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Kangasvuoren päiväkotikoulu 

Tervetuloa Kangasvuoren päiväkotikouluun! Toimintatapoja ja arvojamme kuvastaa yh-
dessä oleminen ja tekeminen. Haluamme vaalia ”Yhteinen talo, yhteiset lapset, yhteinen 
vastuu” -ajattelutapaa, jossa jokainen lapsi ja kasvattaja tulee kuulluksi. 
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa toimii päiväkoti, esiopetus, perhekahvila, vuorohoito 
sekä koululuokat 1-3 ja joustavan opetuksen ryhmä. Päiväkotikoulussamme on avoin ja 
keskusteleva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen kasvattajan osaamista. Suvaitsevai-
suus ja toisten kunnioitus ovat sellaisia arvoja, joita päiväkotikoulumme kasvattajat halua-
vat opettaa lapsille. Toimimme toisiamme auttaen, positiivista ilmapiiriä ylläpitäen ja rat-
kaisukeskisesti asioihin suhtautuen. Kangasvuoren päiväkotikoulussa on lupa nauraa ja 
iloita onnistumisista!  
 

 

1. Varhaiskasvatus Kangasvuoren päiväkotikoulussa 

Kangasvuoren päiväkotikoulussa on neljä eri siipeä: Koivu, Kuusi, Pihlaja ja Mänty. Koi-
vun, Kuusen ja Pihlajan pienryhmissä lapset ovat ikäjakaumaltaan 1-5-vuotiaita. Mänty-
siivessä on päiväkotikoulun esiopetusikäiset lapset. Lapset toimivat pienryhmissä, jotka 
on muodostettu lasten ikä-, taito- ja kehitystason tarpeet huomioiden. Työntekijät työs-
kentelevät työpareina tai kolmen kasvattajan tiimeissä siten, että työpareina toimivat var-
haiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja las-
tenhoitaja. Alla olevaan taulukkoon on koottu päiväkodin eri siivet pienryhmittäin. 
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Taulukko 1. Kangasvuoren päiväkotikoulun siivet ja pienryhmät  
 

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

Keltainen Oksa Punainen Pöllö 

Lehti Tikka Kettu Käpy 

Vihreä Siili Oranssi Orava 

Pääskynen    

Kasvattajien aito läsnäolo ja lasten empaattinen kohtaaminen luo pohjan turvalliselle il-
mapiirille ja lapsiryhmän ryhmäytymiselle. Lasten osallisuutta arvostetaan, jokaisella lap-
sella on oikeus tulla kuulluksi. Lapset ja kasvattajat oppivat päivittäin yhdessä ilon ja aktii-
visen vuorovaikutuksen kautta. Huoltajat ovat aina tervetulleita tutustumaan toimin-
taamme!  

Jokainen päivän tilanne nähdään tärkeänä oppimistilanteena. Ulkoilut, siirtymätilanteet, 
leikkihetket, ruokailut sekä ohjatun toiminnan tilanteet ovat lapsille luontaisia oppimistilan-
teita, joissa harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteisleikkiä, itseilmaisua sekä empatia- 
ja tunnetaitoja. Jokaisessa ryhmässämme on käytössä Peli-seis toimintatapa, joka on 
yksi keino kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. 

Kangasvuoren päiväkotikoulussa toimii lisäksi perhekahvila kaksi kertaa viikossa. Perhe-
kahvila kokoontuu Koivu-siiven Peippo-ryhmässä maanantaisin ja perjantaisin klo 9-
12.00. Perhekahvila on kaikille avoin, maksuton palvelu ja siellä on helppo tutustua oman 
asuinalueen muihin perheisiin. Perhekahvilaan ei ole etukäteisilmoittautumista. Tervetu-
loa mukaan toimintaamme!  

Tarkemmat yhteystiedot ja puhelinnumerot löytyvät Kangasvuoren päiväkotikoulun inter-
netsivuilta.  

