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Vilinäntalojen Vasu =
Vilinäntalojen Varhaiskasvatussuunnitelma

o Vilinäntaloissa leppoistetaan arkea tietoisesti.
o Aamun hämärähyssy ja musiikin lämmin tunnelma toivottavat
lempeästi lapset ja vanhemmat tervetulleiksi aikaisina arkiaamuina.
Yhdessä lasten kanssa heräillään leppoisaan päivään keittelemällä
aamupuurot ja ”kahavit”.

o Päivää eletään rauhallisella rytmillä, ruokailuja porrastaen,
omaryhmissä ja erilaisissa leikkiryhmissä touhuillen, leikeistä
leppoisasti toisiin siirtyen.

o Arjen rytmit mukaillaan mukavasti sen hetkisen lapsiryhmän mukaan,
pienen päiväkodin vahvuus ja osa vilinämäisyyttä.

o Yhdessä ihanasti, pienet ja isot, toinen toisiamme arvostaen.
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o Prum prum, pastilliraktori hurahtaa lounaan päätteeksi pikkuisten
eteen! Vau!

o Puuro koristellaan strösseleillä, tehdään hillosta silmät ja naurava
suu! Päiväkodin pihaan aurataan kiemurteleva polku, päiväkotiin
tullessa onkin Saku kehitellyt hauskan tempputehtävän koko
perheelle; loikkaa ja donkkaa päivä käyntiin!

o Arjen askareita yhdessä lasten kanssa; monta pientä innokasta
pölyjen pyyhkijää, taikinan sekoittajaa, pöydän kattajaa, välipalan
loihtijaa, pyykkikoneen täyttäjää ja imuroinnin mestareita on Vilinän
talot pullollaan.

o Arjen askareiden parissa puuhastellessa monta uutta asiaa opitaan.
Kuinka monta lusikkaa ja haarukkaa? Onko makeaa ja suolaista?
Kumpi matto painavampi? Kumpi on vihreää, kurkku vai tomaatti?
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o Lasten lähellä. Sylitellään ja halitaan, silitellään. Ei silloin tällöin vaan aina,

jokaisena hoitopäivänä. Aikuinen on lähellä ja läsnä, aikaa kuunnella lasta ja
pitää lähellä.
o Läheltä ja lempeästi päiväkotiemme ohjaustapa. Aikuisen askeleet jaksavat
viedä viestin lapselle.
o Vilinän taloissa maistellaan maittavaa ja terveellistä kotiruokaa a`la Ravintola
Huili. Aikuisilla on aikaa ja kiinnostusta pohtia miten ”hevi-herkut” tarjoillaan ja
välipaloja ideoidaan sekä valmistetaan yhdessä lasten kanssa. Välipaloja
koristavat hedelmät ja vihannekset, kirsikkatomaatit on katettu merirosvolaivaan,
viidakkolautasilta napostellaan apinan banaanivartaat.
o Päivälepo, päivän paras hetki! Ihanaa rauhoittua omaan sänkypaikalle ja kuulla
kuinka taitava ja kiva olen  Lepohetkellä silitellään ja ollaan rennosti, hierotaan
tai piirrellään sormella kuvia selkään, sirotellaan unihiekkaa tai sipaistaan
unisulalla poskea, kerrotaan hyvää mieltä tuovia tarinoita jossa lapset
seikkailevat. Päiväuniasioissa kuunnellaan luonnollisesti vanhempien toiveita.
o Puhtaudesta huolehdimme, kädet pestään ahkerasti, suut pyyhitään puhtoisiksi,
vessaillemme muistutellen, isommat jo omaan tahtiin.
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o Vilinämäisyys on sitä mitä tunnet, näet, haistat, maistat, kuulet tullessasi meidän portista

