
RYHMÄKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022 

Vasat 

Vasat sijaitsee Vuosaaren-e 10. 12 Poijun nuorinta lasta.  Ryhmä sijaitsee kerrostalon kivijalassa 
erillisessä ryhmä-lassa. Tiloihin on luotu oppimaan inno=avat ympäristöt. Pelit, kirjat, 
rakenteluleikit, soi@met, liikuntavälineet ym ovat lasten vapaas- ote=avissa. Toimintakaudella 
2021-2022 toimimme pääasiassa ulkona ja toteutamme vahvas- metsäpedagogiikkaa. Ryhmässä 
Aloitamme toiminnan päivi=äin n.9.00. Ryhmän kasva=ajat ovat Karita Hartela, Marja-Liisa Laiho ja 
Anisah Bäckström.  

Maanantaisin ryhmässä on kuukauden Ais-seikkailuun lii=yvää toimintaa.  Tiistaisin on virallinen 
muskari. Keskiviikkoisin erilaisia kädentaitoja pienryhmissä. Torstaisin liikuntaleikkikoulun ohjelmaa 
mukailevaa liikuntaa ikätasoises- eri liikuntapaikkoja hyödyntäen. Perjantait varataan retkille ja 
esiin nouseville asioille. Tuemme vahvas- laaja-alaista oppimista sekä sitä, e=ä oppimista, 
kehi=ymistä ja kasvamista tapahtuu kaikkialla ja kokopäivän ajan. 

Käytämme ryhmän yhteiseen liikuntaan ja liikkumiseen lähialueen metsiä ja liikuntaken@ä. Oma 
leikkipaikka on jo monimuotoisine maastoineen oiva liikkumispaikka näille pienille. Liikumme ja 
retkeilemme paljon sekä opetamme lapsia liikkumaan luonnossa ja liikenteessä. Kutsumme myös 
päiväko-in musiikki-/ tea=erikesityksiä ja käymme myös ulkopuolisissa -laisuukssa Vuotalossa, 
Stoassa sekä muissa vastaavissa paikoissa -lanteen ja tarpeen ilmetessä. 
 
Pedagogisia painotusalueita Vasoissa on musiikki- ja liikuntakasvatus sekä terveellisen ruokavalio. 
Näiden lisäksi siis myös Ais-seikkailu 1 materiaali, jossa on laaja värimaailma. Näiden pienten 
pedagogiikka sisältää vahvas- mm. omatoimisuuteen kannustamista, yhdessä oloa, läheisyy=ä ja 
ryhmäytymistä. Tunteet ja niiden tunnistaminen alkavat jo pienestä pitäen tärkeänä osa-alueena. 
Samoin yhdessä olo ja toisten huomioimiseen viri=äytyminen. Perushoito-lanteet ovat yksi 
parhaimmista opetus- ja kasvatus-lanteista. 
Päivät alkavat Vasoilla aamupiirillä n. 9.00. Siitä alkaa päivi=äinen toiminta, joka päivästä riippuen 
on siis eritelty jo aikaisemmin.  

Toimintaa arvioidaan -imipalavereissa sekä vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa. 
Dokumentoidaan kaikki suunnitelmat ja ohjeistukset mappeihin. Keväällä arvioidaan toimintaa 
laajemmin. Tärkein arvioin- lähtee ryhmän aikuisista päivi=äin. Seurataan kehitystä ja kasvua sekä 
kirjataan asioita ylös. Keskustellaan ja kuunnellaan lapsia päivi=äin. 

Valvomme tarkasC kiusaamista ja pyrimme täysin nollatoleranssiin. Meillä on tehty kiusaamiseen 
ehkäisyyn paino=ava ohjeistus. Kuuntelemme tarkas- ja herkällä korvalla lapsia ja pyrimme 
keskustelemaan lasten kanssa paljon. Ope=elemme tunteita ja niiden nimeästä ja yritämme oppia 
huomaamaan, miltä toisesta voi tuntua. Kohtaamme kaikki omina yksilöinään.  

Ryhmässä annetaan yleistä tukea annetaan kaikille eri pedagogisin ratkaisuin.  

Jos ilmenee tarve=a tehoste=uun tai erityiseen tukeen, niin konsultoimme Keltoa/psykologia ja 
toimimme tarpeen mukaan. Teemme pedagogisia arivointeja tai selvityksiä -lanteen niin vaa-essa. 


