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Keljonkankaan päiväkoti 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Keljonkankaan päiväkoti 
o varhaiskasvatus ja esiopetus 

• Keljonkankaan alueen kerhotoiminta 
 

 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Ryhmä- ja henkilöstörakenne 
Ryhmät on muodostettu joustavasti lasten ikä, yksilölliset tarpeet ja kaverisuhteet huomi-
oiden. Ryhmien muodostamisen lähtökohtana on tukea mahdollisimman pysyviä vuoro-
vaikutussuhteita. Hyvä, turvallinen arki, jossa lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi, toteutuu 
parhaiten pienryhmätoiminnassa. 
 
Keljonkankaan päiväkoti on jaettu kolmeen kotipesään. Kotipesissä toimintaa jaetaan 
työpareittain pienryhmiin. Kotipesät ovat: 

- Kanervat kotipesä 3 – 6 -vuotiaille (Sammalet, Jäkälät, Naavat) 
- Marjat kotipesä 3 – 6 -vuotiaille (Mustikat, Vadelmat, Lakat) 
- Kävyt kotipesä 1 – 4 -vuotiaille (Silmut, Versot, Neulaset) 

 
Keljonkankaan päiväkodissa työskentelee 

- 11 varhaiskasvatuksen opettajaa 
- 8 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 
- 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varahenkilöä 
- 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
- 2 varhaiskasvatuksen erityisavustajaa 
- 1 päiväkotiapulainen 

 
Lastenhoitaja, varahenkilöt, työskentelevät joustavasti kaikissa päiväkodin ja kerhojen 
lapsiryhmissä ennalta suunnitellusti sekä äkillisissä arjen tilanteissa.  
Erityisavustajat mahdollistavat lapsiryhmässä vahvemman arjen tuen toteutumisen jaka-
malla lapsiryhmävastuuta yhdessä tiimin muun kasvatushenkilökunnan kanssa.  
 
Keljonkankaan kerhotoiminta 

- lasten kerhot Pilvet ja Auringot sekä 
- perhekahvila keskiviikko- ja perjantaiaamupäivisin 

 
Keljonkankaan kerhotoiminnassa työskentelee 

- 1 varhaiskasvatuksen opettaja 
- 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

 
Johtamisen rakenteen kuvausta 
Keljonkankaan päiväkodissa toteutetaan jaettua johtajuutta. Vastuuta jaetaan päiväkodin 
johtajan, apulaisjohtajan, tiimivastaavien ja erityisopettajan kanssa. Jokainen työntekijä 
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kantaa oman tehtäväkuvansa mukaista vastuuta arjen sujumisesta ja pedagogiikan to-
teutumisesta. 
Johtotiimi (päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja, tiimivastaavat, erityisopettaja) kokoontuu 
säännöllisesti linjaamaan päiväkodin yhteisiä asioita. Johtamisen tukena toteutetaan työ-
yhteisö- ja ryhmätasolla viikko- ja pedagogisia palavereita, pedagogisia koulutuspäiviä 
(2 – 3 päivää/vuosi), osaamisen kehittämistä erilaisin koulutuksin ja työyhteisötasolla tar-
jolla mentorointia ammattiryhmittäin. 

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 panostetaan lämpimään, kiireettömään vuorovaikutukseen, 
jossa lapsi tulee päivittäin kuulluksi ja nähdyksi.  
 
Hyvä alku 
Keljonkankaan päiväkodissa panostetaan varhaiskasvatuksen hyvään alkuun. Kun perhe 
ja päiväkoti saa tiedon uuden lapsen varhaiskasvatuspaikasta, päiväkodista otetaan yh-
teyttä perheeseen hyvän alun sopimiseksi. Ensimmäinen kohtaaminen sovitaan lapsen 
kotiin, jossa lapsi ja huoltajat tulevat kuulluksi omassa arkiympäristössään. Tämän jäl-
keen sovitaan joustavasti aloituskeskustelu ja perheen tutustumiset päiväkotiin perheen 
tarpeiden mukaan. Tavoitteena on myönteinen, turvallinen ja kiireetön varhaiskasvatuk-
sen aloitus, jossa lapselle tärkeät arjen asiat ja tapa toimia välitetään lapsen kanssa työs-
kenteleville aikuisille. 
Hyvän alun toteutumista seurataan kirjaamalla kotikäynnillä ja aloituskeskustelussa lap-
sen varhaiskasvatuksen kannalta tärkeä tieto hyvän alun -lomakkeelle. Lisäksi ke-
räämme huoltajilta palautetta hyvän alun toteutumisesta lapsen ensimmäisten varhais-
kasvatuskuukausien aikana sekä asiakaskyselyssä. 
 
