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Esimiesalue Keltinmäki 

Keltinmäen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

Keltinmäen päiväkoti, varhaiskasvatus  
Ryhmät: Satulaakso, Tuulentupa, Tähtitarha, Pilvenpiha ja Poutapirtti 
 
Kultalakin päiväkoti, esiopetus  
Ryhmät: Maahiset ja Menninkäiset 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Linkki päiväkodin kotisivuille 
 

 
Keltinmäen päiväkodin henkilöstö 
 

5 Varhaiskasvatuksen opettajaa  
5 lastenhoitajaa  
2 erityisavustajaa  
1 ryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja  
  
Johtamisen rakenne  
 

Päiväkodin johtaja, Anita Siltanen  
Pedagoginen johtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Sanna Vuorinen  
 
Pedagoginen johtaja toimii myös alueen apulaisjohtajana, sijaistaen päiväkodin johtajaa 
hänen poissa ollessaan. Pedagoginen johtaja vastaa alueen pedagogiikan johtamisesta 
ja kehittämisestä yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvattajien kanssa.  

         
Varahenkilöiden rooli 

  
Keltinmäen alueella työskentelee kolme varahenkilöä. Varahenkilön tehtävänkuvaan kuu-
luu ensisijaisesti omalla alueella, molemmissa yksikössä poissaolojen sijaistaminen. He 
työskentelevät yhtenä ryhmän työntekijänä ja osallistuvat omalta osaltaan ryhmän peda-
gogiseen toimintaan ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. Kun he eivät toimi sijaisena, he 
työskentelevät ennalta sovitussa kotiryhmässään.  
 
Lapsiryhmien muodostaminen ja pienryhmätoiminnan kuvaus  
  
Lapsiryhmät on muodostettu toimiviksi kokonaisuuksiksi, huomioiden lasten ikä, kehitys-
taso, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet sekä kaverisuhteet. Lapsiryhmissä lapset on jaettu 
toiminnan mukaan pienempiin ryhmiin. Pienryhmillä tarkoitamme yhden kasvattajan vas-
tuulle laskettavaa määrää lapsia (noin 4-7 lasta). Pienryhmät hyödyntävät arjentoimin-
noissa (leikki, ohjattu toiminta, ulkoilu, ruokailu, nukkuminen) päiväkodin eri ti-
loja sekä toimintojen porrastamista. Eri tiloja käyttämällä sekä toimintoja porrasta-
malla, mahdollistamme lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisen sekä säilytämme toi-
mintarauhan.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keltinmaki-myllyjarvi/keltinmaen-paivakoti
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2. Hyvä arki  

 
Hyvää arkea päiväkodissamme muodostetaan lasten näkökulmasta lähtien ja siksi lasten 
hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet ovat keskeinen lähtökohta varhaiskasvatuksen järjestä-
miselle. Arjen toiminnot suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat lapsen kokonaisvaltaista 
kasvua, kehitystä ja oppimista. Hyvässä varhaiskasvatuspäivässä keskeistä on lämmin-
henkinen vuorovaikutus, jossa jokainen lapsi saa kokea, että hänet nähdään ja kuullaan. 
Lapsen toiminnalla, ajatuksilla, toiveilla ja mielipiteillä on merkitystä päiväkodin ar-
jessa. Varhaiskasvattajat mallintavat, sanoittavat ja ohjaavat lapsia käyttämään positiivi-
sia vuorovaikutuksen keinoja. Toimintaa suunnittelemme lasten tarpeiden, vahvuuksien 
sekä mielenkiinnon kohteiden mukaiseksi.  
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Keltinmäen päiväkodin oppimisympäristöt 
 

 
Fyysinen oppimisympäristö: 
 

• suunnittelemme ja rakennamme yhdessä las-
ten kanssa oppimaan innostavaksi, turval-
liseksi sekä kehitystä tukevaksi 

• suunnittelemme ottaen huomioon mm. lapsi-
ryhmän tarpeet, toimivan arjen rakenteet sekä 
henkilöstömitoitus 

• hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristön 
liikuntamahdollisuuksia  

• ympäröivä luonto tarjoaa meille hienot puitteet 
retkeilyyn, liikkumiseen ja luontokasvatukseen. 
Luonnossa tutkimme ja ihmettelemme lasta 
kiinnostavia asioita ja etsimme niistä lisätietoa.  
 