sisään. Vastaleivottua sämpylää, pihalyhtyjä, mutkalle aurattu talvinen polku, lasten tasolla
olevat taideteokset, veikeät vanhat esineet ja huonekalut jotka puhaltelevat tarinatuulia
menneiltä ajoilta, iloisesti hassutteleva aikuinen joka keksii kaikista parhaimmat leikit! Napa
naurussa Vilinäntaloissa vilahtelevat supersankarit, jotka kiepsahtavat aikuisen
sylisykkyrään ihan vaan oloilemaan.
o Kaikkien Vilinäntalojen toimitilat ovat kotoisia ja lämminhenkisiä. Niihin on kiva tulla ja ne
toivottavat kaikki vieraat tervetulleeksi portilta asti! Vilinän talojen tarhapöllöt pitävät huolen
rakkaista päiväkodeistaan kuin omistaan.
o Vilinätaloissa luotamme leikkiin. Päiväkotiemme toimintaympäristöt ovat leikkisiä! Ympäristö
suorastaan elää lasten leikistä. Välillä sohva kiepsahtaa dinojen luolaksi tai keittiön pöytä
saa ylleen salaperäisen majakankaan ja olkkariin ilmestyy salaisten agenttien jännittävä
toimisto.
o Vilinämäinen leikkiympäristö tempaa lapset mukaan leikkimään! Houkuttelevan
leikkiympäristön luominen on tärkeä osa vilinämäisyyttä. Vilinämäinen leikkiympäristö on
selkeä, esteettinen ja lapsia innostava. Leikkiympäristöstä huokuu lasten innostus!
o Jokaisesta Vilinäntalosta löytyy hauska ja temppuileva liikkala. Liikalassa on tilaa liikkeelle ja
taitaville tempputaikureille sekä monipuolisia liikkavälineitä lasten saatavilla.
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o Tarhapöllöt ovat iloisesti, energisiä, hyvällä fiiliksellä eläjiä. Tarhapöllöjen vahva
o

o
o
o

ammattitaito joka joustaa ja taipuu kaavoihin kangistumatta. Vilinäntalojen
henkilökunnan iloisen innostava asenne näkyy, kuuluu, tuntuu ja tuoksuu 
Tarhapöllöjen polvet joustaa ja ideat lentää! Kuulumiset, Hyvät Huomenet,
juttutuokiot käydään lasten tasolla.
Vilinämäinen tarhapöllö on lempeä kasvattaja, jonka syliin on aina mukava
käpertyä. Tarhapöllö on aina valmis auttamaan ja luomaan lapsen päivästä mitä
parhaimman ja turvallisimman!
Tarhapöllö pitää huolen, että arki rullaa ja arjessa on selkeä, turvallinen ja tuttu
rytmi.
Meillä jokaisessa talossa on vastaava lastentarhanopettaja, johtopöllö, joka
pitää huolen talon lennokkaasta, leppoisasta, vilinämäisestä fiiliksestä.
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o Hetkessä eläminen on Vilinän tarhapöllöille ominaista, lapsille
luontaista. Heittäydymme yhdessä hetkeen ja päädymme seikkailuretkeen, ihmettelyn kautta luomaan uusia luovia leikkejä joihin
sujahtaa tarhapöllön takataskusta ne tärkeät seikat; tunne- ja
kaveritaitoja, kielten rikasta maailmaa, lapsen supervoimataitoja,
median mahdollisuuksia, matemaattisia oivalluksia ja taiteellisia
kokemuksia!

o Tarhapöllö ei koskaan unohda lasten kanssa höpsöttelyä ja
hupsuttelua!
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o Minulla on Supervoimia, paljon hienoja vahvuuksia.

Vilinäntaloissa nostamme nämä esiin ja löydämme jokaisesta
lapsesta paljon hyvää ja arvokasta. Meillä vahvistetaan
luottamusta itseen, että olen tärkeistä tärkein ja taitavista
taitavin, huipputyyppi kerta kaikkiaan!

o Supervoimien kautta löytyy rohkeus tutkia, liikkua, leikkiä,
oivaltaa, epäonnistua, kokeilla uudestaan!

o Supervoimien bongaus on mainio tapa aloittaa päiväkotiura.
Buustaamme näitä voimia koko päiväkotiuran ajan.
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o Leikillä ja luovuudella on aikamoinen taika! Leikissä on kaikki ainekset mitä
tarvitaan elämisen taitojen opetteluun.

