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Keljonkankaan päiväkoti 
Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Keljonkankaan päiväkoti 
o varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1 – 7 -vuotiaille lapsille 

• Keljonkankaan alueen kerhotoiminta 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Ryhmä- ja henkilöstörakenne 
Päiväkodin ryhmät on muodostettu huomioiden lasten ikä, yksilölliset tarpeet ja kaveri-
suhteet. Ryhmien muodostamisen lähtökohtana on pysyvien vuorovaikutussuhteiden tu-
keminen. Hyvä, turvallinen arki, jossa lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi, toteutuu parhaiten 
pienryhmätoiminnassa. 
 
Keljonkankaan päiväkodissa toimii kolme kotipesää. Kotipesissä toiminta on jaettu pien-
ryhmiin työpareille tai kolmelle kasvatusvastuulliselle aikuiselle. 

- Kanervat on 3-6 -vuotiaiden kotipesä, jossa ryhminä Sammalet, Jäkälät ja Naavat 
- Marjat on 3-6 -vuotiaiden kotipesä, jossa ryhminä Mustikat ja Lakat 
- Kävyt on 1-4 -vuotiaiden kotipesä, jossa ryhminä Silmut, Versot ja Neulaset 

 
Keljonkankaan päiväkodissa työskentelee 

- 11 varhaiskasvatuksen opettajaa 
- 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 
- 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - varahenkilöä 
-  varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
- 2 varhaiskasvatuksen erityisavustajaa 
-  päiväkotiapulainen 
-  päiväkodin johtaja 

 
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat - varahenkilöt, työskentelevät joustavasti kaikissa päi-
väkodin ja kerhon lapsiryhmissä ennalta suunnitellusti sekä äkillisissä arjen tilanteissa.  
Erityisavustajat mahdollistavat lapsiryhmässä vahvemman arjen tuen toteutumisen jaka-
malla lapsiryhmävastuuta yhdessä tiimin muun kasvatushenkilökunnan kanssa.  
 
Keljonkankaan kerhotoiminta muodostuu Pilvet ja Auringot - kerhoryhmistä sekä perhe-
kahvilasta, joka kokoontuu kerran viikossa. Kerhotoiminnassa työskentelee varhaiskas-
vatuksen opettaja ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.  
 
Johtamisen rakenteen kuvausta 
Keljonkankaan päiväkodissa toteutuu jaettu johtajuus. Vastuuta on jaettu päiväkodin joh-
tajan, apulaisjohtajan, tiimivastaavien ja erityisopettajan kanssa. Jokainen työntekijä kan-
taa oman tehtäväkuvansa mukaista vastuuta arjen sujumisesta ja pedagogiikan toteutu-
misesta. Johtotiimi (päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja, tiimivastaavat ja erityisopettaja) 
kokoontuu säännöllisesti linjaamaan päiväkodin yhteisiä asioita. Johtamisen tukena to-
teutuu työyhteisö- ja ryhmätasolla viikko- ja pedagogiset palaverit, pedagogiset koulutus-
päivät (2-3 päivää/vuosi), osaamisen kehittäminen erilaisin koulutuksin ja mentorointi työ-
yhteisötasolla ammattiryhmittäin. 
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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.”  
 

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 
(https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019) sekä  

 
 

Jyväskylän kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman  
(https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops) mukaisesti päiväkodissamme panos-
tamme lämpimään ja kiireettömään vuorovaikutukseen, jossa lapsi tulee päivittäin kuul-
luksi ja nähdyksi.  
 
