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Kangasvuoren esimiesalue 

Kangasvuoren päiväkotikoulun esimiesalueen varhaiskasvatuspalvelut 

Kangasvuoren päiväkoti on jatketun aukiolon vuoropäiväkoti ja se on avoinna arkisin klo 
05-22.30 vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset toimivat Koivu-
siivessä klo 05-7.00 sekä klo 18-22.30 välisinä aikoina. Vuorohoidossa lasten hoitoajat 
perustuvat huoltajien työvuoroihin tai päätoimisen opiskelun kontaktiopintoihin. Muille 
kuin vuorohoitoa tarvitseville lapsille annetaan varhaiskasvatusta klo 06-18.00 välisenä 
aikana.  
 
Päiväkodissa toimii neljä eri siipeä: Koivu, Kuusi, Pihlaja ja Mänty. Koivun ja Kuusen 
pienryhmissä lapset ovat ikäjakaumaltaan 1-5-vuotiaita. Pihlaja-siivessä toimii 3-5-vuoti-
aita lapsia ja Mänty-siipi on päiväkodin esiopetusikäisten lasten ryhmä. Lapset toimivat 
pienryhmissä, jotka on muodostettu lasten ikä-, taito- ja kehitystason tarpeet huomioiden. 
Työntekijät työskentelevät työpareina tai kolmen kasvattajan tiimeissä siten, että työpa-
reina toimivat varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja tai kaksi varhaiskasvatuksen 
opettajaa ja lastenhoitaja. Alla olevaan taulukkoon on jaoteltu päiväkodin eri siivet pien-
ryhmittäin:  
 
 

KOIVU: KUUSI: PIHLAJA: MÄNTY: 
Peippo  Havu Marja Neulanen 

Keltainen Oksa Punainen Pöllö 

Lehti Tikka Kettu Käpy 

Vihreä Siili Oranssi Orava 

Pääskynen    

 
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa esiopetusta järjestetään klo 09-13.00. Esiopetus perus-
tuu toiminnallisuuteen ja kaikkien aistien kautta oppimiseen. Esiopetuksessa hyödynne-
tään lähialueen monipuolisia ulkoilu- ja retkeilypaikkoja. Lapset toimivat pienryhmissä, 
jotta jokaisen lapsen ääni tulee kuuluviin. Lähimetsään, Vuorilammen laavulle ja toiminta-
puistoon tehdään retkiä ympäri vuoden. Lasten kanssa käydään lähikirjastossa ja sieltä 
lainataan lapsia kiinnostavia kirjoja. Lapsia kannustetaan päivittäin tutkimiseen, leikkimi-
seen, liikkumiseen ja itsensä ilmaisuun. Huoltajien kanssa sovitaan aika, jolloin he ovat 
viettämässä lapsensa kanssa esiopetuspäivää. 
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Yhtenä päiväkotikoulumme vahvuutena on päiväkodin ja koulun tiivis yhteistyö. Jokai-
selle päiväkodin siivelle on nimetty koululta oma yhteistyöluokka. Luokanopettaja ja var-
haiskasvatuksen opettaja vastaavat yhteistyömuotojen suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista. Syksyllä 2019 päiväkodin ja koulun yhteistyötä on tehty esimerkiksi yhdessä 
leikkien, musisoiden ja kirjoja lukien, pienempiä lapsia hoitaen sekä yhdessä ulkoillen.  
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Kangasvuoren päiväkotikoulussa toimii lisäksi perhekahvila. Perhekahvilaa järjestetään 
Koivun Peippo-ryhmässä maanantaisin ja perjantaisin klo 9-12.00. Perhekahvila on kai-
kille avoin, maksuton palvelu ja siellä on helppo kohdata ja tutustua oman asuinalueen 
muihin perheisiin. Perhekahvilaan ei ole etukäteisilmoittautumista.  
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1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta  

Lasten hyvinvoinnista, kasvusta ja oppimisesta vastaa päiväkodissamme useat eri var-
haiskasvatuksen työntekijät. Alla olevassa kuvassa on avattu Kangasvuoren päiväkoti-
koulun henkilöstörakenne. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa lasten kasvun, 
kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 

 

Päiväkodin johtaja vastaa yksikkönsä varhaiskasvatuspalveluiden johtamisesta ja esi-
miestehtävistä sekä kehittämis-ja arviointitehtävistä. Hän toimii varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen asiantuntijana, vastaa päiväkodin turvallisuudesta ja hallinnoi taloutta.  

