
Viikinmäen kuukausitiedote - Elokuu 

 Hei kotiväki! Syksy on lähtenyt käyntiin ja arki alkaa asettua pikkuhiljaa. Syksy 

on ollut erikoinen kaikille koronaviruksen takia, mutta kaikki ovat hienosti puhaltaneet 

yhteen hiileen. Kaikki – lapset ja aikuiset – ovat mallikkaasti muistaneet pitää huolta 

henkilökohtaisesta sekä yhteisestä hygieniasta, eikä kohta enää ohjaajienkaan tarvitse 

muistuttaa käsienpesusta. 

 Tiimissämme on tänä vuonna kuusi ohjaajaa, Satu, Kadri, Reetta, Annamiia, 

Kertu ja Minka. Jokaisella on paljon erilaisia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia - 

kuvataiteista ja musikaalisuudesta aina liikuntaan ja vaikkapa ötökkälajien tunnistukseen – 

ja näitä osaamisalueitamme hyödyntäen suunnittelemme Puuhalalaisille paljon 

mielenkiintoista toimintaa. Lapset on jaettu kolmeen pienryhmään, joissa ensimmäiset 

viikot ovat menneet ohjaajiin, toisiin lapsiin sekä Puuhalaan tutustumisen merkeissä. 

Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla harmissaan, vaikka ei olisi päässyt parhaan kaverin 

kanssa samaan ryhmään: leikkipuiston laajalla ulkoilualueella ryhmät pääsevät välillä 

leikkimään keskenään ja ryhmiä tullaan vielä syksyn edetessä jakamaan uudestaan.  

 Iltapäiväkerho alkaa heti kun viimeinen oppitunti loppuu. Ohjaajat tulevat 

lapsia vastaan luokkien viereen ja lapset ilmoittautuvat oman ryhmänsä ohjaajalle. Kun 

ohjaaja on varmistanut kaikkien olevan paikalla, siirrytään ulos yhteiseen toimintatuokioon, 

joka voi olla vaikkapa yhteinen hippaleikki tai viikonlopun kuulumiset. Tämän jälkeen pääsee 

leikkimään omia leikkejä siihen asti, että lähdetään välipalalle. Välipalan jälkeen 

kokoonnutaan taas yhteiseen toimintaan. Elokuussa tämä on ollut pitkälti 

tutustumisleikkejä, mutta syksyn jatkuessa luvassa on muun muassa askartelua, musiikkia ja 

itseilmaisua. Jos kuitenkaan jonain päivänä ohjattuun puuhaan ei millään jaksaisi osallistua, 

vaihtoehtona voi mennä viettämään ”siestaa”, lepohetkeä hiljaiseen tilaan, jossa voi ottaa 

torkut tai vain pötköttää ja haaveilla. Ohjatun toiminnan jälkeen voi taas puuhata omia 

juttuja siihen asti, että lasta tullaan hakemaan tai ilmoitetaan, että hän voi lähteä itse kotiin. 

 Syyskuussa toimintatuokiot alkavat monipuolistua, nyt kun nimet ja 

kanssaryhmäläiset alkavat olla tutumpia. Ulkoilurajojenkin alkaessa tulla tutuiksi, on 

tulevaisuudessa luvassa pieniä retkiä lähiluontoon.  Luvassa on myös askartelua, muun 

muassa sääntöpuu, jonka lapset ”allekirjoittavat” itse askartelemallaan lehdellä. 

Muistattehan, että ulkoilemme päivittäin ja paljon, joten säänmukainen vaatetus on tärkeää 

ja varasukkia ei voi ikinä olla liikaa. Nyt kun läksyjäkin alkaa tulla enemmän, järjestämme 

mahdollisuuksien mukaan läksytuokion joka päivä, mutta muistattehan, että vastuu läksyjen 

hoitumisesta on loppukädessä huoltajilla. 

 Tehdään tästä yhdessä mahtava lukuvuosi. Hyvää syksyn jatkoa kotijoukoille! 

Lämpimin syysterveisin, Puuhalan tiimi. 



 

 


