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Arjen 
taikaa, 

pitkin aikaa

Vilinäntaloissa arkea leppoistetaan tietoisesti ja vaalitaan lämpimän 
kodikasta tunnelmaa. Aamun hämärähyssy ja musiikki toivottavat lempeästi 
tervetulleeksi ja Päivää eletään rauhallisella rytmillä: arjen askeleita 
porrastetusti kulkien, omaryhmissä ja erilaisissa leikkiporukoissa 
touhuillen.

Arjen rytmit mukaillaan aina lapsiryhmän kulloistenkin tarpeiden ja 
toiveiden mukaan, -pienen päiväkodin vahvuus ja osa vilinämäisyyttä. Välillä 
vetäydytään ikätovereiden kesken, toisinaan ollaan suloisesti sikinsokin, 
pienet ja isot, toinen toisiamme arvostaen ja auttaen.

Sylitellään, halitellaan, silitellään – ollaan läsnä ja lasten lähellä. Ei 
silloin tällöin vaan jokaisena hoitopäivänä. Läheltä ja lempeästi, se on 
päiväkotiemme ohjaustapa.

Arjen askareita puuhataan yhdessä lasten kanssa. Aina löytyy innokaita 
pölyjen pyyhkijöitä, taikinan sekoittajia, pöydän kattajia, ja lakaisun 
mestareita. Arjen pikku puuhissa opitaan monta uutta asiaa. Kuinka monta 
lusikkaa? Makeaa vai suolaista? Kumpi matto mahtaa olla painavampi? Kumpi 
on vihreää, kurkku vai tomaatti? Niin tärkeitä pieniä oppimisen ja 
onnistumisen hetkiä arki pullollaan!  Voi, miten uuttera apulainen olet ja 
tuonkin jo osaat tehdä”, kuuluvat ihastelut ja pienet posket hehkuvat 
ylpeydestä



Pitkin päivää 
pedagogiikkaa 
ja vau-hetkiä

aamulla onkin Saku Sammakko kehitellyt hauskan tempputehtävän koko perheelle; 
loikkaa ja donkkaa päivä käyntiin! Vilkutusikkunalta kurvataan aamupalalle. 
”Maistuisiko Hiiren, ketun vai karhun annos? Vai paahdetaanko leipää?” Aamupuuro 
koristellaan strösseleillä tai tehdään hillosta silmät ja naurava suu! Aamu- ja 
välipaloja koristavat ”he-vi”–herkut ja pöytään tupsahtelee myös eksoottisempiakin 
hedelmiä ja yrttejä ihmeteltäväksi. Kun banaanilaiva seilaa pöytään ja tomaatit 
kierivät Saku Sammakon viidakkolautaselta, houkuttelee se epäilevimmätkin 
ruokailijat maistamaan uusia makuja. Lounasta maistellaan kiireettömästi omassa 
pikku pöytäseurueessa, Pienet nokkamukin saloihin tutustuen, isommat jo itse 
maitonsa kaataen ja veitsen ja haarukan yhteistyötä opetellen. ”Prum prum -mikäs 
sieltä tulee?”No pastillitraktorihan se sieltä kurvaa pikkuisten eteen! Vau!

Arkiset touhut ovat vilinäntaloilla täynnä suuria pieniä vau-hetkiä, pedagogisella 
silmällä taidokkaasti viriteltyjä oppimisen paikkoja. Ihan aamun portin avauksesta 
iltapäivän asti. Pedagogisesti tarkoin suunniteltu päivän joka hetki!

Kamujen odottelu sujuu kuin siivillä, kun pääsee kurkkaamaan, mitä,uutta päivän 
puuhaboxiin on sujahtanut, kamujunan kyydissä koko sakki siirtyy törmäilyittä 
toimesta toiseen. Välillä pujahdetaan jänskään viidakkovessaan,jossa mielikuvitus 
pääsee valloilleen ja käsien pesua opetellaan lorujen ja kuvien avulla, Kehukone 
tsemppaa lelujen siivouksessa, vaatetoukka ohjaa valitsemaan naulakolta oikeat 
vaatteet. unille pujahdetaan höyhensaaren taikaportista,sirotellaan unihiekkaa tai 
sipaistaan unisulalla poskea, Arki on leikin taikaa ja vau hetkiä pullollaan ja 
näemme kaikissa arjen käänteissä pedagogiset mahdollisuudet.



