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Veikkosten toimintasuunnitelma 
 

 

 Kerhossa on turvallinen toimintaympäristö ja ammattitaitoiset ohjaajat. 

 Jokainen on tärkeä ja arvokas omana itsenään. 

 Harjoitellaan ryhmässä toimimista: sosiaaliset taidot, omatoimisuuden 

harjoittelu, lapsen iän ja kehitystason huomioon ottaminen. 

 Rohkaistaan lapsia tutkimaan ja kokeilemaan uusia asioita yhdessä 

ohjaajien kanssa. 

 Jokaiseen kerhopäivään sisältyy paljon iloa, huumoria, läheisyyttä ja 

positiivista palautetta. 

Kerhopäiviin sisältyy ulkoilua, luonnon seuraamista, liikkumista, laulua, leikkiä, 

käden töitä ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä. Kerhovuoteen kuuluu pari 

vanhempien ja lasten yhteistä kerhokertaa.  

 

Ennen kerhon alkua kutsumme perheet tutustumaan kerhoon elo-syyskuun 

vaihteessa. Kerhon aloituskäytännöt ja kerhopäivät sovitaan yhdessä 

vanhempien kanssa. Kerhon aloituksessa ns. pehmeä lasku on mahdollinen. 

 

Kuulumiset lapsen kerhopäivästä jaetaan heti kerhon päätyttyä. Vanhemmat 

voivat varata ajan kahdenkeskiseen keskusteluun aina kun siihen on tarvetta ja 

keväällä pidämme ”vanhempain vartin” kaikkien halukkaiden kanssa. Lapsen 

täyttäessä 4 vuotta, saat mukaasi neuvolakäynnille tietoa lapsestasi. 

 

Tiedotamme kerhon toiminnasta kuukausittaisella kerhokirjeellä sähköpostitse.  

 

Kerhopäivät ovat maanantai, tiistai ja keskiviikko  

- Kerho alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 11:30. 

- Kerhotoiminta on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.  

- Kerhotoiminta on maksutonta. 

- Kerho toimii syyskuusta - toukokuuhun. 

- Kerhot eivät toimi koulujen loma-aikoina. 

- Kerholaisten turvallisuus kuuluu leikkipuistojen turvallisuussuunnitelman 

piiriin. 

- Kun lapsesi lopettaa kerhon ilmoita siitä johtavalle leikkipuisto-ohjaajalle, 

Teemu Kariaholle 09 310 58524 / teemu.kariaho@hel.fi 
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Veikkosten päivänkulku: 

        

klo 9:00 Tavataan ulkona Soihdun edustalla. Vanhemmat pukevat kerholaiselle 

kerholiivin päälle. Ulkoleikkejä pihalla tai retkiä lähiympäristöön  

klo 10:30 Puiston touhutuokio ja alkupiiri  

klo: 10:45 Eväshetki lasikatoksessa tai sisällä. Eväiden jälkeen leikkiä, laulua, 

kädentöitä ja muuta mukavaa 

klo: 11:30 Kerho päättyy 

 

Kerholainen tarvitsee mukaansa: 

- eväät rasiassa, esim. leipä, jogurtti, tuorepala. Juomana tarjoamme 
vettä. 

- sisätossut 
- varavaatteet reppuun 
- sään mukainen vaatetus 
- eväshanskat 

 

Kerhon ohjaajina toimivat Jaana, Kirsi ja Minna.   

 

Leikkipuisto Soihtu 

Ylipalontie 1 E 

09 310 69834 tai 040 3344255 

lp.soihtu@hel.fi 

 

Kerhoon haetaan osoitteesta; 

www.hel.fi/vaka 

 päivähoito ja esiopetus 
 kerhot 

joko sähköisesti tai erillisellä kerhohakemuksella. 

 

Lisätietoja alueen kerhotoiminnasta voi kysyä päiväkodeista ja leikkipuistoista. 
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