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Esimiesalue (päiväkodit) 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Halssilan päiväkoti, varhaiskasvatus ja esiopetus 

• Aittorinteen päiväkoti, varhaiskasvatus 

• Lokin esiopetusryhmä, esiopetus 

• Ilvespuiston kerho, kerhotoiminta 
 
Päivittäinen toiminta-aika taloissa on 6.30-17. Tarvittaessa avaamme jo klo 6.00 ja 
olemme auki klo 18, varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan 

     Esiopetusaika klo 8.30–12.30.  
     Alueen kerhot toimivat klo 8.15-16 välillä; aamukerhot klo 8.15-11.45, iltapäiväkerhot 
     12.30-16 ja perjantaisin perhekahvila 

 
 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

• Halssila: kaksi 1-4-vuotiaiden ryhmää, kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää sekä yksi esi-
opetusryhmä 

• Aittorinne: kaksi 1-4-vuotiaiden ryhmää, kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää ja Lokin esi-
opetusryhmä  

• Kerho Halssila: neljä ryhmää 2-5-vuotiaille ja perhekahvila 
 

Lapsiryhmät on muodostettu joustavan ryhmärakenteen mukaan toimiviksi kokonai-
suuksiksi. Pienryhmätoiminnan lähtökohtana ovat lapsen mielenkiinnon kohteet, va-
suun kirjatut tavoitteet ja lapsiryhmän tarpeet.  

 
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaavat päiväkodinjoh-
taja Anne Niemeläinen, apulaisjohtajat Mari Vaara ja Petra Myllykangas, Lokin esi-
opetusryhmän vastuulastentarhanopettaja Marja Mäkikyrö sekä veo Sanna Karjalai-
nen. 

 
Alueemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin, erilaisin kokoonpanoin, kes-
kustelemaan pedagogisista toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä. 
Toiminnan arviointi on keskeinen teema kaikissa johtamisen rakenteissamme. 

 
Kummassakin yksikössä työskentelee 8 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 7 varhais-
kasvatuksen lastenhoitajaa.  
Alueella on 4 varahenkilöä, jotka paikkaavat äkillisiä poissaoloja sekä 1 varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja. 
Kerhotoiminnassa työskentelee 1 varhaiskasvatuksen opettaja, 1 varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja sekä päiväkotiapulainen. 
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2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaiku-
tusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenki-
sestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta 
toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  

 
Yksiköiden toiminnassa painottuvat pienryhmätoiminta, leikki, lasten osallisuus 
sekä liikunta- ja luontotoiminta. 
 
Laaja-alainen oppiminen näkyy toiminnassamme mm. siten, että lasten mielenkiin-
non kohteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa monin tavoin. Aikuisten teh-
tävä on lapsihavainnointien pohjalta rikastuttaa lapsen taitoja ja kannustaa lasta 
toimimaan myös mukavuusalueiden ulkopuolella. 
 
Yksiköille on tehty Liikunnan vuosikello -suunnitelma, joka päivitetään vuosittain. 
Vuosikellossa huomioidaan lasten monipuolinen liikunta, vuodenajat ja eri liikun-
taympäristöt. Liikunnan vuosikello löytyy jokaisen ryhmän tiimikansiosta. Lapsille 
pyritään järjestämään aikaa ja tilaa liikkumiselle päivittäin sekä sisä- että ulkoti-
loista. 
  
Luontotoiminnassa hyödynnetään lähimetsää käyden siellä retkeilemässä. Metsä-
toiminta sisältää monipuolisesti oppimisen alueita ja metsäleikeille sekä majojen 
rakentamisille jätetään myös runsaasti aikaa. 
 
Aittorinteen päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden luontoryhmä, jossa retkeillään n. 3 
kertaa viikossa ympäri vuoden hyödyntäen lähiympäristön kohteita.  
 
Lasten osallisuus huomioidaan toiminnassa monin eri keinoin. Lapset saavat 
suunnitella tulevaa toimintaa ja heidät otetaan mukaan myös toteutuneen toimin-
nan arviointiin. Osallisuus näkyy arjen pienissä hetkissä esim. lapset saavat ottaa 
itse ruokansa, valita leikin tai leikkialueen leikkihetkillä ja aikuiset pysähtyvät kuun-
telemaan lasta aidosti, jolloin lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi.  
 
