
Lions Club Karjalohja-Sammatti on tukenut eri tavoin paikallisia päiväkoteja  

Sammatin päiväkodissa ja Päiväkoti Eulaaliassa on innostuttu Lionsien lahjoittamasta 

Roihusten perhe -materiaalista.  Oppimateriaali on hankittu Kipinäkeskuksesta. 

Lainaus  Kipinäkeskuksen sivuilta:  

Lähes joka päiväkotiryhmässä on lapsia, jotka kaipaavat lisätukea kielellisten taitojen, 

sanaston tai kommunikoinnin kehitykseen. Monille lasten parissa työskenteleville resurssien 

puute on kuitenkin tuttu haaste: mahdollisuudet kommunikoinnin ja kielen kehitystä tukevien 

materiaalien suunnitteluun ja valmistamiseen ovat usein kiireisessä arjessa rajalliset. 

Roihusten perhe -materiaalit tarjoavat ratkaisuja tähän ongelmaan. Materiaalit sisältävät 

valmiiksi suunnitellut leikit ja pelit hauskoihin kielellisiin tuokioihin, joista kaikki lapset 

hyötyvät. Roihusten perheen materiaalit mahdollistavat osallistumisen kielellisestä tasosta 

riippumatta ja tukevat erityisesti niitä lapsia, jotka saattavat vetäytyä ja jäädä sivuun 

ryhmätilanteissa. Lisäksi ne sopivat erityisen hyvin lapsille, jotka oppivat suomea toisena 

kielenään. Ryhmätilanteiden lisäksi leikit ja pelit soveltuvat kahdenkeskiseen harjoitteluun. 

Päiväkodinjohtaja Henna Pohjoisvirta kertoo: 

Käytännössä materiaali on helppo ja monipuolinen työväline kielellisten taitojen 

harjaannuttamiseen kaikille lapsille. Lapset hyötyvät innostavasta, mielenkiintoisesta sekä 

heidän osallisuuttaan tukevasta materiaalipaketista.  

Yhdessä varhaiskasvattajien kanssa lapset oppivat nimeämään kuvista asioita, värejä, 

käsitteitä (yllä, alla, päällä, sisällä),  lapset oppivat mitä kuvassa on tapahtunut ja mitä 

tapahtuu seuraavaksi. Kuvien avulla opitaan monipuolisia matemaattisia taitoja: käsitteitä, 

luokittelua, lajittelua. 

Lisäksi materiaalia hyödynnetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen. 

Yhteistyötaitoja opitaan leikin avulla yhdessä toimimalla sekä keskustelemalla. Laaja 

materiaalipaketti mahdollistaa myös monenlaiset innovaatiot, esimerkiksi toiminnallisuuden 

lisääminen edistää lasten liikunnallista kehitystä. 

 

Päiväkoti Eulaalian varhaiskasvattajan Heidi Vepsän  sanoin: Roihusten materiaalin kuvat 

ovat lapsista mielenkiintoisia ja kuvat saavat heidät heti innostumaan. Lasten puheensorina 

alkaa välittömästi ja he kertovat innostuneesti mitä siellä tapahtuu. Materiaali tukee puheen 

kehityksessä ja sitä on helppo käyttää. Materiaali tuo arkeen hyvää mieltä aikuisille ja 

lapsille. Jatkossa haluan laajentaa käyttöä siten, että otamme liikkeen mukaan, koska 

materiaali sen hyvin mahdollistaa. 

Lions Club Karjalohja-Sammatti on perustettu v 1976. Yhdistys tekee  työtä paikallisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 

turvaamiseksi sekä apua tarvitsevien tukemiseksi myös yhteistyössä muiden yhdistysten 

kanssa. 



 

Kuva Heidi Vepsä Lapsen kanssa uuteen materiaaliin tutustumassa. Kuva Tarja 

Siltala 

Kuva Heidi Vepsä 