2. Esiopetus Kangasvuoren päiväkotikoulussa  

Kangasvuoren päiväkotikoulussa esiopetusta järjestetään klo 09-13.00. Esiopetus perus-
tuu toiminnalliseen oppimiseen. Lasten kanssa tutkitaan eri ilmiöitä, liikutaan, leikitään ja 
harjoitellaan itseilmaisua eri tavoin. Tunnetaitoja harjoitellaan jokaisena päivänä. Esiope-
tuksessa hyödynnetään lähialueen monipuolisia ulkoilu- ja retkeilypaikkoja sekä digitaali-
sia oppimisvälineitä. Esiopetuksessa opitaan yhdessä tekemällä ja kokemalla.  

Lapset toimivat pienryhmissä, koska silloin lasten osallisuudelle ja yhdessä oivaltamiselle 
on hyvät edellytykset. Esiopetuksessa arvostetaan päivän jokaista tilannetta kokopäivä-
pedagogiikan mukaisesti. Lasten havainnointi kuuluu esiopetuksen arjessa oleellisesti 
toimintaan, jotta voidaan suunnitella lasten tarpeita ja tavoitteita vastaavaa toimintaa. Ha-
vainnoinnin pohjana käytetään Jyväskylän kaupungin omaa Eskarin Arki -materiaalia. Jo-
kaiselle esiopetusikäiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen 
esiopetuksen oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet sekä kasvun ja op-
pimisen tukeen liittyvät tavoitteet esiopetusvuoden ajalle.  

 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/huhtasuo/kangasvuori
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/huhtasuo/kangasvuori
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Yhtenä päiväkotikoulumme vahvuutena on päiväkodin ja koulun säännöllinen yhteistyö. 
Yhtenäisen opinpolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta esi- ja alkuopetukseen on päi-
väkotikoulussamme jatkumo. Jokaiselle päiväkodin siivelle ja koululuokalle on nimetty 
omat työparit. Luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä erityisopettajat vas-
taavat yhtenäisen opinpolun ja arjen yhteistyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioin-
nista. Viikoittainen yhdessä tekeminen ja oppimisen hetket ovat ilahduttaneet koko päivä-
kotikoulumme lapsia ja kasvattajia! 

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus oppilashuollon palveluihin. Koulupsykologi, 
koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja tekevät monialaista yhteistyötä lapsen huoltajien 
ja esiopetusryhmän kasvattajien kanssa. Esi- ja perusopetusikäisiä lapsia koskeva oppi-
lashuoltosuunnitelma on laadittu yhdessä koulun kanssa. 
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3. Vuorohoito Kangasvuoren päiväkotikoulussa  

Kangasvuoren päiväkotikoulu on auki maanantaista perjantaihin. Päivittäinen aukioloaika 
määrittyy huoltajien ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan klo 05-22.30 välillä. Aa-
mulla klo 7.30 asti ja iltapäivällä klo 17.00 jälkeen vuorohoitoa tarvitsevat lapset toimivat 
Koivu-siivessä. Vuorohoidon tarve pohjautuu huoltajien työvuoroihin tai päätoimisen opis-
kelun kontaktiopintoihin.  

Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on jokaisessa päiväkotisiivessämme, jotta he pääsevät toi-
mimaan ja oppimaan vertaisryhmässä. Esiopetuksen alkaessa vuorohoitoperheiden 
kanssa käydään perhekohtaisesti keskustelu esiopetuksen järjestämiseen liittyvistä käy-
tännöistä. Vuorohoidon aikoina toimitaan yli ryhmärajojen, joka antaa hyvän mahdollisuu-
den harjoitella sosiaalisia, leikki – ja empatiataitoja. 

Vuorohoidon pedagogiikkaa ja toimivia käytänteitä kehitetään säännöllisesti vuorohoidon 
tarpeista lähtien. Toimivana käytänteenä Kangasvuoren päiväkotikoulussa on vuorohoi-
don tiimipalaverit, joissa vuorohoidon työntekijät ja lapsen oman ryhmän työntekijät koh-
taavat ja suunnittelevat lapselle yhtenäistä päiväkotipäivää vuorohoidon näkökulmasta.  
 
Päiväkotikoulumme työntekijät arvostavat ja pitävät huoltajien päivittäistä kohtaamista 
tärkeänä. Lapsen tuonti- ja hakutilanteissa keskustellaan lapsen päivän kuulumisista, pe-
dagogisesta toiminnasta sekä ilon ja oppimisen hetkistä. Käytössämme on päivittäiset 
ryhmäkohtaiset lapsilistat, joihin kirjaamme lapsen tärkeimmät päivän kuulumiset oppimi-
sen näkökulmasta ylös. Näin tieto lapsen päivästä välittyy huoltajille myös vuorohoidon 
aikoina.  
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4. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta  

Lasten hyvinvoinnista, kasvusta ja oppimisesta vastaa päiväkodissamme useat eri var-
haiskasvatuksen työntekijät. Alla olevaan kuvaan on avattu Kangasvuoren päiväkotikou-
lun henkilöstörakenne. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä roolinsa lasten kasvun, ke-
hityksen 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 mukana lapsiryhmien toiminnassa ja vastaavat lasten kasvun, kehityksen 
ja oppimisen tuen suunnittelusta yhteistyössä kasvattajien ja huoltajien kanssa.  

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-

 
se
kä 
ti-
loi
hi
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sen arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan työhön kuuluu oleellisesti kasvatuskes-
kustelut huoltajien kanssa sekä tarvittaessa lapsen tuen suunnitelman toteuttaminen mo-
nialaisen 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 varahenkilöitä sekä erityisavustajia, jotka kuuluvat vakitui-
seen kasvatusvastuulliseen henkilökuntaamme. Jokaiseen siipeen on nimetty varahen-
kilö, joka työskentelee henkilökunnan äkillisten poissaolojen, koulutusten sekä varhais-
kasvatuksen opettajien suunnittelu-arviointi- ja kehittämisaikoina lapsiryhmissä yhtenä 
ryhmän vastuullisena työntekijänä. Erityisavustajat vastaavat omalta osaltaan yhteisesti 
sovituista oppimisentukeen liittyvistä asioista ja toimenpiteistä. Päiväkodissamme on li-
säksi kaksi päiväkotiapulaista, S2-opettaja ja palvelusihteeri.  

5. 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 2020-2021 
ovat: 

5.1 Lasten ja kasvattajien lämmin vuorovaikutus  
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa työntekijät ymmärtävät lämpimän vuorovaikutuksen 
merkityksen kasvattajien ja lasten välillä. Työntekijöiden kanssa on pohdittu lämpimän 
vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä ja jokainen työntekijämme on sitoutunut alla oleviin toi-
mintatapoihin: 
 

o Otan itkevän lapsen syliin ja lohdutan häntä 
o Sanoitan lapsen erilaisia tunteita ja vastaan lapsen vahvoihin tunteisiin empatialla. 

Käsittelen tunteet yhdessä lapsen kanssa. 
o Annan paljon positiivista palautetta lapselle ja kannustan häntä 
o Kasvattajana olen läsnä lapselle joka tilanteessa 
o Sitoudun leikkimään lasten kanssa   
o Kasvattajana tunnistan oman tunnetilani, pysyn rauhallisena, toimin johdonmukai-

sesti ja sanoitan myös omia tunteitani lapselle. 
 
Kangasvuoren päiväkotikoulussa lasten ja kasvattajien vuorovaikutuksen laatuun kiinnite-
tään huomiota kaikissa päivän tilanteissa. Käytössämme on työkaluja, joiden avulla 
voimme arvioida lämpimän vuorovaikutuksen toteutumista lasten, kasvattajien ja huolta-
jien näkökulmista:  
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o Lapsille: Kuvitettu ja lapsen kokemuksiin pohjautuva kysely, jossa lapset arvioivat 
kasvattajien toimintaa. 
 

o Huoltajille: Huoltajia pyydetään arvioimaan lämpimän vuorovaikutuksen toteutu-
mista palautekyselyn muodossa 2 krt/toimintavuoden aikana. 

 
o Kasvattajille: Työntekijät arvioivat lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta 

päiväkotipäivän eri tilanteissa itsearvioinnin ja kasvattajille suunnatun arviointilo-
makkeen avulla. 

