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Huhtasuon päiväkoti 
 
1-6 -vuotiaiden varhaiskasvatus ja esiopetus  
 
Huhtasuon päiväkodin nettisivu  
 

1. Johtaminen, henkilöstörakenne ja ryhmärakenteet 

 
❖ Päiväkodin johtajalle kuuluu yksikön varhaiskasvatuspalveluiden johtaminen ja 

esimiestehtävät. 
 

❖ Pedagogisen johtajan pääasiallisena tehtävänä on yhteistyössä johtajan ja johtotiimin 
kanssa vastata pedagogiikan ja pedagogisen osaamisen sekä toimintakulttuurin ja -ta-
pojen kehittämisestä ja johtamisesta esimiesalueella. Tehtävään kuuluu myös apulais-
johtajan tehtävät sekä esimiehen varahenkilönä toimiminen. 

 
❖ Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelusta yhdessä kasvatushenkilöstön 
kanssa. 

 
❖ Varhaiskasvatuksen opettaja (VO) vastaa lapsiryhmänsä kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon kokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä 
varhaiskasvatuksessa. Yksi kotipesän opettajista toimii tiimivastaavan tehtävissä ja hän 
vastaa oman tiiminsä toimivuudesta, työn sujuvuudesta sekä kaupungin ohjeiden ja työ-
yhteisön pelisääntöjen noudattamisesta.  

 
❖ Lastenhoitaja (LH) vastaa lapsen ja lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta lapsen 

ikätaso ja kehitys huomioiden.  
 

❖ Erityisavustaja (EA) työskentelee lapsiryhmissä mahdollistamassa lasten tarvitsemien 
tukitoimien toteuttamista.  

 
❖ Varahenkilöt työskentelevät tarvittaessa lapsiryhmissä ja osallistuvat ryhmän varhais-

kasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön. Lapset ja kotipesät ovat varahenkilöille tuttuja ja 
he tietävät lasten vahvuudet ja tuen tarpeet. He ovat mahdollistamassa varhaiskasva-
tuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyön toteutumista. Lisäksi Itäisellä 
varhaiskasvatusalueella työskentelee päiväkotien yhteinen erityisavustajien varahen-
kilö.  

 
❖ Päiväkotiapulainen työskentelee päiväkodissa avustavissa tehtävissä. 
 
 
 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/huhtasuo/huhtasuon-paivakoti
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Päiväkodin johtaja ja pedagoginen johtaja     

Karhunsyli             
1-3 -vuotiaat 

Peiponpesä            
2-6 -vuotiaat 

Ketunkolo               
2-6 -vuotiaat 

Pöllönpirtti               
2-6 -vuotiaat 

Siilinmaja               
3-6 -vuotiaat 

Punaiset Punaiset, eskarit Punaiset, eskarit Punaiset Punaiset, eskarit 

VO ja LH VO ja LH VO ja LH VO ja LH VO ja VO 

Keltaiset Keltaiset Keltaiset Keltaiset Keltaiset 

VO ja LH VO ja LH VO ja LH VO ja LH VEO ja hoitotiimi 

  Siniset Siniset Siniset Siniset 

  VO ja LH VO ja LH VO ja LH VO ja LH 

   Vihreät, eskarit    

    VO ja LH     

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat, 
erityisavustajat, päiväkotiapulaiset, varahenkilöt   

 
 
Huhtasuon päiväkodissa on viisi kotipesää. Kotipesän tiimin muodostaa 2-4 työparia.  
Lisäksi tiimeissä työskentelee erityisavustajia ja muuta avustavaa henkilökuntaa. Yhden 
työparin ryhmässä on 8-14 lasta, joista muodostuu kaksi pienryhmää. 

 
Lapset toimivat päivittäin pienryhmissä, jotka voivat olla pysyviä, esimerkiksi eskarit – 
viskarit, tai vaihtelevia, toiminnallisia pienryhmiä, esimerkiksi vuorovaikutusleikkiryhmät, 
suomi toisena kielenä (S2) -kerhot, retket.  
 