 
Vuorovaikutus ja leikin tukeminen 
Vahva, hyvä arki muodostuu sensitiivisestä, kannustavasta vuorovaikutuksesta ja moti-
voituneesta, osaavasta kasvattajayhteisöstä. Vuorovaikutus on keskeinen teema suunni-
teltaessa päiväkotimme henkilökunnan koulutuksia, pedagogisia palavereita ja työiltoja. 
Keljonkankaan päiväkodissa panostamme lasten keskinäisten vuorovaikutussuhteiden 
tukemiseen ja leikkiin. Vuorovaikutussuhteita tuemme pienryhmätoiminnalla ja hyvällä ar-
jen ennakoinnilla ja kiireettömillä kohtaamisilla. Henkilökunnan ja lasten väliset vuorovai-
kutustilanteet sekä vanhempien kanssa tehtävä avoin yhteistyö ovat päiväkodissamme 
tärkeitä jokapäiväisessä kohtaamisessa. Panostamme myönteisen, turvallisen, luotta-
muksellisen ja kiireettömän varhaiskasvatuksen aloitukseen.  
 
Pienryhmätoiminta mahdollistaa aikuisen mukanaolon lasten leikeissä. Aikuinen tukee ja 
ohjaa leikkiä sekä mallintaa ja auttaa lasta liittymään leikkiin. Pienryhmä mahdollistaa 
myös aikuisen havainnoinnin, miten lapset toimivat ryhmässä ja millaisia vuorovaikutus-
suhteita lapsille keskenään syntyy. Vuorovaikutus- ja leikkitaitojen tukemisessa pienryh-
missä työntekijöiden tukena on varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattitaito ja läsnä-
olo ryhmässä.  
 
Arjen pysyvyyttä ja ennakoitavuutta vahvistamme kuvastruktuurilla ja samana toistuvalla 
päivärytmillä, joka on kuvitettu lapsille ryhmätiloissa. Jokaisessa ryhmässä käytämme eri-
laisia vuorovaikutus- ja tunnetaitomateriaaleja lasten ikä- ja kaveritaidot huomioiden.  
 
Kiusaamisen ehkäisy 
Keljonkankaan päiväkodissa kiusaamisen ehkäisy on noussut yhtenä kehittämisen koh-
teena asiakas- ja henkilöstökyselyistä. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää henkilökun-
nan yhteisten työtapojen, pelisääntöjen osaaminen ja tilanteisiin puuttuminen. Arki koos-
tuu mikrohetkistä ja niiden huomioiminen jokaisen lapsen kohdalla on tärkeää, mutta 
haastavaa hetkissä, joissa leikkiminen tapahtuu esim. piha-alueilla. Lasten kanssa kes-
kustelemme säännöllisesti toisten kunnioittamisesta ja harjoittelemme hyviä kaveritaitoja 
aikuisen tukemana.  
 
 
 
 
 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
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Yhteistyö 
Toimintavuodelle suunnittelisimme normaalissa arjessa erilaisia kohtaamisia huoltajien 
kanssa mm. vanhempainiltoja, perheiltoja kotipesittäin sekä koko talon toiminnallisia ta-
pahtumia. (Huom! Covid 19 tuo tähän toimintatapaan muutoksia). Tässä erikoisessa ti-
lanteessa, johtuen Covid 19, päivittäisten kuulumisten vaihtaminen on noussut erittäin 
tärkeään rooliin. Varmistamme ”päivälapuilla”, joihin kirjaamme lapsesta ja lapselle tär-
keistä asioista, tiedon kulun vanhemmille. Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa 
ovat tällä hetkellä rajattu iltapäiväkuulumisten vaihtamiseen hakutilanteissa. Panos-
tamme tiedon kulkemiseen työntekijöiden välillä, että jokaisen lapsen päivästä olisi pai-
kalla olevilla työntekijöillä selkeä kuva ja kerrottavaa vanhemmille. Olemme yhteydessä 
perheisiin myös puhelimitse ja vaihdamme näin kuulumisia, koska kasvotusten tapahtu-
vat kohtaamiset ovat rajoitetut vallitsevan tilanteen vuoksi.  
 