o Vilinäntalojen aikuisilla on aikaa olla läsnä leikissä ja auttaa lapsia
leikkitaitojen oivaltamisessa. Aikuinen antaa lapselle uusia mausteita leikkiin;
leikki kasvaa ja kehittyy lapsen mielikuvituksen ja kiinnostuksen pohjalta.
o Leikkivästä päiväkodista saattaa löytyä vaikkapa herkullinen
jäätelökioski, mieletön matkatoimisto, kopiseva kenkäkauppa,
puuhakas puuverstas tai vallattomia vaihtoehtohoitoja tarjoava lähiklinikka.
Kesällä päiväkodin pihalle saattaa rakentua vaikka mattolaituri jossa on
leikkinä ihan oikeasti oikeiden räsymattojen pesu. Vain mielikuvitus rajana!
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Leppoisa leikkisoppi
Innostavat leikkiaarteet
Leikkiin kätketyt oppimistehtävät
Kivat kaverit ja heittäytyvä tarhapöllö
Leikillä ja luovuudella on aikamoinen taika!
Hetkessä voi hujahtaa höpsöön tötterökioskiin
myyjäksi tai jännittävän dino-seikkailun
sankariksi tai prinsessojen pyörteisiin. Luovassa
leikissä on kaikki ainekset mitä tarvitaan
elämisen taitojen opetteluun. Lapsella on
mahdollisuus oppia leikissä ihan kaikki! Vau!
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Leikki on ihmiselämä pienoiskoossa: kaikki mitä
ihmiselämään liittyy, mahtuu leikkiin. On vaaratilanteita ja
rosvoja, on selviytymistä ja onnistumista, on kilpailua ja
epäonnea, on sattumanvaraisuutta ja oveluutta, on
rakkautta, pelkoa, mutta ennen kaikkea toivoa. Jotta
näistä aineksista voisi selviytyä, leikkiin tarvitaan myös
sääntöjä. Ja sitten harjoitellaan miten näitä sääntöjä
sovelletaan. Aivan kuten elämässä muutenkin.
–Mll13

o Vilinäntaloissa tehdään tilaa iloiselle ja lapsista pulppuavalle liikkeelle!
o Missä on liikettä sieltä kuuluu lasten kikatus. Liikunta on kivaa, hauskaa,

täynnä onnistumisen kokemusta! Minä osaan! Ja minä kannustan
kavereita! Hyvät motoriset taidot luo hyvän pohjan oppia myös muille
oppimistaidoille kuten lukeminen ja kirjoittaminen.
o Vilinätaloissa luodaan monipuliset leikkimahdollisuudet myös
vauhdikkaaseen ja liikkuvaan leikkiin. Jännittävässä palomies-leikissä
palomiehet laskeutuvat nopeasti tankoa pitkin päästäkseen sammuttamaan
tulipaloa, pillit vinkuen palomiehet kiitävät paloauto-mahalaudoillaan kohti
sammutustehtävää. Tulipalo roihuaa ylhäällä ullakkohuoneistossa, jonne
pääsee ainoastaan kiipeämällä pitkin puolapuita. Sammutustehtävien
välissä palomiehetkin pääsevät huilimaan taukotupaan pehmeälle
jumppapatjalle, josta seuraavan hätäkutsun saatteleman palomiehet
kierivät ja pyörivät kohti uutta tehtävää!
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o Tarhapöllöt ovat mestareita kehittämään hauskoja temppuhaasteita, jotka