Puuhakkaat 
päivät, 
kekseliäät 
klubit

 päivät ja touhuviikot rakennetaan aina kulloisenkin lapsiryhmän ja 
yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita vastaavaksi, hupsun 
hauskaksi, sulavasti eteneväksi ja oppimaan innostavaksi, unohtamatta 
valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

 Viikko-ohjelma on leppoisan väljä, jättäen tilaa luovuudelle, leikille 
ja innostuksen kipinöille -lasten aloitteille, joista saattaa syntyä mitä 
mahtavimpia pikku projekteja.

 Tarhapöllöt ovat aika velhoja kätkemään pedagogiikkaa oivasti arjen 
käänteisiin ja leikkiin. Viikoittaiset omaryhmähetket puolestaan ovat 
tarkasti räätälöityjä hauskoja pienryhmäpuuhia juuri kyseisille 
lapsille. Kaikissa Vilinäntaloissa kokoontuvat myös lasten suurta 
suosiota nauttivat klubit.



Makuklubilla sukelletaan vuodenkierron ohjaamana uusiin makuelämyksiin. Makuklubilla tykätään leipoa, maistella ja haistella ruoka-aineksia, pilkkoa kasviksia, 

tunnustella taikinoita ja ihastella hedelmien värejä. Mietitään, mistä ruoka tulee? Ja mistä kaikesta ruoka valmistetaan? Makuklubilla pääsee tekemään ja 

kokeilemaan ihan itse. Innostus tekemiseen on suuri ja parasta on nähdä onnellisia pikkuleipureita, kun itse valmistettu eväs valmistuu ja rohkeus maistaa uusia 

makuja kasvaa silmissä.

Kamuklubilla opitaan tunne-, vuorovaikutus- ja kaveritaitoja iloisen yhdessä tekemisen, leikkien sekä itseilmaisun kautta. Klubit ovat pullollaan 
heittäytymisen riemua, liikettä ja rentoa yhdessä oloa. Kivojen puuhapalojen kautta pohditaan elämisen perusjuttuja, mielen päällä olevia asioita, tunteita, 
kivaa kaveruutta… Mitä tehdä jos kiukuttaa? Miten vuorotellaan? Tärkeitä elämisen taitoja!

Viskariklubilla ratkotaan hauskojen puuhabägien pulmia ja hoksotinhaasteita. Touhut kehittävät mm. hahmotuskykyä ja hienomotoriikkaa sekä ruokkivat 
heräilevää kiinnostusta numeroiden ja kirjainten maailmaan - antavat siis valmiuksia eskarimaailmaan. Touhuillessa opitaan malttia ja keskittymistä. 
Syksyllä viskarit saavat juhlallisesti hartaasti odottamansa viskarivihkot, jotka alkavat täyttyä mysteerisenä Viskaripostina saapuvista tehtävistä. Hauskat 
tehtävät ovat sopivan haastavia, kauden teemoihin tai lasten kiinnostuksen kohteisiin liittyviä kynäilypuuhia.

Liikkaklubi on auki joka päivä vieden liikkaleikit ja haasteet vaihtuvine puuhineen aivan uusiin sfääreihin. Liikkaklubella päiviin sujahtaa erilaisia teemoja, jotka 
takaavat liikunnan pedagogisuuden ja monipuolisuuden. Jättinoppa lennähtää ilmaan ja paljastaa seuraavan jumppaliikkeen, liikkalorupussi kiertää, Saku Sammakon 
lempparileikeistä saavat lapset napata toiveleikit ja temppuradalla taitavimmat haastetaan liikkeelle peruuttaen. Roolileikit ja liikunta puolestaan muovautuvat 
yhteen, kun leikitään yhdessä lajeja ja rallikuskit, hiihtäjät sekä lätkänpelaajat huoltojoukkoineen ja valmentajineen astuvat intoa puhkuen kilpa-areenalle.