Vanhempien osallisuus näkyy mm. siten, että heidän toiveitaan ja ideoitaan kuul-
laan ja niitä huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. Vanhemmille kerrotaan, että 
päiväkotiin voi aina tulla tutustumaan ja osallistumaan päiväkodin toimintaan. 
 
Lasten hyvinvointi rakentuu monesta eri osa-alueesta. Hyvinvointioppimiseen kuu-
luvat riittävä ravinto, uni, päivittäinen ulkoilu, asianmukainen hygienia sekä lapsen 
saama aikuisen tuki sosiaalisten taitojen opetteluun. Vanhempia ja lapsia kuunnel-
len jokaiselle lapselle muodostuu oma hyvinvointioppimisen suunnitelma. 
 
Ravinnon osalta lapsia kannustetaan maistamaan vieraitakin makuja ja ruokailu-
hetkelle pyritään luomaan rauhallinen ja keskusteleva ilmapiiri. Lepohetket katkai-
sevat hektisen päivän lounaan jälkeen. Yhdessä vanhempien kanssa sovitaan lap-
selle ideaali lepohetken pituus.  
 
Päivän aikana ulkoillaan sekä aamu- että iltapäivällä.  
 
Hygienia-asioissa muistutetaan esim. käsien pesun tärkeydestä. Kädet pestään 
aina päiväkotiin tultaessa, ulkoilun ja vessareissun jälkeen sekä ennen ruokailua. 
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Päiväkodin työntekijät huolehtivat asianmukaisesti myös henkilökohtaisesta hygie-
niastaan sekä päiväkodin tilojen siisteydestä. Varhaiskasvatuksen toimintasuunni-
telma 5(7) 2018 – 2019 
 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan päivittäin. Ristiriitatilanteita ratkotaan keskustele-
malla osapuolten kanssa ja pinnalle nousseita tunteita sanoitetaan aikuisten 
avulla. Päiväkodin työntekijät toimivat lapsille hyvän vuorovaikutuksen mallina. 
Vuorovaikutuksen tulee olla avointa, rakentavaa, läsnä olevaa ja sensitiivistä. Tun-
teiden tunnistamista ja niiden käsittelyä opetellaan eri materiaalien avulla (Aske-
leittain, Piki, Tunne- ja turvataitoja, Jukka Hukka, vuorovaikutusleikki jne.). Kiusaa-
mistilanteisiin puututaan välittömästi. 

 
 

 
Laadulliset tavoitteet 2019-2020 Anne Niemeläisen esimiesalueella 

 
LAADULLINEN  

TAVOITE 
MITEN TAVOITTEESEEN PÄÄSTÄÄN? MITTARIT 

 
1. ARVIOINNIN JA 

KEHITTÄMISEN 
NÄKYVÄKSI TE-

KEMINEN 

• kyselyt vanhemmille arviointiin ja 
kehittämiseen liittyen 

• kuukausikirjeissä avataan toimin-
nan arviointia ja kehittämistä 

• lapset mukaan arviointiin 

• tehdään arviointia näkyväksi pe-
dagogisella dokumentoinnilla 

• kyselyt vanhem-
mille 

• toiminnan arvi-
ointi –lomake 

• tiimipalaverimuis-
tiot 

• kuukausikirjeet 

• valokuvat 
 

 
 

2. LÄMMIN VUO-
ROVAIKUTUS 

• positiivisen palautteen antami-
nen 

• lapsen / työkaverin / vanhemman 
kehuminen 

• tervehtiminen 

• kysely vanhemmilta aiheeseen 
liittyen esim. vanhempainillassa 

• dokumentoidaan vuorovaikutusti-
lanteita 

• panostetaan työhyvinvointiin 

• kyselyt vanhem-
mille 

• valokuvat/doku-
mentointi 

• Miten meillä on 
mennyt? -kysely  
2 krt/vuosi 

• Kehityskeskuste-
lun pohjaksi ”Pa-
lautumispiirakka”  

• Välitön puuttumi-
nen epäkohtiin 
 

 
 
 