innostavat lapsia kokeilemaan ja oivaltamaan uusia huikeita temppuja.
o Laajoista liikekaarista hioutuu tarkkoja ja näppäriä hienomotorisia taitoja.
Sorminäppäryyttä tarvitaan, jos Saku sammakon timantit ovat kadonneet tai
lanka-matoset on pyydystettävä pyykkipojalla keräten.
o Omaa kehoa käyttämällä oivalletaan ja opitaan, oma keho taipuu aakkosille,
osaatko tehdä kehosta A:n , B:n tai C:n? Kuinka kirjaimet kävelee? Omakeho
toimii laskukoneena, kuinka monta nenää entä varvasta, entä jos parin kanssa
saa lattiaa koskettaa vain viisi sormea, kaksi polvea ja napa. Kehossa monen
monta muotoa piilossa, mistä löytyy pyöreää ja kulmikasta? Tehdään kehosta
pyöreän pyöreä ympyrä yhdessä ja erikseen. Liikekin voi muotoja matkia,
kulmikasta juoksua, pyöreää kävelyä.
o Lapsena koetut kivat liikuntakokemukset luovat vahvan pohjan elinikäiselle
liikkumiselle, liikunta on superkivaa myös aikuisena!
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o Lajit tutuiksi lajikerhossa – Vautsi Vau!
o Vilinäntaloissa on mahdollisuus tutustua eri liikunta-ja urheilu-

lajeihin. Lajikerhoissa tavoitteena on tutustua uuteen lajiin
ammattilaisten ohjauksessa ja oman tutun päiväkotiryhmän
kanssa, aika mahtavaa! Lajikerhot on suunnattu Veskareille
(5-6- vuotiaille) ja mahdollisuuksien mukaan myös 3-4vuotiaat pääsevät osallistumaan. Lajikerholajeina voi olla mm.
Parkour, Alppilajit, Uiminen, Ratsastus. Lajeja saa
myös toivoa!
o Lajikokeiluiden myötä moni vilinäläinen on löytänyt uuden
huippukivan harrastuksen!
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o Tärkeimpiä taitoja elämässä, näitä yhdessä treenataan joka
päivässä, leikissä & liikkeessä, arjen tilanteissa.

o Monenmoisia tunteita mahtuu hoitopäivään; Iloa ja onnea, jännitystä
ilmassa, harmituksia ja ärhäköitä tunnepuuskia. Tarhapöllöt lasten
tunnetorneja kannattelee, lempeästi ja leppoisasti jutellaan: Autan
sinua, tunteiden kanssa tutuiksi tullaan! Syliin on aina aikaa, halit ja
lempeys saa ihmeitä aikaan. Muistamme kertoa olet tärkeä ja rakas
nyt ja aina.

o Päiväkodissa toimitaan RYHMÄSSÄ, eletään arkea YHDESSÄ,
kaveritaitoja treenaillaan, miten ollaan ystäviä keskenään ja toinen
ihminen kivasti huomioidaan.
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o Vilinäntaloissa rakastetaan spontaaneja luovia hetkiä: Syntyy idea, joka

toteutetaan saman tien ”paikalle tupsahtavien ja ilmaisusta innostuvien
lasten kanssa”.
o Lasten leikistä lähtee syntymään mainioimmat taideprojektit.
o Taidetta syntyy leikaten, liimaten, piirtäen, muovaillen, maalaillen, talvella
jäädyttäen, hiekasta rakentaen, pihataidetta puuhastellen tai vaikka
puurolautasta koristellen.
o Vilinäntaloissa rakastetaan musiikkia. Hyvät beatit ja riimit tempaavat
mukaan ilman rytmiä ei jää kukaan! Kehorummut pärisee, iloisesta rytmistä
lattia tärisee. Tanssiin ja luovaan liikkeeseen tempautuu mukaan koko
Vilinän väki! Arkihetkiä laulaen lorutellaan, lasten hienoja sävellyksiä
sanoituksia kuunnellaan.
o Arkemme on täynnä stand up- koomikkaa, on leikissä läsnä draamaa,
leikkiä ja komiikkaa! Roolivaatteet päälle pujahtaa, mummo peruukki
tarhapöllönkin päähän sujahtaa.
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o Kieli taipuu rullalle, kaarelle, sanoiksi ja loruiksi! Kielellä kerrotaan jutut
ja leikinkulku sekä omat tärkeät mielipiteet.

o Leikistä kajahtaa vilkkaat vuoropuhelut, sanoja soljuu sukkelaan,
ajatuksia vaihdetaan ja toisia kuunnellaan.

o Kielen kieppuessa vauhdilla ja lujaa, ärrän tai ässän joutuessa pulaan,
jos vuorovaikutusleikki ei skulaa, tarhapöllö tukee ja auttaa.
Sanavarastoa rikastutetaan ja kielenkäyttötaitoja ohjataan. Tarhapöllön
kieli on monipuolista ja hauskasti polveilevaa.

o Tarinataiturointiin kannustetaan ja huikeita tekstejä dokumentoidaan.
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o Vuodenajat värittävät ympäröivän luonnon ja virittävät Vilinän päiväkotien

toimintaa. Vaihtuvat vuodenajat tempaavat meidät mukaan erilaisiin
pihaleikkeihin; kesällä juostaan karkuun suihkepullo-hippaa, syksyllä hypitään
lehtikasaan, talvella lumileikit ja mäenlaskut ja keväällä juostaan villisti kuin vasikat
laitumilla.
o Pienillä poluilla hypähtelee suuria luovia ajattelijoita, sammalmättäältä toiselle
pompahtaa mainiot majan tekijät, yhdessä metsäillään ja luonnon luovat aarteet
kivet, kävyt, kivet etsitään. Tarkasti tutkitaan ja oivalletaan: luonto on ihanan ja
ainutlaatuinen paikka.
o Metsässä liikkeellä ei ole rajaa, on mahtavaa seinätöntä tilaa! Pää ei kopsahda
kattoon vaikka hyppäät kannolta korkealle, kierähdät kiveltä sammalmättäälle,
alitat tai ylität kaatuneen puun, metsän rauha mieliin laskeutuu ja leikkimaailma
avartuu.
o Lähimaasto ja kotiseutu tutuksi retkeillen. (Kirjasto, luisteluradat, lenkkipolut,
lähileikkipaikat, luonnonnähtävyydet)
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o Vilinäntaloissa lapset osallistuvat arjen nappulointiin! Koneet käynnistyvät

napin painalluksella ja yhdessä mietitään miten imuri hurisee, pesukone
pörisee ja vatkain vispailee. Meillä lapset ovat mukana koneistuksissa,
samalla avataan koneiden salaista maailmaa. Turvallisesi tutkien!
o Leikissä kun pulma eteen tärähtää, niin lapsilta oitis luovat ratkaisut
pärähtää. Tarhapöllö tarvittaessa Einsteineja jeesailee tuo lastenleikkiin
vihjeet ja vinkit ja googlesta linkit. Yhdessä vertaillaan, luokitellaan,
laskeskellaan, luovasti rakennellaan!
o Vilinäntaloihin putkahti Huoltamo leikit; lasten kiinnostus ”oikeisiin” koneisiin
ja laitteisiin viritti luovan leikin jossa syy- seuraussuhteita päästiin
testaamaan tuon tuosta!
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o Vilinäntaloissa Wappi-viestit lentelee, Spotify & Youtube musat tuo päivän
fiilistely-musat aamun hämärähyssyyn tai Säbä-pelin tuuletus-tunnariksi.
Vilinäntalojen Insta ja Face päivittyy, mediamaailma näyttäytyy hyvällä fiiliksellä
koko perheelle.
o Leikeissä media kuuluu ja näkyy; koko ryhmä saattaa olla Elsan ja Annan
pyörteissä tai Ryhmän Haun maailmassa. Nämä leikit ja lelut ovat osa mediaa.
o Juurikin Frozen Elsan innoittamana tai Lego City elokuvan hurmassa innostamme
lapsia vaikkapa taiteilemaan, tai tunnetaitoja nostetaan esiin lapsille tuttujen
hahmojen kautta. Leikkiprojekteihin etsitään tietoa, kuvia, musiikkia median
kautta.
o Pienten lasten mediakasvatus on arjessa vastaan tulevien tilanteiden ja lapsilta
nousevien teemojen huomioimista sekä niihin tarttumista pedagogisesti.
o Vilinäntaloissa jokaisesta lapsesta kirjoitetaan huikaisevan ihanaa Aarrekirjaa,
lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Aarrekirja luodaan
yhdessä lapsen kanssa. Vau! Lapsi pääsee itse tuottamaan kirjan sisältöä:
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tarinoin, kuvin, kertomuksin.

Vilinäntaloissa päivähoitopäivää dokumentoidaan kuvin ja videoin ja WhatsApp sovelluksen
kautta viestimme myös vanhemmille mitä kaikkea päiväkodissa puuhaillaan.
Lapsille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi ”Hei, ota kuva ja lähetä se mun äitille ja isille!”
On pyyntö jonka kuulemme usein, ja toteutamme! Lapsi on osallisena viestinnässä; kotona
voi yhdessä vanhempien kanssa katsoa päiväkodista tulleita kuvia ja videoita.
Vilinäntaloissa älypuhelimet mahdollistavat monipuolisen dokumentoinnin, myös lapset
pääsevät ottamaan kuvia ja toteuttamaan liikuttavan ihania videoita.
Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistuu mainiosti mediakasvatuksen kautta;
Perheitä innostettiin somessa löytämään kivoja lähiliikunta & retkipaikkoja! Perheet
lähettivät oman kuvansa päiväkodin puhelimeen retkipaikalta ja niitä ihasteltiin yhdessä
päiväkodissa.
Veskareilla (5-v ja 6-v) viestintä ja mediakasvatus nousevat isommin esiin, sillä
medialaitteet tulevat koulun lähestyessä tärkeäksi yhteydenpitovälineeksi.
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oPerheet ovat meille kaikista tärkeimpiä ja arvostamme suuresti perheiden

ajatuksia, toiveita, ideoita ja jokaisen perheen yksilöllistä perhekulttuuria.
Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaimpia asiantuntijoita. Vau! Tätä tietoa
ja taitoa tarhapöllömme ottavat vastaan arvostaen. Yhdessä osallistuen
teemme lapselle turvallista, ihanaa, iloista, hassuttelevaa ja ikimuistoista
päivähoitopolkua, jonka varrella on huikeita oivalluksia, oppimisen intoa,
kehuilla kasvamista ja kehitystä!
oLeppoisa ja avoin yhteistyö perheen ja päiväkodin välillä alkaa heti
ensimmäisestä kyläilystä. Vilinäntalot ottavat perheet lämpimästi vastaan; on
tärkeää että perheet tuntevat itsensä tervetulleiksi ja ensimmäisestä
kyläilykerrasta jää ihana fiilis<3
oArvostava, mutkaton ja rento yhteistyö antaa mainion pohjan kulkea
uskomattoman huikeaa päivähoitopolkua koulutielle asti.
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o Aarrekirja on lapsen ikioma, tärkeä ja soma! Jokaiselle ihan
omanlainen, kasvun- ja kehityksen tarina ihana eläväinen! Lapsen
kädenjälki, tärkeät ajatukset Aarrekirjan sivuille tallentuu,
vanhemmat ja tarhapöllöt mukaan lennokkaasti tempautuu! Luodaan
yhdessä varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka lapselle muistoksi
tallentuu. Aarrekirjan sivuille kaikki tärkeä kasvusta ja kehityksestä
kirjautuu. Onnistumisen kokemukseen kaikki perustuu.

o VANHEMMAT- TARHAPÖLLÖT: kaikki mukana Aarrekirjan
juonessa. Yhdessä pidämme huolen että Aarrekirjan supersankari
saa onnistumisen askelia!
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o Vilinäntalot on tunnettu mahtavista tempauksista, joissa huippuhauskaa
puuhaa & elämyksiä tarjolla koko perheelle!