Pidämme lapsen varhaiskasvatuskeskustelut (vasut) ja esiopetuskeskustelut (esut) kah-
desti vuodessa. Lapsen asioissa on mahdollisuus varata keskusteluaikaa aina myös sil-
loin, kun siihen tulee tarvetta. Ryhmät lähettävät viikoittain Muksunetissä kotiin kirjeen, 
jossa kerromme kuluneen viikon asioista ja suuntaamme katseet tuleviin tapahtumiin, tär-
keisiin päivämääriin ja lapsiryhmän suunnitelmiin. Keräämme vasu- ja esu-keskusteluista 
palautetta vanhemmilta sähköisen kyselyn muodossa ja hyödynnämme vastauksia kehit-
täessämme toimintaamme. Myös vuosittain tehtävät asiakaskyselyt ovat osa yhteistä toi-
minnan kehittämistä. Antamalla asiakaspalautteen vanhemmat pystyvät vaikuttamaan 
päiväkodin toiminnan suunnitteluun.  
 
Lasten osallisuutta tuemme erilaisin menetelmin, esim. pidämme lapsipalavereita, koko-
amme toiveita toivepuihin, havainnoimme lasten leikkiä sekä tartumme kiinnostuksen 
kohteisiin ja toteutamme arjessa lasten toiveita. Arviointimenetelmänä on mm. arjen ku-
vien avulla lapsen itsearviointi - mitkä arjen tilanteet lapsi kokee mukavaksi, mitkä ei niin 
mukavaksi. Arviointityökalussa tärkeintä on yhteinen keskustelu lapsen kanssa lapsen 
ikä huomioiden.    
 
 

    
 
 
 

http://kuvat/displayObject.do?uri=http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-C1B822B0-908B-63BA-B2DE-87764DBCD21E&isSearch=true&collectionId=http://www.profium.com/archive/Folder-34863E08-1B67-9FFB-0C9F-B16DF897D5E2&query=/displayFolder.do?uri=http://www.profium.com/archive/Folder-34863E08-1B67-9FFB-0C9F-B16DF897D5E2&page=1
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Kehityksen ja oppimisen tuki on jokaisen lapsen oikeus. Suunnittelemme ja toteutamme 
tukea lapsen omassa ryhmässä. Kehityksen ja oppimisen tuella vastaamme lapsen yksi-
löllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Yksilöllisen tuen toteuttamisen tilanteita 
ovat päivän jokaiset hetket. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen kasvun ja 
oppimisen tuen järjestämisessä käytämme tuen kolmiportaista mallia, joka muodostuu 
yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yhteiset käsitteet varhaiskasvatuksen, esi-
opetuksen ja perusopetuksen jatkumossa helpottavat kasvattajien keskinäistä vuoropu-
helua ja yhteistyötä. 

Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hyvinvointia tuke-
via muita järjestelyitä. Tuen muotoja ovat esimerkiksi kuvien käyttö, yksilölliset ratkaisut 
käyttäytymisen ohjaamisessa, aikuisen tuki toiminnan sanoittamisessa, joustavat pien-
ryhmäjaot sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltu pienryhmätoiminta. 

Suunnittelemme ja toteutamme tukea monialaisessa yhteistyössä. Monialaiseen yhteis-
työhön voi vanhempien, lapsen ja päiväkodin kasvattajien lisäksi osallistua muita yhteis-
työkumppaneita kuten neuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja pikkulapsipsykologi. 

Keljonkankaan päiväkodissa työskentelee oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). 
Veo on mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitse-
mia yksilöllisiä tukitoimia. Keljonkankaan päiväkodissa työskentelee myös kaksi varhais-
kasvatuksen erityisavustajaa. Varhaiskasvatuksen erityisavustaja toimii päiväkodin lapsi-
ryhmissä lisäresurssina tukea tarvitsevien lasten tukitoimien järjestämiseksi. 

Keljonkankaan alueen esiopetusyksiköillä on yhteinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoon-
tuu säännöllisesti. Oppilashuoltoryhmä on laatinut Keljonkankaan alueelle esiopetusikäi-
siä lapsia koskevan oppilashuoltosuunnitelman.  

 
 
 
 
 
 

• 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 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla   
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