 

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 suunnitel-
lusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  

 
 

 
2.1 Hyvä arki    

 
Hyvä alku –keskustelut järjestetään joko lapsen 
kotona tai päiväkodilla huoltajien toiveiden mukai-
sesti. Keskustelussa luodaan pohjaa kasvatusyh-
teistyölle lapsen, huoltajan ja työntekijän tutustu-
essa toisiinsa. Lapsi ja huoltajat saavat kertoa lap-
sen mielenkiinnon kohteista ja vahvuuksista sekä 
esittää toiveita lapsen varhaiskasvatuksesta. En-
nen hoidon aloitusta on hyvä käydä riittävän monta 
kertaa tutustumassa lapsen kanssa tiloihin ja ryh-
mään sekä toimintaan. 
 

 



5 
  Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

  

Kotipesien eteisen infotaulut sisältävät väriryhmien viikko-ohjelmat, henkilökunnan nimet 
ja valokuvat sekä ajankohtaiset tiedotteet. Kuukausikirjeet ja tiedotteet lähetetään per-
heille sähköisesti. 
 
Huoltajille järjestetään erilaisia vanhempainiltoja muutaman kerran toimintavuoden ai-
kana. Lisäksi huoltajat toivotetaan aina tervetulleiksi seuraamaan lapsensa päivää var-
haiskasvatuksessa. 
 
Syksyllä yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa käydään lapsen varhaiskasvatussuunni-
telma (vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops) -keskustelu. Tapaa-
misessa keskustellaan lapsen vahvuuksista ja tavoista toimia sekä asetetaan tavoitteita 
lapsen oppimista tukevalle toiminnalle. Toimintavuoden aikana toimintaa ja oppimista ar-
vioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa tarpeen mukaan. Päivittäisissä kohtaami-
sissa keskustellaan huoltajan kanssa havainnoista lapsen päivästä esim. oivalluksista, 
tunteista ja toiminnasta yhdessä muiden lasten kanssa. Keväisin käydään yhdessä arvi-
ointikeskustelu menneestä toimintavuodesta. 
 
Lasten toimintaa dokumentoidaan valokuvaamalla ja lapsia haastattelemalla. Kuvista 
kootaan seinille kuvakollaaseja ja tarinoita niiden ympärille. Lapselle kootaan toiminta-
vuosittain oma kollaasi hänen kehityksestään ja oppimisestaan. Tätä kollaasia kutsumme 
Lapsen tarinaksi. 
 
Ryhmän toimintaa suunnitellaan tukemaan lasten kehitystä ja oppimista. Suunnitte-
lussa pidetään tärkeänä lapsen oppimisen iloa, oivaltamista ja osallisuutta sekä toimin-
nallisuutta, leikkiä ja ryhmätaitojen kehittymistä.  

 
 
 

2.2 Laadulliset tavoitteet 
   
Huhtasuon päiväkodissa keskitytään toimin-
takautena 2019-2020 vahvistamaan lasten 
kielellistä kehitystä ja identiteetin muo-
dostumista. Tarkoituksena on luoda moni-
puolinen kieliympäristö yhdessä huoltajien 
kanssa. Arjessa tuetaan lapsen kehittyvien 
kielellisten identiteettien osa-alueita. 

 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lap-
sen esiopetuksen oppimissuunnitelma -kes-
kustelussa asetetaan yksilölliset toiminnalli-
set tavoitteet lapsen kehityksen ja oppimisen 
tueksi. 
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Laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

     

                                   Oppimisen alue: Kielten rikas maailma  

     

                                  KEHITTYVÄT KIELELLISET IDENTITEETIT  

vuorovaikutus-
taidot 

kielen               
ymmärtämisen 

taidot 

puheen         
tuottamisen          

taidot 
kielen             

käyttötaidot 

kielellinen                
muisti ja      

sanavarasto kielitietoisuus 

 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osiosta olemme nostaneet esille 
kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun painopisteet. Huhtasuon päi-
väkodissa lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa 
ympäristössä. Toiminnassa korostamme vuorovaikutustaitojen ja kulttuurisen osaamisen 
merkitystä. Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin sekä 
ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

 
Oppimisen alueen sisällöissä korostuu kielten rikas maailma. Kieli on lapsille sekä oppi-
misen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä 
toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lapsiryh-
män arjessa on läsnä ja näkyvissä ryhmän eri kielet. 
 