 
Osa arviointityökaluista on laadittu Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettavan Laadun 
peili-hankkeen aikana.   
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5.2 Pedagogisen toiminnan kehittäminen ja arviointi  
 

Kangasvuoren päiväkotikoulussa kehitetään pedagogisia toimintatapoja ja käytäntöjä 
monella eri tavalla. Toimintavuonna 2020-2021 Kangasvuoren päiväkotikoulussa laadi-
taan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden pohjalta pedagogisia työkaluja oman toimintamme kehittä-
miseksi. Tällaisia työkaluja ovat: 
 

o Esiopetuksen pedagoginen vuosikello, joka on käytössä jokaisessa esiopetusryh-
mässämme 
 

o 5-vuotiaille lapsille suunnattu viskaritoiminnan vuosisuunnitelma  
 

o Varhaiskasvatuksen pedagoginen vuosikello, joka on käytössä kaikissa 1-5 vuoti-
aiden lasten ryhmissä  
 

Tehtyjä suunnitelmia arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmia päivitetään tarpeen mu-
kaan. Lisäksi kasvattajat täyttävät 2 krt/toimintavuoden aikana toimintakulttuurin arviointi-
lomakkeen, jossa kartoitetaan lapsiryhmien ja työntekijöiden vahvuuksia sekä pohditaan 
leikin, lämpimän vuorovaikutuksen sekä työilmapiirin laatua.  
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6. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa  

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli lapsen kasvun ja oppimisen tuke-
misessa, sillä ne osaltaan luovat perustaa elinikäiselle oppimiselle. Lapselle voidaan an-
taa tukea monin eri tavoin sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Kehityksen ja 
oppimisen tukemisella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioi-
den. 

Kangasvuoren päiväkotikoulussa lapsen tuen tarpeen havainnoinnissa, suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa toimii oman ryhmän kasvattajien lisäksi kaksi varhaiskasva-
tuksen erityisopettajaa (veoa). Veot suunnittelevat ja rakentavat yhdessä kasvattajien ja 
lasten kanssa oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat lapsen kehitystä ja oppimista lap-
sen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. 

Veot ovat mukana kasvattajien ja lasten arjessa ja toimivat joko pienryhmän tai yksittäi-
sen lapsen kanssa. Veot suunnittelevat vuorohoitoa tarvitseville lapsille yhtenäistä päi-
vää, jotta tukitoimet toteutuvat myös vuorohoidon aikoina. Kangasvuoren päiväkotikou-
lussa päivittäin käytössä olevia tuen muotoja on muun muassa: 

• Kannustava ilmapiiri ja onnistumisten huomaaminen  

• Tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu  

• Toiminnan ennakointi, kuvitettu päivärakenne  

• Kommunikaatiota tukevat kuvat ja viittomat 

• Lapsen yksilöllinen ohjaaminen 

• Oppimisympäristön mukauttaminen 

• Suomi toisena kielenä (S2) opetus. 

 
Huoltajien kanssa sovitaan ajankohta kaksi kertaa vuodessa järjestettävään varhaiskas-
vatussuunnitelma- ja esiopetuskeskusteluun. Syksyn keskustelussa keskustellaan lapsen 
vahvuuksista, sovitaan yhteiset tavoitteet toiminnalle sekä suunnitellaan mahdollisia tuki-
toimia. Kevään keskustelussa arvioidaan, miten sovitut toimintatavat ovat toteutuneet. 
Vasukeskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksestä ja oppimisesta muodostuu yhtei-
nen näkemys sekä huoltajille että kasvattajille. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tar-
vittaessa keskusteluissa mukana.  
 
Päiväkotikoulussamme järjestetään toiminnallisia vanhempainiltoja, joihin koko perhe on 
tervetullut. Vanhempainiltojen tavoitteena on tiedottamisen lisäksi iloinen yhdessä teke-
minen. Mikäli huoltajat haluavat jakaa omaa tietämystään ja osaamistaan omasta amma-
tistaan, harrastuksestaan tai kiinnostuksen kohteestaan lapsen omalle ryhmälle, toivo-
tamme heidät lämpimästi tervetulleeksi lapsiryhmään jakamaan osaamista.  
 
Toimintaamme tehdään näkyväksi myös valokuvin, jotka ovat esillä ryhmätiloissa. Päivit-
täisten kohtaamisten lisäksi huoltajat saavat kuukausittain Tietoedun kautta kuukausikir-
jeen, jossa kerrotaan menneen ja tulevan kuukauden oppimisesta, oivalluksista ja lapsi-
ryhmän kuulumisista.  
 
 


