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Cygnaeuksen esimiesalue  

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Cygnaeuksen päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/jyvaskylan-keskusta/cygnaeus 

• Palokunnanmäen päiväkoti  
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/jyvaskylan-keskusta/palokunnanmaki 

• Cygnaeuksen ja Palokunnanmäen päiväkotien esiopetusryhmät 

Cygnaeuksen päiväkoti  

 

 

Palokunnanmäen päiväkoti  

 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/cygnaeus
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/cygnaeus
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/palokunnanmaki
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/palokunnanmaki
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1. Henkilöstö ja johtamisen muodot  

Henkilöstö 

 

• Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelee neljätoista henkilöä.  
o Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmän toimin-

nasta. Hän vastaa toiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitajina työskentelee yksitoista henkilöä.  
o Lastenhoitajan tehtävänä on osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin 

ja kehittämiseen.  

• Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on alueella yksi.  
o Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on suunnitella, arvioida ja to-

teuttaa lasten tukitoimia yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa. 

• Erityisavustajia on alueellamme yksi sekä yksi erityisavustajien varahenkilö. 
o Erityisavustajan tehtävä on toimia ryhmässä yhtenä turvallisena aikuisena. 

• Varahenkilöinä toimivia lastenhoitajia on kolme.  
o Varahenkilön rooli on toimia kaikissa lapsiryhmissä tarpeen mukaan. Hän 

osallistuu ryhmän toimintaan varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoita-
jan tavoin.  
 

Johtamisen rakenteet 

 

• Cygnaeuksen esimiesalueella toteutetaan jaettua johtajuutta, mikä tarkoittaa vas-
tuun jakamista päiväkodin johtajan, apulaisjohtajien, tiimivastaavien ja erityisopet-
tajan kanssa.  

• Johtamisen rakenteita ovat muun muassa pedagogiset työillat (koulutuksellinen 
palaveri kunkin talon henkilöstölle), pedagogisen suunnitelman tekeminen jokai-
selle ryhmälle, tiimipalaverit, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vastuunotto 
omasta työstään.  
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2. Ryhmärakenteet ja sekä tuen muodot 

Ryhmärakenteet 

• Ryhmät on muodostettu joustavasti lasten ikärakenne ja tarpeet huomioiden.  
 

o Cygnaeuksen päiväkodissa ovat seuraavat ryhmät: alakerrassa Varpuset ja 
Rastaat (0-2 -vuotiaat), Varikset ja Naakat (1-3 -vuotiaat), yläkerrassa Ha-
rakat ja Lokit (3–7-vuotiaat). Esiopetusikäisiä lapsia on sekä Harakoilla että 
Lokeilla omina pienryhminään. Esiopetusaika on päivittäin klo 8.30-12.30. 
 

o Palokunnanmäen päiväkodissa ovat seuraavat ryhmät: Kipinät ja Rätinät 
(0–2-vuotiaat), Liekit (2-5-vuotiaat) ja Loimut (3-7-vuotiaat). Esiopetusikäi-
set lapset ovat osa Loimut-ryhmää omana pienryhmänään. Esiopetusaika 
on päivittäin klo 8.30-12.30.  

 
o Cygnaeuksen ja Palokunnanmäen esiopetusryhmät tekevät keskenään tii-

vistä yhteistyötä viikoittain. Alueella on yhteinen esiopetuksen vuosikello, 
jota täydennetään kunkin lapsiryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  

 

• Ryhmissä tavoitteena on taata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet ja 
hyvä, lämmin ilmapiiri, johon jokaisen - lapsen ja aikuisen - on helppo ja turvallinen 
tulla osaksi.  
 

• Toiminnan mukaan jaetut pienryhmät toteutuvat aamupäivisin. Iltapäivällä leikit ja 
touhut jakautuvat pienempiin ryhmiin päiväkodin sisä- ja ulkotiloja hyväksikäyt-
täen. Toiminta on porrastettua päivän jokaisessa vaiheessa.  
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Tuen muodot 

• Käytössä olevia tuen muotoja ovat: 
 

- käytössä on kaikki kolme tuen porrasta, yleinen, tehostettu ja erityinen 
- yleinen tuki voi olla mm.  

✓ positiivinen palaute ja kannustaminen  
✓ salliva ja huomioiva ilmapiiri 
✓ arjen toiminnan kuvittaminen, esim. päivästruktuuri (päiväjärjestys kuvitet-

tuna), avainnauhakuvat henkilökunnalla vuorovaikutuksen tukena 
- yhtenä tuen muotona toimii pienryhmätoiminta, jossa lapsiryhmä jaetaan tarkoituk-

senmukaisiin pienempiin leikkiporukoihin 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka 
edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, 
koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäi-
sestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailuista.”  

 
Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmaan (https://peda.net/opetussuunni-
telma/ksops/vasu2019) sekä Jyväskylän esiopetuksen opetussuunnitelmaan 
(https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops) 
kirjattujen toimintaperiaatteiden toteutumiseksi Cygnaeuksen esimiesalueella painotetaan 
hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta sekä lapsen kohtaamista.  

 
Aikuinen toimii esimerkkinä hyvinvoinnin tukemisessa. Hyvinvoinnin oppimiseen liittyy 
kunnioitus toisia ja itseä kohtaan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. 

Esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittämi-
nen 

Hyvä Alku 
 

- aloituskeskustelut lapsen kotona  
- mahdollisuus rauhalliseen, pitkään tutustumiseen perheiden toiveiden mukaan 
- lämmin ja avoin vuorovaikutus sekä kohtaaminen, jokaisen ihmisen tervehtiminen  

 
Näitä arvioidaan jokaisen lapsen ja perheen kohdalla pitkin vuotta keskustellen perheen 
kanssa sekä tiimin kesken omaa toimintaa arvioiden. Keskusteluja järjestetään tietoisesti 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
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aika varaten tai toiminnan aikana, esim. tulo- ja hakutilanteissa. Hyvän alun käytäntöjä 
kehitetään tarpeen mukaan perheiden toiveita kuullen.  
 
Oppimisympäristö 
 

- ilmapiiri turvallinen, salliva ja hyväntuulinen, ilon kautta oppiminen näkyy toimin-
nassa 

- lapset huomioidaan yksilönä ja yksilönä ryhmässä 
- fyysistä ympäristöä kehitetään lasta kiinnostavaksi ja oppimista motivoivaksi 
- lapset otetaan mukaan oppimisympäristön suunnitteluun 
- lasten piirustukset ja työt esille sekä valokuvia toiminnasta 
- toiminnan dokumentointi näkyvillä kaikille, esim. puun, pensaan, nuotion tai liekin 

muodossa 
- leikin kaikki muodot mahdollistetaan, ulkona ja sisällä 
- leikki saa kuulua, näkyä ja tuntua jokaisessa lapsiryhmässä 

 
Oppimisympäristön kehittämistä arvioimme sekä lasten ja huoltajien palautteen kautta, 
että yhteisissä keskusteluissa henkilökunnan kanssa. Oppimisympäristön kehittäminen ja 
muokkaaminen tapahtuvat joustavasti pitkin toimintavuotta.  
 

4. Yhteistyö  

Cygnaeuksen esimiesalueella mahdollistamme avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin vas-
taanottaa palautetta ja toiveita. Lapsia ja huoltajia kuullaan tulo- ja hakutilanteissa, yhtei-
sissä keskusteluissa (esimerkiksi aloituskeskustelut kotikäynnillä ja päiväkodilla) toiminta-
kauden aikana.  

Yhteistyön muodot huoltajien kanssa: 

• Hyvä alku –keskustelut kotikäynnillä. 
 

• Tutustuminen lapsen ryhmään; mahdollistetaan riittävän pitkä aika lapselle ja huol-
tajille olla osallisena oman ryhmän toiminnassa. 
 

• Kuukausi- ja viikkokirjeet, joissa kerrotaan tulevat tärkeät päivämäärät ja kuvaus 
lapsiryhmän toiminnasta. 
 

• Vasukeskustelut (vasu= lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma) ja esu-
keskustelut (esu= lapsen yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma) käydään 
1-2 kuukautta aloituksesta. Keskustelujen tarkoitus on pysähtyä lapsen asioiden 
äärelle yhdessä huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. 
 

• Keskusteluissa on mukana lapsen ryhmän aikuinen/aikuiset sekä mahdollisuuk-
sien mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tarvittaessa keskusteluissa on 
mukana muita tahoja, kuten tulkki, puheterapeutti, toimintaterapeutti jne.  
 

• Yksilöllisiä suunnitelmia hyödynnetään lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa las-
ten tarpeet ja toiveet huomioiden. 
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• Päivän kuulumisista ja oppimistilanteista tiedotetaan hakutilanteissa päivittäin. 
Henkilökunta osaa kertoa jokaisen lapsen päivästä em. tilanteita ja tapahtumia. 
 

• Vanhempainiltojen järjestämisessä otetaan huoltajien osallisuus ja mielipiteet huo-
mioon. Vanhempainillat pyritään tekemään kiinnostaviksi ja aktivoiviksi, jolloin 
myös huoltajien osuus toiminnan suunnittelussa mahdollistuu.  

Yhteistyötahot 

Yhteistyötahoja Cygnaeuksen esimiesalueella ovat mm. Kristillinen koulu, Steinerkoulu, 
Norssi, Jyväskylän yliopisto, Gradia, neuvolat, perheneuvola, erilaiset terapiat (puhe-, toi-
minta-, fysioterapia), psykologit, KulttuuriAitta, kirjastot, lähipäiväkodit. 

 
Yhtenäinen opinpolku kulkee varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetuk-
seen. Varhaiskasvatusikäiset tutustuvat toisiinsa vieraillen puolin ja toisin esimiesalueen 
päiväkotien välillä, näin myös 5-vuotiaat tutustuvat tuleviin eskaritiloihin. Cygnaeuksen 
eskareiden yhteistyökouluiksi on sovittu vuonna 2020-2021 Kristillinen koulu ja Steiner-
koulu lähikouluperiaatteen mukaisesti.  
Esimiesalueella on oma oppilashuoltosuunnitelma koskien esiopetusikäisiä lapsia.  
 
 
Osa toimintasuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista ja toimintatavoista mahdollistuu vasta, 
kun vallitseva koronatilanne sen sallii. Tällä hetkellä käytössä on vaihtoehtoisia yhteyden-
pitotapoja, kuten teams-keskustelut. Tutustumiset järjestetään ulkona ja sisällä voimas-
saolevien ohjeiden mukaisesti turvavälein. Päiväys 22.10.2020 