Oman äidinkielen tukeminen on pääasiassa huoltajan vastuulla. Halutessaan huoltaja voi 
kuljettaa esiopetusikäistä lastaan opetustoimen järjestämään oman äidinkielen opetuk-
seen. 
 
 
 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

 
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä kou-
lussa on käytössä kolmiportainen tuki; yleinen, 
tehostettu ja erityinen. Käytössä olevia tuen muo-
toja voivat olla esim. kuvat, tukiviittomat, sarjaku-
vapiirtäminen, aktiivityyny, liikennevalot, tiimalasi. 
Tuki yksilöidään jokaisen lapsen tarpeisiin. Mah-
dollisia säännöllisiä yhteistyötahoja- ja kumppa-
neita voivat olla esim. pikkulapsiperheiden psyko-
logi, koulupsykologi, neuvola, terapeutit ja sai-
raala.  
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4. Esiopetus 
 
 
Huhtasuon päiväkodin esiopetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin sekä Jyväskylän kaupungin esiopetuksen opetussuunni-
telmaan. Laajemmin esiopetuksesta on luettavissa: 
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops 

 
Esiopetusvuosi on lapselle ja perheelle hyvin merkityksellinen. Esiopetusikäinen lapsi ha-
luaa kokeilla, nähdä, oivaltaa sekä tietää erilaisia asioita. Hän oppii asioita vuorovaikutuk-
sessa toisten lasten sekä aikuisten kanssa. Eskarilaisella on ideoita, monenlaista luovuutta 
ja aloitteellisuutta. Esiopetuksessa harjoitellaan ja vahvistetaan erilaisia taitoja leikkien, pe-
lien ja ohjatun toiminnan avulla. 
 

Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Esiopetus on ko-
konaisuus arjen tilanteista sekä ohjatuista ja va-
paista toiminnoista. Lapsen vahvuudet ja mielen-
kiinnon kohteet näkyvät toiminnassa. Leikki on 
edelleen esiopetuksen yksi tärkeimmistä työta-
voista. Työparien tukena työskentelee varhais-
kasvatuksen erityisopettaja. Päiväkodin luonnon-
läheinen sijainti mahdollistaa eskariryhmille moni-
puolisen toiminnan luonnon ja liikunnan parissa. 
Yksi esiopetusryhmä toimii ns. metsäeskarina 
painottaen erityisesti liikuntaa ja luontoa (LiLu).  

 
Lapsen itsetuntoa ja oppimismotivaatiota vahvistetaan yhdessä huoltajan kanssa. Oppi-
mista seurataan ja arvioidaan yhdessä. Erityisopettajan ja koulupsykologin sekä huoltajan 
kanssa yhteistyössä mietitään parasta mahdollista koulupaikkaa ja koulun aloitusta eska-
rilaiselle. 
 
Yhtenäinen opinpolku 
Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti sijaitsevat samassa rakennuksessa. Koulun ja esi-
opetuksen yhteistyö näkyy esimerkiksi kummiluokkatoimintana ja yhteisenä oppilashuol-
tosuunnitelmana. Yhtenäisen opinpolun tarkoituksena on tuoda joustavuutta ja madaltaa 
kynnystä lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen.  
 
Oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia ja tukea oppimista.  
Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tarpeen mukaan kokoontuu yksilöllinen 
oppilashuoltoryhmä, jossa lapselle laaditaan henkilökohtainen oppilashuoltokertomus. 
 
Esiopetusvuoden aikana koulun erityisopettaja käy esiopetusryhmissä tutustumassa lap-
siryhmään ja keskustelemassa esiopetusryhmän työntekijöiden kanssa lasten taidoista, 
vahvuuksista ja mahdollisista oppimiseen liittyvistä haasteista.  
 
Koulu järjestää toukokuussa eskarilaisille ja huoltajille tulevaan kouluun tutustumisen. Lap-
set tutustuvat omaan luokkaansa ja huoltajille kerrotaan koulun käytännöistä, iltapäivätoi-
minnasta ja erityisopetuksesta. 
 

 Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 

http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops

