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Tervetuloa Pelastuspartio Aurinkoisten matkaan!

Tämä tarina on esimerkki lapsilähtöisestä 
projektityöskentelystä, jossa pedagoginen 
dokumentointi on kulkenut tiiviisti osana prosessia.

Ilmiölähtöistä, lapsia osallistavaa työskentelytapaa on 
päiväkodissa harjoiteltu jo yli kymmenen vuoden ajan.

Matkaan on henkilöstön kertoman mukaan sisältynyt 
monenlaisia vaiheita. Mutta kun työtapa on kerran 
sisäistetty ja opittu, ei paluuta vanhaan enää ole.



Lasten mielenkiinnonkohteet toiminnan suunnittelun 
perusta

Lähtötilanne alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Ryhmässä leikittiin paljon palomiesleikkejä. Yhteisten 
keskustelujen myötä syntyi ajatus Aurinkoisten omasta pelastuspartiosta, joka olisi aina valmis 
auttamaan hädässä olevia eläimiä.

Lastenkokouksessa selvitettiin mitä lapset asiasta ajattelevat?

• ”Pelastan kissan puusta tikkailla.” – Toivo 

• ”Että minä nostan tikkaat ja olen siinä tikasautossa ajelemassa ja pelastan jonkun sellaisen 
koiran.” – Alex

• ”Jos joku ihminen olis puussa, niin tikkaat nousis ja sitten valmis!” – Nooa

• ”Mä haluaisin pelastaa kissan puusta. Meidän kissa ei saa kiivetä puuhun.” – Emma

• ”Vaikka sammutan tulipalon, tuolla hiiren kotona.” – Benjamin 



Toiminnan suunnittelu 
etenee lasten 
kiinnostuksen kohteita 
hyödyntäen

Tehdään retki kirjastoon•

Lainataan teemaan liittyvää •
kirjallisuutta

Yksi kirja nousee suosikiksi yli •
muiden: Hälytys, hälytys hiirten 
PALOKUNTA!
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Suunnitelmia
kirjataan
yhdessä
projektin
käsitekarttaan



Leikki lähtee 
lentoon

• Pelastuspartioleikki asemoitui siis 
pihalle pienen liukumäen 
ympäristöön

• Sopivan kehyskertomuksen 
löydyttyä ja yhteisen idean 
kirkastuessa leikki sai heti lisää 
tulta alleen. 

• Kun pelastajat saivat vielä hieman 
uutta rekvisiittaa, lähti leikki 
suorastaan lentoon!



Leikin intensiteetin ylläpito edellyttää jatkuvaa 
suunnittelua

Lapsiryhmä eli mukana tarinassa ja •
odotti innokkaasti ensimmäistä oikeaa 
pelastustehtävää.

Ryhmään ilmestyi hälytysnappula, jota •
seurattiin tarkkaavaisesti.

Pian Uljaalta ilmestyikin kirje, kissa on •
pulassa katolla. Apua tarvitaan!



Heti seuraavana aamuna alkoi tapahtua! 

Pienen liukumäen katolla oli kissa, joka ei päässyt sieltä omin voimin alas. Nyt äkkiä auttamaan!

Miten me 

saamme kissan 

katolta alas!Mistä me saadaan 

tikkaat?

Tikkaat, me 

tarvitsemme tikkaat!

Siivousvarastossa 

on tikkaat!



Voi ei, kukaan ei ole niin pitkä 

että ylettyisi kissaan!

Mikä nyt avuksi?

Ehkä jotain kättä pidempää… 

keppi? lapio?

Haetaan äkkiä lapio!

Jee, me 

onnistuttiin!

Ensimmäisen pelastustehtävän 
myötä myös ryhmän 1-2 – vuotiaat
pääsivät hyvin projektiin kiinni.



Projektia eletään arjessa

Ensimmäisen pelastustehtävän myötä 
leikki siirtyi myös sisälle, kun osa 
pelastuspartion jäsenistä ryhtyi 
tutkimaan kissan mahdollisia 
vammoja ja totesi sen tarvitsevan 
sairaalahoitoa. 

Alkoi eläinsairaalaleikki.





Lapset mukana toiminnan suunnittelussa

Tehdään kerrossängystä paloauto!



Paloauton valmistuttua siellä on leikitty ahkerasti



Nyt on kiire! 
Äkkiä kaikki 
tarvittava 
mukaan, pillit 
päälle ja 
matkaan!



Aihetta työstettiin 
monin eri tavoin

Metsäretkillä• etsittiin innolla
mahdollisia avuntarpeessa olevia
eläimiä. 

Ulkona• leikittiin myös teemaan
liittyviä yhteisiä liikuntaleikkejä, 
esimerkiksi tulisotaa
häntäpalloilla.



Ystävyyden joulupuu
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Tammikuussa palattiin jälleen kehyskertomukseen



Uusia juonenkäänteitä suunniteltiin yhdessä lasten kanssa

Ja postia saapui..oravilta, prinsessoilta ja hiiriltä.



Leikki
jatkui koko
kevään
ajan



Projektin päättäminen
on tärkeä osa prosessia

Ensin piti tietysti hyvästellä karvaiset
ystävät!



Juhlia ja ystävyyttä



Vasun tavoitteet konkretisoituvat pedagogisen 
dokumentoinnin myötä

Hyvinvoiva ja 
oppiva lapsi



Hyvää matkaa, pysykää ystävinä! Me ainakin pysytään!

Hyvää matkaa, pysykää ystävinä!

Pelastuspartio Aurinkoiset kiittää ja kuittaa

ja on edelleen aina valmiina auttamaan!