Päiväkodin johtajan työparina toimii pedagoginen johtaja, jonka pääasiallisena tehtävänä 
on yhteistyössä johtajan kanssa vastata pedagogiikan ja pedagogisen osaamisen sekä 
toimintakulttuurin ja -tapojen kehittämisestä ja johtamisesta.   

Kangasvuoren päiväkotikoulussa toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He 
ovat aktiivisesti lapsiryhmien toiminnassa mukana ja vastaavat lasten kasvun, kehityksen 
ja oppimisen tuen suunnittelusta yhteistyössä työntekijöiden ja huoltajien kanssa.  
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Varhaiskasvatuksen opettajalla on vastuu oman lapsiryhmänsä kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon kokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. 
Hän vastaa lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman laatimisesta ja toteutumi-
sen arvioinnista. Kasvatuskeskustelut huoltajan kanssa sekä tarvittaessa lapsen tuen 
suunnitelmasta monialaisen yhteistyöverkoston kanssa.  
 
Lastenhoitaja vastaa lapsen ja lapsiryhmän hoidosta ja kasvatuksesta lapsen ikätaso ja 
kehitys huomioiden. Lastenhoitajat huolehtivat lasten perushoidosta ja terveydestä sekä 
vastaavat lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman toteuttamisesta. Lastenhoitajat 
osallistuvat lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluiden toteuttamiseen yhteis-
työssä varhaiskasvatuksen opettajien sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jien kanssa.   

Päiväkodissamme toimii lisäksi 5 varahenkilöä sekä 5 erityisavustajaa, jotka kuuluvat va-
kituiseen kasvatusvastuulliseen henkilökuntaamme. Jokaiseen siipeen on nimetty vara-
henkilö, joka työskentelee henkilökunnan äkillisten poissaolojen, koulutusten sekä var-
haiskasvatuksen opettajien suunnittelu-arviointi- ja kehittämisaikoina lapsiryhmissä yh-
tenä ryhmän vastuullisena työntekijänä. Erityisavustajat vastaavat omalta osaltaan yhtei-
sesti sovituista tukeen liittyvistä tehtävistä ja hoitotoimenpiteistä. Päiväkodissamme on 
kaksi päiväkotiapulaista, S2-opettaja ja palvelusihteeri.  

Kangasvuoren päiväkotikoulun internetsivu löytyy osoitteesta:  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiope-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-2-1 

 

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.”  

 
Kangasvuoren päiväkotikoulun kaksi laadullista tavoitetta toimintavuodelle 2019-
2020 ovat: 
 

1) Viestinnän ja kohtaamisen rakenteiden kehittäminen uuteen Kangasvuoren 
päiväkotikouluun  
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-2-1
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-2-1
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Kangasvuoren päiväkotikoulussa toimii työryhmiä, tiimipalavereita sekä pedagogisia kah-
viloita jokaiselle ammattiryhmälle. Työyhteisön suunnittelu- ja kehittämispäivät ovat kaksi 
kertaa toimintavuodessa. Jokaisessa lapsiryhmässä on vähintään kaksi kertaa toiminta-
vuoden aikana omia suunnitteluiltoja/iltapäiviä. Työryhmissä suunnitellaan varhaiskasva-
tuksen laadullisia sisältöjä, kuten:   
 

• Vuorohoidon toimintatapoja 

• Leikin merkitystä 

• Kokopäiväpedagogiikkaa  

• Ruokakasvatusta ja ruokailoa 

• Päiväkodin ja koulun yhteistyötä 
 
Työyhteisössämme on käytössä työntekijöille suunnattu toimintakulttuurin arviointilo-
make. Sen tarkoituksena on kartoittaa lapsiryhmien ja työntekijöiden vahvuuksia sekä py-
sähtyä pohtimaan leikin, lämpimän vuorovaikutuksen sekä työilmapiirin laatua eri näkö-
kulmista. Jokainen työntekijä täyttää toimintakulttuurin arviointilomakkeen 3krt/toiminta-
vuoden aikana ja ne käsitellään omissa tiimipalavereissa.  
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2) Työntekijöiden ja lasten välisen lämpimän ja turvallisen vuorovaikutussuh-
teen rakentaminen  
 