o Vilinäntalojen VIP- tapahtumat ovat johdattaneet perheet mm. punaista mattoa
pitkin leffateatteriin, on oltu Ihan Pihalla seikkailemassa päiväkodin mestoilla,
Valopolkua on tunnelmoitu hämärtyneessä syksyssä, Perhe PulkassaMessilässä on innoittanut huikeisiin laskuihin, Perhe Parkourissa on heitetty
voltteja, VIP telinevoimisteluvuorossa hypitty juustomereen! Sea Lifeen
retkeilty, juhannuskahvilassa hetkeilty!
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o Kasvatustyötä tehdään yhdessä, päiväkoti kulkee vanhempien rinnalla.
Luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle rakentuu hyvä ja turvallinen
pohja lapsen päiväkotipolulle.
o Päiväkotimme välittää aidosti ja tekee työtä suurella sydämellä. Meille on
tärkeää lasten ja perheiden hyväolo ja turvallinen fiilis. Haasteita kuuluu
jokaiseen lapsiperheeseen. Tunteita saa ilmaista meille päiväkotien
aikuisille sekä kysäistä vinkkiä arjen pulmatilanteisiin. Meillä on
ratkaisukeskeinen työtapa ja näemme että jokaiselle harmille voidaan etsiä
ratkaisua. Olipa sitten kyseessä lapsen itkuiset aamut tai iltavillit tai pottailu,
ratkaisuja pulmiin löytyy ihan varmasti.
o Ammatillisena tukena meillä on oma erityislastentarhanopettaja ja lisäksi
teemme yhteistyötä neuvolan ja koulun kanssa pohtien yhdessä ratkaisuja,
jotka auttavat lasta arjessa niin päiväkodissa kuin kotonakin.
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o Päivähoitopolkua kuljettaessa Vilinäntaloissa huomioidaan lapsen
yksilölliset kasvuun ja kehitykseen liittyvät eritystarpeet. Pyrimme
tunnistamaan ja havaitsemaan lapsen yksilöllisiä tuen tarpeita
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

o Päivähoitopolulla lapsen onnistumisen askeleita turvaa tiivis, tukea ja
ymmärrystä tuova, yhteen hiileen puhaltava tiimi: Erityisasiantuntijoina
vanhemmat, tukea – ja ammatillista näkökulmaan antava päiväkodin
henkilökunta sekä Vilinäntalojen oma erityislastentarhanopettaja.

o Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoitopolulle liittyy mukaan myös
muut tahot, kuten esim. toimintaterapia, puheterapia.
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o Jos lapsi tarvitsee kehityksensä, elämäntilanteensa, vamman tai sairauden
takia lisää tukea kasvulleen, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja tuentarpeista yhdessä
vanhempien kanssa.

o Varhainen puheeksi ottaminen, lapsen onnistumisen askeleisiin tähtäävä avoin
yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä pyörähtää heti käyntiin. Tukitoimien varhainen
aloitus edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja oppimista.

o Omaryhmän aikuinen huolehtii säännöllisestä yhteistyön toteutumisesta:
vanhempainvartit, juttutuokiot yhdessä erityislastentarhanopettajan kanssa,
yhteydenpito eri tahojen kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus saada erityistä
tukea.

o Lasta tuetaan poimimalla lapsen supervoimia eli vahvuuksia. Keskitymme hyvään
ja onnistumisen kokemuksiin.

29

o Vilinäntalot dokumentoivat päivähoitopäivää kivoin kuvin ja vallattoman hauskoin
videoin! Vanhemmille lennähtää liikuttavan ihania kuvia piristämään työpäivää (isit
äidit saa fiiliksen; ei huolen häivää!).

o Vilinäntaloilla rima on ammatillisesti korkealla- meillä on into ja energia tehdä aika
mahtavaa päivähoitoa joka tarjoaa lapselle ja lapsiryhmälle monipuolisesti,
liikuttavan ihanasti kasvun- ja kehityksen hetkiä. Luovasti ja lennokkaasti- lasten
ideoita vahvasti kuunnellen muotoutuu päivähoitopäivät/viikot ja kuukaudet!
Dokumentoimme kuluneen viikon toiminnan kuvin ja videoin teille vanhemmille
näkyväksi , sillä viikon ohjelma on mukavan luova ja ihanan muotoiltavissa oleva!
Juuri vilinämäisyyteen ja uuteen vasuun sopiva!

o WhatsApp on sovellus on loistava viestintäkanava! Tietoturva on asia vakava,
joten lupa-asiat kuntoon ja wappi-viestit lentoon! (Kysymme kirjallisesti luvan
vanhemmilta kuvien julkaisuun)
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Vilinäntalot

@vilinantalot
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