 
 
 
 
 
 
Psyykkinen oppimisympäristö: 
 

• myönteinen vuorovaikutus kaikkien 
kesken 

• panostamme turvallisen tunneilmaston 
luomiseen, joka syntyy varhaiskasvat-
tajien aidolla läsnäololla, lapsen ta-
solle asettumisella ja lasta kuuntele-
malla 

• tuemme ja vahvistamme lasten ryh-
mään kuulumisen tunnetta panosta-
malla kaverisuhteiden luomiseen ja yl-
läpitoon sekä iloitsemalla yhdessä 
olosta 

• ennaltaehkäisemme kiusaamista ja 
harjoittelemme vuorovaikutus- ja kave-
ritaitoja monipuolisten materiaalien 
avulla 

• puutumme kiusaamiseen varhaiskas-
vatussuunnitelman mukaisesti. ”Peli 
seis” - sääntö 
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3. Laadulliset tavoitteet toimintakaudelle 2020-2021 

 

Kiusaaminen ja häirintä (ennaltaehkäisy, tunnistaminen 
ja puuttuminen)

Ennaltaltaehkäisy:

- ryhmäytyminen ja me-henki

--> iloitaan yhdessä olosta

- yhdessä luodut ryhmän säännöt

- lämmin vuorovaikutus

- tunnekasvatus kaikissa arjen 
tilanteissa

- menetelmiin perustuva 
tunnekasvatus (esim. piki)

- kaveritaitojen tukeminen

- tuetaan lapsia omien vahvuuksien 
löytämisessä

Tunnistaminen ja puuttuminen 
(Eroon kiusaamisesta-ohjelma):

- havainnointi

- kasvattajan läsnäolo

- varhaiskasvattajien hyvä 
lapsiryhmän tuntemus

- kiusaamisen eri muotojen 
tunnistaminen

- "peli seis" -sääntö

- tilanteisiin välitön puuttuminen

- varhaiskasvattaja ohjaa ja mallintaa 
tilanteiden selvittelyä

- jokaisen osallisen kanssa keskustelu

- tilanteista keskusteleminen 
huoltajien kanssa

- tilanteiden dokumentointi ja 
jälkiseuranta

- Avekki-toimintatapamalli

Arviointi:

- erilaiset struturoidut kyselyt lapsille 
ja huoltajille

- arjen keskustelut lasten ja 
huoltajien kanssa

- tunnekuvien avulla mielipiteiden 
kysyminen lapsilta ja huoltajilta

- varhaiskasvattajat arvioivat 
menetelmien ja toimintatapojen 
toimivuutta tiimikeskusteluissa

- jatkuvasti täydentyvä 
materiaalipankki varhaiskasvattajien 

käyttöön

Oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen ja 
kehittäminen

ULKONA:

- lähimetsät oppimisympäristönä

- urheilukentän hyödyntäminen

- talviliikuntamahdollisuuksien 
hyödyntäminen

- ulkoilupedagogiikan kehittäminen; 
jokainen tiimi järjestää ohjattua 
yhteisleikkitoimintaa ulkoiluihin. 

Näihin leikkeihin pääsee 
osallistumaan ryhmärajojen yli

SISÄLLÄ:

- Liikuntasalin monipuolinen 
hyödyntäminen esim. 

leikkitilana/pajatoimintaa/ 
jokainen tiimi vuorollaan 

suunnitteluvastuussa

- ryhmätilojen muokkaaminen 
lasten toiveiden pohjalta yhdessä 

lasten kanssa

ARVIOINTI:

lapset suunnittelevat ja toteuttavat 
aikuisten kanssa 

oppimisympäristöjen rakentamista.

- metsäpedagogiikan vuosikellon 
mukaisen toiminnan arvioiminen 

tiimissä

- ennen ja jälkeen -kuvat 3x 
toimintakauden aikana

- lasten haastattelut, 
mielipidekyselyt, toiveiden 

kartoitukset vähintään 
kuukausittain
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4. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen 
 
Yhteistyömme huoltajien kanssa lähtee käyntiin tutustumisten ja aloituskeskustelun 
myötä jo ennen kuin lapsi aloittaa meillä varhaiskasvatuksen. Hyvä alku-keskustelussa 
perhe ja lapsiryhmän varhaiskasvattajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja keskustele-
maan lapsen arjen kannalta merkittävistä asioista sekä varhaiskasvatukseen liittyvistä 
toiveista, odotuksista ja tunteista.  Tutustumiskäyneillä lapsi ja huoltajat pääsevät näke-
mään päiväkotimme tilat sekä kuulemaan lapsiryhmän toiminnasta ja käytänteistä.   
  
Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 
 
Päivähoidon aloituksesta kahden kuukauden 
sisällä jokaiselle lapselle laadimme varhais-
kasvattajan ja huoltajien välisessä keskuste-
lussa henkilökohtainen varhaiskasvatussuun-
nitelma, joka ohjaa lasten kasvun, kehityksen 
ja oppimisen edistämiseksi tekemäämme 
työtä. Vasua päivitämme yhteisten keskuste-
lujen pohjalta vähintään kaksi kertaa toiminta-
vuoden aikana. Ensimmäisessä vasu -kes-
kustelussa kirjaamme ylös lasten vahvuudet 
ja kiinnostuksen kohteet sekä tavoitteet kehi-
tyksen ja oppimisen tuelle. Nämä toimi-
vat pohjana lapsiryhmän toiminnan suunnitte-
lussa.  Toisessa vasu -keskustelussa ar-
vioimme asetettuja tavoitteita ja niiden toteu-
tumista sekä päivitämme tietoja lapsen vah-
vuuksista, osaamisesta ja kiinnostuksen koh-
teista.  