3. KOKOPÄIVÄPE-
DAGOGIIKAN 

NÄKYVÄKSI TE-
KEMINEN 

• pesun huolellinen täyttäminen ja 
päivittäminen säännöllisesti 

• porrastaminen ja lasten jakami-
nen ryhmissä myös iltapäivisin 

• iltapäiväpedagogiikkaa avataan 
pedagogiseen lukujärjestykseen 

• vasukeskusteluissa, vanhem-
painilloissa ja kuukausikirjeissä 
avataan asiaa vanhemmille 

• dokumentoidaan toimintaa jatku-
vasti valokuvin 

• pesu 

• pedagoginen lu-
kujärjestys 

• kuukausikirjeet 

• valokuvat 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa on erittäin tärkeä osa työtämme. Vanhem-
mat ovat oman lapsensa asiantuntijoita, ja haluamme huomioida myös heidän 
havaintonsa lapsesta sekä toiveensa päivähoitoon liittyen. Ennen päivähoidon 
aloitusta perheen kanssa käydään Hyvä Alku –keskustelu perheen kotona. Päi-
väkotiin pääsee myös tutustumaan joustavasti. Vanhemmille lähetetään säännöl-
lisesti kuukausikirje/ viikkokirje lapsen ryhmästä, jossa kerrotaan ryhmän kuulu-
misia sekä valotetaan tulevia suunnitelmia toimintaan liittyen. Vanhempien lisäksi 
yhteistyötä tehdään säännöllisesti myös seuraavien tahojen kanssa: alueellinen 
yhteistyö esiopetuksessa, koulu, neuvola, terapeutit sekä muut alueen toimijat 
(esim. kirjasto ja Telkänpesä). Lisäksi Varhaisen tuen palvelut ja Perheneuvola 
ovat yhteistyötahoja. Varhaiskasvatuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä nivelvai-
heissa. Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun siirryttä-
essä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman / esiopetussuunnitelman kautta välite-
tään opetuksen järjestämistä koskevat asiat. Lisäksi keväisin järjestetään tiedon-
siirtopalavereita nivelvaiheen yhteistyötahojen kanssa.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti. Ensimmäi-
nen keskustelu käydään syksyllä toimintakauden alussa ennen syyslomaa ja arvi-
ointikeskustelut käydään huhti-toukokuussa. Tarvittaessa vasukeskusteluja järjes-
tetään muunakin aikana niin usein, kun on tarvetta. Vasukeskusteluajat sovitaan 
yhdessä vanhempien kanssa. Vasuissa sovitut toimintatavat otetaan ryhmässä 
käyttöön ja niiden pohjalta suunnitellaan ryhmän toimintaa. 
  
Päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa vanhempien kanssa ovat tärkeitä. 
Näissä tilanteissa vaihdetaan päivän kuulumiset puolin ja toisin. 
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan, milloin vain. Toimintakauden 
alussa ryhmät järjestävät vanhempainillan, jossa henkilökunta esittelee ryhmän 
toimintaa ja vastaillee tärkeisiin kysymyksiin. Vanhempainillat suunnitellaan van-
hempia kuunnellen ja illan toteutukseen otetaan vastaan ideoita ja toiveita van-
hemmilta. Toiminta vuoden aikana järjestetään koko talon yhteisiä tapahtumia per-
heille ja ryhmät voivat järjestää omia koko perheen tapahtumia. 

 
Varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kasvuunsa ja 
oppimiseensa. Tuen muotoina on yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleisen 
tuen antaminen on koko henkilöstön tehtävä ja se kuuluu kaikkeen varhaiskasva-
tuksen toimintaan. Yleisessä tuessa huomioidaan lasten yksilölliset erot kehityk-
sessä, oppimisessa, temperamentissa ja kiinnostuksen kohteissa. Tehostettua 
tukea järjestetään lapselle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea usealla kehityksen 
osa-alueella ja tuen tarve on pitkäaikainen. Tehostetussa tuessa esiintyy kaikki 
yleisen tuen muodot, mutta niitä tehostetaan, tarkennetaan, yksilöllistetään sekä 
toteutetaan vahvempana ja säännöllisempänä pidemmän aikaa. Erityinen tuki on 
kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä tai tuen tarvetta on useammalla kehityksen 
osa-alueella tai, jollakin osa-alueella tuen tarve on erittäin suuri. Varhaiskasva-
tuksessa erityisen tuen edellytyksenä on aina monialainen yhteistyö, jossa huol-
tajat ovat osallisina. Suunniteltu tuki kirjataan lapsen vasuun/esiopetussuunnitel-
maan. 
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Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) tehtävä 
 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, veo, työskentelee yhdessä lapsen, lapsen 
huoltajien, lapsiryhmän henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Hän on mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lasten 
tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia. Hän etsii yhdessä ryhmän henkilökunnan 
kanssa ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäi-
sen lapsen tarpeiden huomioimiseen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaan voi 
olla yhteydessä, jos jokin asia lapsen kasvussa, kehityksessä, toiminnassa tai 
oppimisessa mietityttää. Yhteyttä voivat ottaa lapsen huoltajat, varhaiskasvatuk-
sen henkilökunta ja eri yhteistyötahot. 

