aikana monitaitoisia
mestareita!

TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT
Tarjoamme maistiaisia eri liikuntalajeista, joita lähestymme usein leikin kautta. Liikunnan lomassa opettelemme yhteistyötaitoja,
tunnetaitoja ja kaveritaitoja. Aikuinen on kerhossa aina lähellä lasta; tukemassa ja kannustamassa. Iloitsemme yhdessä koko ryhmä
toistemme onnistumisista.
LASTEN OSALLISUUS
Lasten osallisuus näkyy päivittäisessä kerhotoiminnassa. Osallisuus on yhteisiä keskusteluhetkiä, toiveleikkejä, tarinoita ja ideoita.
Mielikuvituksen ja leikin kautta onnistuu hassuimmatkin ehdotukset. Jokaisella kerholaisella on vuoro ehdottaa ja vaikuttaa
yhteiseen toimintaan. Lasten osallisuus on myös joukkoon kuulumisen tunnetta. Jokainen lapsi saa tuntea olevansa tärkeä ja
arvokas.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön perustana on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Arvostamme vanhempien
näkemystä oman lapsensa asiantuntijoina. Kerhomme toimintaan kuuluu aloituskeskustelu, jossa huoltajien kanssa keskustellaan
kerhon aloittamiseen liittyviä käytänteitä sekä kuullaan lapsen ja perheen toiveita kerhotoiminnalle ja yhteistyölle.
Aloituskeskustelu käydään lapsi kotiloissa -lomakkeen pohjalta. Lapsen 4-vuotistarkastus (Hyve)neuvolan kanssa yhteistyössä
tehden kuuluu myös kerhon toimintaan. Kerhovuoden aikana järjestetään myös yhteisiä juhlia tai tapahtumia, joihin huoltajat ovat
tervetulleita.
VIESTINTÄ
Lapsen kerhoon tuonti- ja hakutilanteiden kautta välitämme kuulumisia lapsiryhmän toiminnasta sekä kerhopäivän aikaisista
tapahtumista. Julkaisemme kuukausiohjelman, jossa toimintaa on hyvissä ajoin suunniteltu etukäteen. Kuukausiohjelman
seuraaminen on hyvin tärkeää lapsen kerhopäivän onnistumisen kannalta. Huoltajat voivat tutustua Vauhtiviikareiden toimintaan
myös suljetussa Facebook-ryhmässä.