     Vahvuusvaris toiminnassa mukana 

Tiedottaminen ja palautteet 
 

• päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakuhetkillä 

• TietoEdu:n kautta yleiset tiedotteet 
• toiminnasta otetut valokuvat eteistiloissa 

• kuukausikirjeet joko paperisena tai sähköisenä TietoEdu:ssa 

• toivomme ja pyydämme huoltajilta palautetta toiminnastamme niin suulli-
sesti kuin kirjallisesti 

  
Kehityksen ja oppimisen tuki 
  
Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kehitykseen ja oppimiseen. Mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa saatu tuki on suuressa roolissa ennalta ehkäisemään ongel-
mien syntymisen, niiden kasvamisen ja monimuotoistumisen. Keltinmäen päiväkodissa 
toiminta suunnitellaan sellaiseksi, että jokainen lapsi pääsee oman kehitystasonsa mu-
kaan siihen osallistumaan. Käytössämme on kolmiportaisen tuen malli, joka takaa sen, 
että lapsi saa tarvitsemaansa tukea heti tarpeen ilmaannuttua, riittävällä voimakkuudella 
ja riittävän pitkään.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa-2
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Tuen portailla liikutaan joustavasti ja tarpeiden mukaan. Tuen muodot ja tukitoimet suun-
nitellaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa ja kirjataan lapsen omaan, yksilölliseen ja 
salassa pidettävään varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuki muodostaa johdonmukaisen 
jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.  
 

 
 
Alueellamme varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat tuen suunnittelussa ja tuen riit-
tävyyden arvioinnissa yhdessä vanhempien ja varhaiskasvattajien kanssa. Tuen suunnit-
telun pohjana on tarkat arjen havainnot lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon koh-
teista sekä tuen tarpeista. Käytössämme on useita materiaaleja, joiden avulla havainnot 
kirjataan ja kehitystä seurataan. Näitä ovat mm. Leikki-ikäisen ja taaperon arki (sisältää 
kehityksen eri osa-alueet) sekä pienten kielireppu (painottuu kielen kehityk-
seen). Teemme alueellamme yhteistyötä pikkulapsiperheiden psykologin, puheterapeut-
tien, toimintaterapeuttien, sosiaalityön sekä neuvolan kanssa. Yhteydenottajana yhteis-
työtahoihin voi toimia huoltaja itse, ryhmän työntekijä tai varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja. Kaikki yhteistyö tehdään lapsen edun mukaisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa.   
  
 

Yleisen tuen menetelmiä ovat mm. 
 

• pienryhmätoiminta 

• toiminnan porrastaminen 

• selkeät arjen käytänteet 

• innostava oppimisympäristö 

• toiminnan kuvittaminen 

• tukiviittomien käyttö 

• positiivista käyttäytymistä vahvista-
vat menetelmät 

• läsnä oleva vuorovaikutus 

• erilaiset menetelmät, joilla voimme 
tukea kehityksen eri osa-alueita, 
mm. Kili (kieli- ja liikunta), Kuttu 
(kuvin tuettu leikki), Piki (vuorovai-
kutus ja tunnetaidot sekä kiusaamisen ehkäisy) sekä Askeleittain (oppimi-
nen, sosiaalinen kehitys ja tunnetaidot).   

  

• laadukas 
varhaiskasvatus

• arjen tukitoimet

• arviointi

Yleinen tuki

•yksilöllistetympää

•voimakkaampaa

•pitkäkestoisempaa

•yhteistyö

•arviointi 

Tehostettu 
tuki • yksilöllistetty tuki

• kuntouttava tuki

• moniammatillinen 
yhteistyö

Erityinen tuki
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Tehostettu ja erityinen tuki sisältää yksilöllisempiä tuen menetelmiä ja tuki on pitkäkestoi-
sempaa kuin yleisen tuen menetelmät. Ryhmissä saattaa työskennellä myös erityisavus-
taja, joka mahdollistaa lasten yksilöllisten tukitoimien toteuttamisen. Lapsen tukitoimia to-
teuttaa kaikki ryhmässä työskentelevät aikuiset ja varhaiskasvatuksen opettaja vastaa 
niiden sopimisesta, kirjaamisesta ja arvioinnista.   
 

Syksyisen luonnon ihmettelyä… 

 
 

Ja mitä kaikkea luonnonmateriaaleilla voikaan tehdä? 

 

 