 
 

 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa työntekijät ymmärtävät lämpimän vuorovaikutuksen 
merkityksen. Työntekijöiden kanssa on pohdittu lämpimän vuorovaikutuksen tunnusmerk-
kejä ja jokainen työntekijämme on sitoutunut alla oleviin toimintatapoihin: 
 

• Otan itkevän lapsen syliin ja lohdutan häntä 

• Sanoitan lapsen erilaisia tunteita ja vastaan lapsen vahvoihin tunteisiin em-
patialla. Käsittelen tunteet yhdessä lapsen kanssa. 

• Annan paljon positiivista palautetta lapselle ja kannustan häntä 

• Kasvattajana olen läsnä lapselle joka tilanteessa  

• Kasvattajana tunnistan oman tunnetilani, pysyn rauhallisena, toimin johdon-
mukaisesti ja sanoitan myös omia tunteitani lapselle.  
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Lämmintä vuorovaikutusta arvioidaan ja kehitetään monen eri näkökulman kautta toimin-
tavuoden 2019-2020 aikana: 
 

1) Lasten kanssa keskustellaan kasvattajien ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta ja 
arvioidaan yhteisiä onnistumisia. Jokaisessa siivessä työstetään lasten kanssa pe-
dagoginen dokumentti onnistuneesta vuorovaikutuksesta, jonka jokainen lapsi-
ryhmä toteuttaa omalla tavallaan. Nämä dokumentit tulevat myös huoltajien nähtä-
ville lapsen omaan siipeen. 
 

2) Huoltajille annetaan kaksi kertaa toimintavuoden aikana kysely, jossa he arvioivat 
muun muassa kasvattajien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Huoltajien vastaukset 
käydään tiimipalavereissa läpi ja niiden pohjalta tehdään kooste kuukausikirjeen 
liitteeksi huoltajille.   

 

Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa  

Kangasvuoren päiväkotikoulussa päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien tukena lap-
sen tuen tarpeen havainnoinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa toimii 
kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo).  
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työ jakautuu eri sii-
pien välillä siten, että toinen veo työskentelee Kuusi- ja Mänty-siivissä ja toinen Pihlaja- ja 
Koivu-siivissä. He ovat mukana työntekijöiden ja lasten arjessa ja toimivat joko pienryh-
män tai yksittäisen lapsen kanssa. Veo:t suunnittelevat ja rakentavat yhdessä työntekijöi-
den ja lasten kanssa oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat lapsen kehitystä ja oppi-
mista lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Veot suunnittelevat vuoro-
hoitoa tarvitseville lapsille yhtenäistä päivää turvaten tukitoimien toteutumisen sekä var-
haisissa aamuissa että myöhäisemmissä illoissa.  
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa tuen muotoja ovat esimerkiksi kommunikaatiota tukevat 
kuvat ja viittomat, kuvitettu päivästruktuuri, lapsen yksilöllinen ohjaaminen, oppimisympä-
ristön mukauttaminen sekä suomi toisena kielenä (S2) opetus.  
 

 lähimpiin työtovereihin ja työpäristöön sekä tiloihin.  
 läpi työtilat, kulkureitit, sosiaalitilat sekä mahdollisuudet työpaikkaruo-

kailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteisverokorttisi.  

• 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.  

• Saat tietokoneen verkkotunnuksen ja sähköpostin. Sinut perehdyte-
tään kaupungin voimassaoleviin sähköpostiohjeisiin.  

• Saat henkilökuntakortin, jolla sinut tunnistetaan Jyväskylän kaupun-
gin henkilöstöön kuuluvaksi. Henkilökuntakortit ovat vakituisessa ja 
määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville erilai 

• Saat käyttäjätunnukset tarvitsemiisi tietojärjestelmiin ja sinut opas-
tetaan tietoturvan ja – suojan kiemuroihin.  

  