Kamuklubi

Makuklubi

Viskari-
klubi

Liikkaklubi



Minä ja 
minun 

supervoimani

Kaikilta lapsilta löytyy Supervoimia: hienoja vahvuuksia, 
timanttisia taitoja. Vilinäntaloissa nostamme näitä esiin ja 
löydämme jokaisesta lapsesta paljon hyvää ja arvokasta. 
Meillä vahvistetaan luottamusta itseen: että olen tärkeistä 
tärkein ja taitavista taitavin, huipputyyppi kerta kaikkiaan!

Supervoimien kautta löytyy rohkeus tutkia, liikkua, leikkiä, 
oivaltaa, epäonnistua, kokeilla uudestaan! Supervoimien 
bongaus on mainio tapa aloittaa päiväkotiura. Buustaamme 
näitä voimia koko päiväkotiuran ajan.



Veikeä 
ympäristö, 

vilinämäiset 
toimitilat

Vilinämäisyys on sitä mitä tunnet, näet, haistat, maistat, kuulet tullessasi 
portista sisään: vastaleivotut sämpylät, pihalyhtyjen tuike, lasten 
liikuttavat taideteokset, pikkuruinen yhdessä istutettu yrttitarha, veikeät 
vanhat esineet ja huonekalut, jotka puhaltelevat tarinatuulia menneiltä 
ajoilta. Tuvassa vastassa iloisesti hassutteleva aikuinen, joka keksii kaikista 
parhaimmat leikit!

Kaikkien Vilinäntalojen toimitilat ovat kotoisia ja lämminhenkisiä ja
Vilinäntalojen aikuiset, kotoisammin tarhapöllöt, pitävät huolen rakkaista 
päiväkodeistaan kuin omistaan.

Me luotamme leikkiin ja toiminta- ja oppimisympäristömme ovatkin 
verrattoman leikkisiä! Talot suorastaan elävät lasten leikistä. Välillä sohva 
kiepsahtaa dinojen luolaksi, keittiönpöytä saa ylleen salaperäisen 
majakankaan tai olkkariin ilmestyy salaisten agenttien jännittävä toimisto. 
Vilinämäinen leikkiympäristö tempaa lapset leikkimään! Houkuttelevan 
leikkiympäristön luominen on tärkeä osa toimintaamme ja tarhapöllöjen 
ammattiylpeyttä. Vilinämäinen leikkiympäristö on selkeä, esteettinen, 
luovaan leikkiin houkuttava ja lapsia innostava.

Jokaisesta Vilinäntalosta löytyy hauska ja temppuileva liikkala, jossa on 
tilaa liikkeelle ja tempputaitureille sekä monipuolisia liikkavälineitä lasten 
saatavilla. Ja mikä parasta, sinne pääsee ihan joka päivä! 



Leikkiä 
leikkivässä 

päiväkodissa

Leikillä ja luovuudella on aikamoinen taika: leikkiin voi 
kätkeytyä kaikki ainekset, mitä tarvitaan elämisen taitojen 
opetteluun! Vilinäntalojen aikuisilla on aikaa olla läsnä 
leikissä ja auttaa lapsia leikkitaitojen oivaltamisessa. 
Aikuinen antaa lapselle uusia mausteita leikkiin ja luo 
portteja uusiin elämyksiin. Leikit kasvavat ja kehittyvät 
lapsen mielikuvituksen ja kiinnostuksen pohjalta

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 
räsymattojen pesu. Vain mielikuvitus rajana!



Mistä 
keitellään 
vilinämäinen 
luova 
leikkisoppa?

 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 

tanssiaisten pyörteisiin. Luovassa leikissä on kaikki ainekset 
mitä tarvitaan elämisen taitojen opetteluun. 



 Tarhapöllöt ovat iloisia, energisiä, hyvällä fiiliksellä leijailevia kasvatusalan ammattilaisia. Tarhapöllöjen vahva ammattitaito 
joustaa ja taipuu kaavoihin kangistumatta ja he ovat aina valmiita uudistumaan. iloisen innostava asenne näkyy, kuuluu, tuntuu 
ja tuoksuu. Hyvää työilmapiiriä vaalitaan yhdessä. uskomme nimittäin, että töissä saa olla myös kivaa. Hyvä fiilis välittyy myös
lapsille ja koteihin. Tarhapöllö ei koskaan unohda lasten kanssa höpsöttelyä ja  hupsuttelua! Jokaisessa talossa on vastaava 
varhaiskasvatuksenopettaja, johtopöllö, joka pitää huolen lennokkaasta leppoisasta, vilinämäisestä fiiliksestä.

 Tarhapöllöjen polvet joustavat ja kuulumiset, hyvät huomenet sekä juttutuokiot käydään lasten tasolla. 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.

 Hetkessä eläminen on tarhapöllöille ominaista, lapsille luontaista. Heittäydymme yhdessä hetkeen ja päädymme seikkailuun, 
retkeen. Ihmettelyn kautta luodaan uusia leikkejä, joihin sujahtaa tarhapöllön takataskusta tärkeät opit; tunne- ja 
kaveritaitoja, kielten rikasta maailmaa, lapsen supervoimataitoja, median mahdollisuuksia, matemaattisia oivalluksia ja 
taiteellisia tuulahduksia!

 Vilinäntaloilla rima on ammatillisesti korkealla- meillä on into ja energia tehdä aika mahtavaa päivähoitoa, joka tarjoaa 
monipuolisia, liikuttavan ihania kasvun- ja kehityksen hetkiä. Luovasti, lennokkaasti ja lasten ideoita kuunnellen muotoutuvat 
mahtavat hoitopäivät!

Hetkeen heittäytyvät, huippu kivat, hupsut 
ja lempeät Tarhapöllöt



Liikuttavan 
hauskaa 
liikettä

Vilinäntaloissa tehdään tilaa iloiselle ja lapsista pulppuavalle liikkeelle! 
Missä on liikettä sieltä kuuluu kikatus. Liikunta on hauskaa ja täynnä 
onnistumisen kokemuksia! Liikkalan ovet aukeavat kaikille ihan joka päivä 
ja liikkaklubi tuo joka päivällä erilaisia liikuntaelämyksiä.

Kädenulottuvilla on aina mainio valikoima liikuntavälineistöä ja pikku 
päiväkotiemme kesken kierrätämme myös superhuikeita välineitä 
airtrackeista erilaisiin tasapainoiluratoihin, liukumäkiin, pelivälineisiin ja 
pomppupalloihin.

Laajoista liikekaarista näppäriin hienomotorisiin taitoihin - omaa kehoa 
käyttämällä oivalletaan ja opitaan. Osaatko tehdä kehosta oman nimen 
alkukirjaimen? Kuinka kirjaimet kävelee? Omakeho voi toimia laskukoneena: 
kuinka monta nenää? Entä varvasta. Kehossa monen monta muotoa piilossa, 
mistä löytyy pyöreää tai kulmikasta? Tehdään kehosta pyöreän pyöreä 
ympyrä, yhdessä ja erikseen. Liikekin voi muotoja matkia! Lapsena koetut 
kivat liikuntakokemukset luovat vahvan pohjan elinikäiselle liikkumiselle ja 
hyvät motorisettaidot luovat pohjan myös muille oppimistaidoille kuten 
lukemiselle ja kirjoittamiselle.

Tassun jälkiä lattialla, oviaukkoon ilmestynyt tunneli, hyrrästä 
pyöräytetyn eläimen askeleet - liikunta kätkeytyy myös siirtymiin ja huokuu 
leikkiympäristöissä ja arjen askeleissa. Eikä liike rajoitu neljän seinän
sisään vaan jatkuu iloisissa pihaleikeissä, metsäseikkailuissa,pyöräily- ja
hiihtoretkissä.



Hauskat 
lajikokeilut

Lajit tutuiksi lajikerhossa – Vautsi Vau!

Vilinäntaloissa on mahdollisuus tutustua eri liikunta-ja 
urheilu- lajeihin ammattilaisten ohjauksessa, oman tutun 
päiväkotiryhmän kanssa. aika mahtavaa! Lajikerhot on suunnattu 
viskari-ja eskari-ikäisille (mahdollisuuksien mukaan myös 3-4-
vuotiaat pääsevät osallistumaan). Lajikerholajeina voi olla mm. 
parkour, alppilajit, uiminen, ratsastus, säbä. Lajeja saa myös 
toivoa! Lajikokeiluiden myötä moni vilinäläinen on löytänyt 
uuden huippukivan harrastuksen!



Tunne- ja 
kaveritaidot

Tunne- ja kaveritaidot ovat tärkeimpiä taitoja elämässä. Siksipä 
vilinäntaloilla kokoontuu viikottain kamuklubilla, jossa kaveruuden 
kiemuroita treenataan leikin ja liikkeen kautta. Tunteiden pyörteitä ja 
kivaa kaveruutta treenataan myös ihan joka päivässä: leikissä ja 
liikkeessä, kaikissa arjen autenttisissä käänteissä. Aikuinen on 
lähellä: sanoittaa, tukee, muistuttelee ja ohjaa.

Monenmoisia tunteita mahtuu hoitopäivään: iloa ja onnea, 
jännitystäkin voi olla ilmassa. harmituksia ja ärhäköitä 
tunnepuuskiakin puhaltelee toisinaan. Se on elämää. Tunteita tulee ja 
menee -tarhapöllöt tukevat niiden pyörteissä. Lempeästi pohditaan ja 
jutellaan: autan sinua, tunteiden kanssa tutuiksi tullaan! Syliin on 
aina aikaa, halit ja lempeys, niissä on jotain taikaa. Muistamme 
kertoa: olet tärkeä ja rakas, nyt ja aina. 



Taiteilija 
talentit

Rakastamme spontaaneja luovia hetkiä: syntyy idea, joka 
toteutetaan saman tien paikalle tupsahtavien ja ideasta innostuvien 
lasten kanssa. Lasten leikistä lähtee syntymään mainioimmat 
taideprojektit ja tarpeeksi päräyttävä supermies naamarin teko 
tempaisee mukaan sitkeimmänkin saksien välttelijän.

Taidetta syntyy leikaten, liimaten, piirtäen, muovaillen, 
maalaillen, talvella jäädyttäen, hiekasta rakentaen, pihataidetta 
puuhastellen tai vaikka välipalalautasen marjoilla koristellen! 
Upeat uniikit taideteokset saavat ansaitsemansa arvostuksen ja 
päätyvät koristamaan seiniä ja elävöittämään leikkiympäristöjä.

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 
laulellaan ja lorutellaan, lasten hienoja sävellyksiä ja 
sanoituksia kuunnellaan.

Arjessamme on läsnä myös draamaa, leikkiä ja komiikkaa! 
Roolivaatteet päälle pujahtaa ja mummo peruukki tarhapöllönkin 
päähän sujahtaa…



Kieltä 
kieputellen

Kieli taipuu rullalle, kaarelle, sanoiksi ja riimeiksi! 
Kielellä kerrotaan jutut ja leikinkulku sekä omat tärkeät 
mielipiteet. Leikistä kajahtaa vilkkaat vuoropuhelut, sanoja 
soljuu sukkelaan, ajatuksia vaihdetaan ja toisia 
kuunnellaan. 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 sekä hauskasti polveilevaa ja satuhetki kuuluu 
joka päivään. Tarinataiturointiin kannustetaan ja huikeita 
tekstejä dokumentoidaan.



Metsässä 
retkeillen, 
ympäristöön 
tutustellen, 
luonnon 
kanssa 
jutustellen

Vuodenajat värittävät ympäröivän luonnon,inspiroivat toimintaa ja 
tempaavat meidät mukaan erilaisiin pihaleikkeihin; kesällä juostaan 
karkuun suihkepullo-hippaa, syksyllä hypitään lehtikasaan, talvella 
lumileikit ja mäenlaskut,keväällä juostaan villisti kuin vasikat 
laitumilla. Lähimaasto ja kotiseutu tehdään tutuksi retkeillen. 
(Kirjasto, luistelurata, lenkkipolut, lähileikkipaikat, luonnon 
nähtävyydet)

Metsässä ei liikkeellä ole rajoja! hypätään kannolta korkealle, 
kieritään kalliolta sammalmättäälle, ali ja yli kaatuneen puun… 
metsän rauha mieliin laskeutuu ja leikkimaailma avartuu. Pienillä 
poluilla hypähtelee suuria luovia ajattelijoita,mättäältä toiselle 
pompahtaa mainiot majantekijät. Yhdessä luonnon luovat aarteet, kivet 
ja kävyt etsitään. Tarkasti tutkitaan ja oivalletaan: luonto on ihanaa 
ja ainutlaatuinen paikka!

Usein mukaan hyppää myös Saku Sammakko, jonka metsäpakasta 
tarhapöllö nappaa parhaat metsäpedagogiikan valttikortit… 
Vilinäntalojen tarhapöllöt tietävät huiman salaisuuden: kaikki 
pedagogiset puuhat voidaan soveltaa tehtäväksi myös luonnossa, jossa 
oppiminen on erityisen elämyksellistä ja vaikuttavaa. Vau!



Mukana media-
maailmassa, 

laitteiden 
viidakossa

Vilinäntaloissa lapset osallistuvat arjen nappulointiin! Koneet käynnistyvät 
napin painalluksella ja yhdessä mietitään, miten imuri hurisee, pesukone 
pörisee ja vatkain vispailee. Turvallisesti tutkien!

Leikissä, kun pulma eteen tärähtää, niin lapsilta oitis luovat ratkaisut 
pärähtää. Tarhapöllö tarvittaessa Einsteineja jeesailee, tuo leikkiin vihjeet 
ja vinkit sekä hakee googlesta parhaimmat linkit.

Lapset ovat syntyneet maailmaan, jossa mediaa hyödynnetään laajasti. Media 
kuuluu ja näkyy myös leikeissä; koko ryhmä saattaa olla Frozenin sävelien 
pyörteissä tai Ryhmän Haun maailmassa. Juurikin Frozen Elsan innoittamana 
tai Lego City elokuvan hurmassa innostamme lapsia vaikkapa taiteilemaan. 
Myös esim. tunnetaitoja voidaan nostaa esiin lapsille tuttujen hahmojen 
kautta. Leikkiprojekteihin etsitään tietoa, kuvia ja musiikkia median kautta. 
Viidakkoleikkiin tulee ihan uusi jännittävä ulottuvuus, kun taustalla 
tabletilla liikkuvat ja ääntelevät oikeat viidakoneläimet.

Pienten lasten mediakasvatus on arjessa vastaan tulevien tilanteiden ja 
lapsilta nousevien teemojen  huomioimista sekä niihin tarttumista 
pedagogisesti. Viskareilla viestintä ja mediakasvatus puolestaan nousevat 
isommin esiin, sillä medialaitteet tulevat koulun lähestyessä tärkeäksi 
yhteydenpito- ja tiedonhakuvälineiksi. Kosketusnäyttöä ja näppäimistöä 
tutkitaan uteliaana ja tarhapöllö saattaa sujauttaa touhujen lomaan 
ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tablettitehtäviä.



Vau, mitä 
viestintää

Osallisuus on vahvasti läsnä, kun Vilinäntaloissa päivähoitopäivää 
dokumentoidaan kuvin ja videoin älypuhelimia ja tablettia hyödyntäen. 
Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään mediaa hyödyntäen, kun upeasta 
muovailuvaha installaatiosta otetaan muistoksi kuva tai huikea 
metsäseikkailu raportoidaan itse videolle. ”Hei, ota kuva ja lähetä se 
mun äitille ja isille!”, on pyyntö, jonka kuulemme usein, ja 
toteutamme!

Kotona päästään yhdessä vanhempien kanssa katsomaan liikuttavan 
ihania päiväkodista tulleita kuvia ja videoita. Kuvaterveiset päästävät 
vanhemman ”kärpäseksi kattoon”, huojentavat huolehtijan mieltä ja 
tekevät lapsen hoitopäiviä näkyväksi sekä tukevat lasta oman arjen 
sanoittamisessa.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö pääsee uusiin ulottuvuuksiin 
mediakasvatuksen keinoja hyödyntäen ja informaatio kulkee 
mutkattomasti molempiin suuntiin. Olemme aktiivisia myös sosiaalisessa 
mediassa, missä jaamme mm. kurkistuksia arkeemme ja liikuttavan 
ihanaan vilinämäiseen pedagogiikkaan.



Kirjoitamme 
yhdessä 

sankaritarinaa

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 kirja, joka lapselle muistoksi 
tallentuu. Aarrekirjan sivuille kaikki tärkeä kasvusta ja 
kehityksestä kirjautuu. Onnistumisen kokemukseen sankaritarina 
perustuu!

Vilinäntaloissa jokaisesta lapsesta kirjoitetaan huikaisevan ihanaa 
Aarrekirjaa, lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Aarrekirja luodaan yhdessä lapsen kanssa. Vau! Lapsi pääsee itse 
tuottamaan kirjan sisältöä: tarinoin, kuvin, kertomuksin. 
Vanhempien kanssa kokoonnutaan joka vuosi (ja tarpeen mukaan 
useamminkin) rupattelemaan kuulumisia, pohtimaan lapsen 
vahvuuksia, tarpeita ja mielenkiinnonkohteita sekä asettamaan 
lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita. PERHE 
ja TARHAPÖLLÖT: kaikki mukana Aarrekirjan juonessa. Yhdessä 
pidämme huolen että Aarrekirjan supersankari saa matkalleen 
upeita onnistumisen askelia!



Perheet 
osallisina

Perheet ovat meille kaikista tärkeimpiä ja arvostamme suuresti 
heidän ajatuksia, toiveita, ideoita ja jokaisen perheen yksilöllistä 
perhekulttuuria. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaimpia 
asiantuntijoita. Tätä tietoa ja taitoa tarhapöllömme ottavat vastaan 
kiitollisina. Yhteen hiileen puhaltaen teemme lapselle turvallista, 
ihanaa, iloista, hassuttelevaa ja ikimuistoista päivähoitopolkua, 
jonka varrella on huikeita oivalluksia, oppimisen intoa, kehuilla 
kasvamista ja kehitystä! 

Leppoisa 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. Arvostava, mutkaton 
ja rento yhteistyö antaa mainion pohjan kulkea uskomattoman 
huikeaa päivähoitopolkua koulutielle asti.

Vilinäntalot on tunnettu mahtavista tempauksista, joissa on hauskaa 
puuhaa ja elämyksiä tarjolla koko perheelle!  Tapahtumat ovat 
johdattaneet perheet mm. punaista mattoa pitkin leffateatteriin, 
valopolkua pitkin tunnelmoimaan laavulle, pulkkailemaan koko 
perheenvoimin, parkouraamaan pikkujoulutunnelmissa,  hyppimään 
juustomereen telinevoimistelusalilla… Tarhapöllöt ja lapset ovat 
oikeita tapahtumamestareita!



Päiväkoti 
tukena ja 

turvana

 Päiväkotimme välittää aidosti ja tekee työtä suurella 
sydämellä. Meille on tärkeää lasten ja perheiden hyvä 
olo ja turvallinen fiilis. Kasvatustyötä tehdään yhteen 
hiileen puhaltaen, päiväkoti kulkee vanhempien rinnalla. 
Lapsen onnistumisen askeleita turvaa tiivis, tukea ja 
ymmärrystä tuova näkemysten vaihto. Luottamuksella ja 
avoimella vuorovaikutuksella rakentuu hyvä ja 
turvallinen pohja lapsen päiväkotipolulle. 
Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa yhdessä omaryhmän 
aikuisen kanssa säännöllisen yhteistyön toteutumisesta: 
vasu-keskustelut vanhempainvartit, juttutuokiot ja 
yhteydenpito eri tahojen kanssa.

 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, pottailu tai pottuilu, 
ratkaisuja pulmiin löytyy ihan varmasti.



Tuen 
portailla

Vilinäntaloissa pyritään havaitsemaan ja tunnistamaan 
lapsen yksilöllisiä kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita 
mahdollisimman varhain. Kun tuemme kasvua oikea-
aikaisesti ja oikealla tavalla, ennaltaehkäisemme kuoppia ja 
mutkia lapsen kasvun polveilevalla polulla.

Jos lapsi tarvitsee kehityksensä, elämäntilanteensa, 
vamman tai sairauden takia lisätukea kasvulleen, otetaan 
asia mahdollisimman varhain ja avoimesti puheeksi perheen 
kanssa. Yhdessä sovitaan jatkotoimenpiteistä ja 
tuentarpeista. Tukitoimien varhainen aloitus edistää lapsen 
kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja oppimista.

Tarvittaessa käytössämme on varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan konsultaatio. Teemme yhteistyötä myös 
neuvolan kanssa ja lisätukea tarvitsevan lapsen 
päivähoitopolulle voi liittyä mukaan myös muita tahoja, 
kuten toimintaterapia, puheterapia tai perheneuvola. 
Yhdessä pohditaan ratkaisuja, jotka tukevat lasta arjessa 
niin päiväkodissa kuin kotonakin.



Ketterästi kolmella portaalla
PEDAGOGINEN TUKI KOOSTUU YLEISESTÄ, TEHOSTETUSTA JA ERITYISESTÄ TUESTA.

• päivittäistä lapsen yksilöllisiä 
tarpeita huomioivaa pedagogista 
toimintaa. Menetelmät ovat lapsen 
kehitystä yleisesti tukevia ja kaikille 
hyödyllisiä eli kaikkea sitä, mitä 
varhaiskasvatus Vilinäntaloilla pitää 
sisällään. 

Yleinen tuki

• Vahvempaa ja yksilöllisempää kasvun ja 
oppimisen tukea. Se on säännöllistä, 
sisältää useita pedagogisia tukimuotoja 
sekä erityispedagogisia menetelmiä ja 
varhaiskasvatuksen rakenteellisia 
tukitoimia.

Tehostettu tuki
• Vahvaa yksilöllistä tukea ja 

ohjausta, Erityispedagogisia 
menetelmiä sekä Moniammatillista 
yhteistyötä

• lapsella yleensä laaja-alainen 
kehitysviivästymä, kehitysvamma tai 
vaikea monivammaisuus.

Erityinen tuki
Mikäli yleisen tuen keinot todetaan riittämättömiksi, arvioidaan lapsen 

tilannetta tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tehostetun 
tai erityisen tuen perusteeksi voidaan hakea

myös asiantuntijalausunto (esim. terapeutilta,
lääkäriltä, psykologilta).



Yksilöllisesti 
yhdessä

Aikuisen ennakoiva kuiskaus:”Kohta lähdetään pihapuuhiin…”, pikku 
porukalla pukemaan, oma taikamatto jolla pukea, hassun hauska 
pukemisloru, Tiimalasi kirittämässä, vaatekuvat ymmärrystä, 
keskittymistä ja muistia tukemassa, tsemppimerkki sinnikkäästä 
vetskaritreenistä… Vilinäntalojen arjen käänteet ovat täynnä pieniä 
pedagogisia ratkaisuja, yleisen tuen menetelmiä, lapsen kasvua ja 
kehitystä tukemassa.

Tuki vilinäntaloilla rakentuu sekä yksilöllistä tukitoimista,että ryhmän 
toimintaa ja oppimisympäristöä lapsen tarpeita vastaavaksi muokaten. 
Tukea järjestetään heti, kun sen tarve ilmenee. Toimimme inkluusion 
periaatteiden mukaisesti ja lapselle suunnatut tukitoimet järjestetään 
erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa ryhmässä, omien 
kasvattajien toimesta, osana päivittäistä toimintaa. Pidämme tärkeänä sitä, 
että jokainen lapsi saa toimia ja kehittyä omana ihanana itsenään, osana 
ryhmää ja kokee itsensä hyväksytyksi. Säännöllisesti arvioidaan, kuinka 
suunniteltu tuki on toteutunut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut.