 
 

Varhaiskasvatuksen erityisavustajan tehtävä 
 

Varhaiskasvatuksen erityisavustaja toimii päiväkodin lapsiryhmissä lisäresurssina 
erityistä tukea tarvitsevien lasten tukitoimien järjestämiseksi. Hän osallistuu lap-
sen/lasten päivittäisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tiimin kanssa 
sekä tukee lasta päivittäin olemalla mukana lapsiryhmän toiminnassa, havainnoi-
malla, motivoimalla, mallittamalla. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisavustaja tu-
kee lapsen osallisuutta ryhmässä.  

 
 

Oppilashuoltosuunnitelma 
 

Jokainen esiopetusta antava päiväkoti laatii yksikön oppilashuoltosuunnitelman. 
Suunnitelma on laadittava yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, huoltajien ja las-
ten kanssa. Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista sääde-
tään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.  Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013.) 
Jyväskylän kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmassa kuvataan esiopetuksen 
oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. 

 
 
  

• Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa. 
Keskustelussa tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja 
perehdyttämisen tavoitteisiin. Perehdyttämisjakson päätteeksi, kun 
olet asettunut taloon, mietitte esimiehesi kanssa yhdessä, ovatko 
tavoitteet toteutuneet.  

• Tutustutte lähimpiin työtovereihin ja työympäristöön sekä tiloihin.  

• Käytte läpi työtilat, kulkureitit, sosiaalitilat sekä mahdollisuudet työ-
paikkaruokailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston käyttöön. Käytte läpi mahdolliset 
kulkurajoitukset ja hälytysjärjestelmien toiminnan.  

• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun liittyvät keskeiset asiat (palkan-
maksun ajankohta sekä matkalasku-, poissaolokäytännöt jne.)  

• Toimitatte palkkahallintoon verokorttisi.  

• Saat käyttöösi työvaatteet, mikäli työtehtäväsi niitä edellyttävät.  

• Käytte läpi puhelimien käyttöön sekä kopiointiin ja faksiin, sekä 
muuhun toimistotekniikkaan.  

• Käytte läpi kirjepostin lähettämisen sekä paperin ja muun jätteen la-
jittelun.  

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
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Aittorinteen Onnimannien luontoryhmän metsätoiminnassa toteutuu kaikki vasun oppimisalueet. Retkillä 
tutkitaan ympäristöä kaikin aistein, harjoitellaan huolehtimaan omista tavaroista ja pidetään huolta, että kai-
killa on hyvä olla. Liikutaan aktiivisesti erilaisissa maastoissa sekä nimetään ja sanoitetaan ympäristössä 
havaittuja asioita. Kuvassa lapset ilmaisevat itseään piirtämällä mitä kaikkea metsässä on mukava tehdä.  

 

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti mm. Lasten kokouksissa. Arvioinnin tukena käytetään pe-
dagogista dokumentointia. Kuvassa elokuun toiminnan arviointia Ketunkolon ryhmässä Halssilan päiväko-
dissa. 
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Halssilan päiväkodissa käytetään ”Pedagogista ikkunaa” lapsiryhmien eteisessä, joihin lisätään viikoittain 
kuvia ryhmän arjesta. Tavoitteena on mm. avata Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä sekä 
alueen laadullisia tavoitteita pedagogista dokumentointia hyväksi käyttäen. 