Vuorovaikutus ja leikin tukeminen 
Vahva, hyvä arki muodostuu sensitiivisestä, kannustavasta vuorovaikutuksesta ja moti-
voituneesta, osaavasta kasvattajayhteisöstä. Vuorovaikutus on ollut keskeinen teema 
suunniteltaessa päiväkodin henkilökunnan koulutuksia ja suunnittelupäiviä.  
Keljonkankaan päiväkodissa panostetaan lasten keskinäisten vuorovaikutussuhteiden tu-
kemiseen ja leikkiin. Vuorovaikutussuhteita tuetaan pienryhmätoiminnalla ja hyvällä arjen 
ennakoinnilla. Pienryhmätoiminta mahdollistaa aikuisen mukanaolon lasten leikeissä, ai-
kuinen tukee ja ohjaa leikkiä, mallintaa ja auttaa lasta liittymään leikkiin. Pienryhmä mah-
dollistaa myös aikuisen havainnoinnin, miten lapset toimivat ryhmässä ja millaisia vuoro-
vaikutussuhteita lapsille keskenään syntyy. 
Arjen pysyvyyttä ja ennakoitavuutta vahvistetaan kuvastruktuurilla, samana toistuvalla 
päivärytmillä, joka on kuvitettu lapsille ryhmätiloissa. Jokaisessa ryhmässä käytetään eri-
laisia vuorovaikutus- ja tunnetaitomateriaaleja lasten ikä- ja kaveritaidot huomioiden.  

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
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Yhteistyö 
Toimintavuodelle kalenteroidaan erilaisia kohtaamisia huoltajien kanssa; vanhempainil-
toja, perheiltoja kotipesittäin sekä koko talon toiminnallisina tapahtumina. Myös vuosittain 
tehtävät asiakaskyselyt ovat osa yhteistä toiminnan kehittämistä. Päivittäisten kuulumis-
ten kulku varmistetaan ”päivälapuilla”, joihin kirjataan lapsesta ja lapselle tärkeitä asioita 
päivästä. Lapuilla varmistetaan tiedonkulku, jotta jokainen työntekijä pystyy kertomaan 
lapsen päivän kuulumiset lasta haettaessa.  
Lapsen varhaiskasvatuskeskustelut (vasut) ja esiopetuskeskustelut (esut) käydään kah-
desti vuodessa. Aina on mahdollisuus varata keskusteluaikaa lapsen asioissa, kun siihen 
tulee tarve. Ryhmät lähettävät kuukausittain kirjeen kotiin Muksunetissä, joissa kerrotaan 
kuluneen kuukauden asioista ja suunnataan katseet tuleviin tapahtumiin, tärkeisiin päivä-
määriin ja lapsiryhmän suunnitelmiin. 
Lasten osallisuutta tuetaan erilaisin menetelmin; pidetään lapsipalavereja, tehdään toi-
vepuita, havainnoidaan lasten leikkiä, tartutaan lasten kiinnostuksen kohteisiin. Arviointi-
menetelmänä mm. arjen kuvien avulla lapsen itsearviointia, mitkä arjen tilanteet lapsi ko-
kee mukavaksi, mitkä ei niin mukavaksi. Arviointityökalussa tärkeintä on yhteinen kes-
kustelu lapsen kanssa lapsen ikä huomioiden. 

 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Kehityksen ja oppimisen tuki on jokaisen lapsen oikeus. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan 
lapsen omassa ryhmässä. Kehityksen ja oppimisen tuella vastataan lapsen yksilöllisiin 
tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Yksilöllistä tuen toteuttamisen tilanteita ovat päi-
vän jokainen hetki. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen kasvun ja oppimisen 
tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmiportaista mallia, joka muodostuu yleisestä, te-
hostetusta ja erityisestä tuesta. Yhteiset käsitteet varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen jatkumossa helpottavat kasvattajien keskinäistä vuoropuhelua ja yhteis-
työtä. 

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. 

Tuki suunnitellaan ja toteutetaan monialaisessa yhteistyössä. Monialaiseen yhteistyöhön 
voi vanhempien, lapsen ja päiväkodin kasvattajien lisäksi osallistua muita yhteistyökump-
paneita, 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 varhaiskasva-
tuksen erityisavustajia. Varhaiskasvatuksen erityisavustaja toimii päiväkodin lapsiryh-
missä 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. 
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• 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.  

• 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 erilaiset. Saat hen-
kilökuntakortin oman esimiehesi tai yksikkösi henkilöstöasioista 
vastaavan henkilön kautta. Henkilökuntakortilla saat alennuksia ja 
etuuksia eri yrityksistä ja palveluntuottajilta. Lista etuuksista löytyy 
sisäisestä verkosta.  

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

• Sinulle kerrotaan tietotekniikkatuesta. 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla   


