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Keltinmäen päiväkoti 

Keltinmäen varhaiskasvatuspalvelut 

• Keltinmäen päiväkoti 

• Alueella yksi perhepäivähoitaja 

• Esiopetus Kultalakin päiväkodissa 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

 
Keltinmäen päiväkodin nettisivut 

 
Keltinmäen päiväkodin henkilöstö 

• 7 Varhaiskasvatuksen opettajaa 

• 5 lastenhoitajaa 

• 3 erityisavustajaa 
 

Johtamisen rakenne  

• Päiväkodin johtaja Anita Siltanen 

• Pedagoginen johtaja Pauliina Pennanen 

• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sanna Vuorinen 
 

Varahenkilöiden rooli 
 
Keltinmäen alueella työskentelee kolme varahenkilöä. Varahenkilön tehtävänku-
vaan kuuluu ensisijaisesti omalla alueella, molemmissa yksikössä poissaolojen si-
jaistaminen. He työskentelevät yhtenä ryhmän työntekijänä ja osallistuvat omalta 
osaltaan ryhmän pedagogiseen toimintaan ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. 
Kun he eivät toimi sijaisena, he työskentelevät ennalta sovitussa kotiryhmässään.  

 
Lapsiryhmien muodostaminen 
 
Lapsiryhmät on muodostettu toimiviksi kokonaisuuksiksi, huomioiden lasten ikä, 
kehitystaso, vahvuudet ja yksilölliset tarpeet.  
 
Keltinmäen päiväkodin lapsiryhmät: 

• Tuulentupa (1-2-vuotiaat) 

• Satulaakso (1-3-vuotiaat) 

• Tähtitarha (3-5-vuotiaat) 

• Pilvenpiha (4-5-vuotiaat) 

• Poutapirtti (3-4-vuotiaat) 
 

Pienryhmätoiminnan kuvaus 
Lapsiryhmissä lapset on jaettu pienryhmiin ikä-, taito-, kehitystaso sekä kaverisuh-
teet huomioiden. Pienryhmät tarkoittavat yhden kasvattajan vastuulle laskettavaa 
määrää lapsia (noin 4-7 lasta). Pienryhmät hyödyntävät arjentoiminnoissa (leikki, 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-11
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ohjattu toiminta, ulkoilu, ruokailu, nukkuminen) päiväkodin eri tiloja sekä toiminto-
jen porrastamista. Eri tiloja käyttämällä sekä toimintoja porrastamalla, mahdollis-
tamme lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisen sekä säilytämme toimintarau-
han. 

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 varhaiskasvatussuunnitelma 2019-20) 
 
 

 
 
 
 
 
Meillä Keltinmäen päiväkodissa Hyvä arki suunnitellaan lasten näkökulmasta. Las-
ten hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet ovat keskeinen lähtökohtamme varhaiskasva-
tuksen järjestämiselle päiväkodissamme. Meillä lapsen hyvään varhaiskasvatus-
päivään kuuluu sopiva määrä leikkiä, liikuntaa, unta ja ravintoa. 
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Meille lasten ajatuksilla, toiveilla ja mielipiteillä on suuri merkitys toiminnan ja oppi-
misympäristön suunnittelussa ja arvioinnissa. Lasten osallistamisen mahdollista-
miseksi käytämme ikään ja kehitystasoon sopivia menetelmiä, kuten keskustelua, 
piirtämistä, sadutusta, toivepuuta ja äänestystä.  

 
 

Kaikkina vuoden aikoina hyödynnämme lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia ja 
ympäröivää luontoa kuten Kotalammen puistoa, lähimetsää ja urheilukenttää. Tal-
visin saamme nauttia luistelusta ja hiihtämisestä. Päiväkotimme fyysinen rakenne 
mahdollistaa monipuolisten leikkialueiden rakentamisen yhdessä lasten kanssa. 
Leikillä on lapsille suuri merkitys oppimisen kannalta. Samalla se tukee myös las-
ten hyvinvointia arjessa. Muokkaamme tiloja pitkin toimintakautta, jotta arkemme 
on mahdollisimman sujuvaa. Hyvin rakennetussa ympäristössä lasten on helppoa 
ja turvallista toimia. Lasten oppimista ei sidota vain muutamiin päivän hetkiin vaan 
koko päivä luodaan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkääksi kokonaisuu-
deksi.  

 
 
 

Päiväkodissamme hyvä ja turvallinen tunneilmasto syntyy kasvattajien lämminhen-
kisessä vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Kaikissa arjen tilanteissa aikuiset mal-
lintavat, sanoittavat ja ohjaavat lapsia kohti arvostavaa ja kunnioittavaa käytöstä. 
Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenä osaksi päiväkotiyhteisöä. 
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Lasten toimintaa havainnollistetaan esimerkiksi lapsiryhmän toiminnasta otettujen 
kuvien, videoiden ja lasten kertomusten avulla. Näitä hyödynnämme myös toimin-
nan arvioinnissa ja kehittämisessä. Arviointia teemme yhdessä lasten kanssa hyö-
dyntäen ikätasoaan sopivilla menetelmiä. Näin pidämme yllä lasten motivaatiota 
oppimiseen ja kehittymiseen. 
 
 

Keltinmäen päiväkodin laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen 
 

 
 

Esimiesalueen 

tavoite / 

tavoitteet 

 
 
Vuorovaikutus 
aikuisen ja lapsen välillä 

 
 
 
Leikkipedagogiikka 

 
 
Henkilökunnan osaamisen ylläpi-
täminen ja sen jakaminen työyh-
teisössä 

 

Toimenpiteet  

ja sopimukset 

 
-lasten vahvuuksien 
esiintuominen arjessa 
-aikuinen kuuntelee ja 
kuulee lasta  
aidosti, huomioi lapsen 
kiinnostuksen kohteet ja 
vahvuudet toiminnan 
suunnittelussa 
- aikuinen sanoittaa toi-
mintaansa ja perustelee 
sitä 
- kiusaamisen ehkäisemi-
nen ja siihen puuttuminen 
kaupungin vasun mukai-
sesti  
- vanhemmat mukaan 
suunnittelemaan yhteisiä 
sopimuksia lasten kanssa 
 

 
- leikkivalintataulut ryh-
missä  
- lasten suunnittelemat leik-
kipäivät 
- aikuinen mukana lei-
keissä havainnoiden ja 
leikkijänä mukana 
- pihaleikit > tutustutaan eri 
ryhmien lapsiin ja aikuisiin 
leikin kautta 
- leikkirauha omassa ti-
lassa >rajataan tilaa sulke-
malla ovi ja mahdolliste-
taan leikkirauha 
- leikkiympäristön suunnit-
telu lasten kanssa yhdessä  

 
- tunnistetaan omat vahvuudet ja 
kehittämisen painopisteet 
- pedagogisissa kahviloissa mah-
dollistetaan osaamisen jakaminen 
vahvuudet huomioiden 
- tiimit kirjaavat henkilökunnan 
osaamisen vahvuudet näkyväksi 
- työyhteisössä tunnistetaan ja 
mahdollistetaan yhteisissä kohtaa-
misissa jokaisen vahvuudet mm. 
kuvallinen ilmaisu, musiikki, ilmai-
sutaidot jne. 

 

Arviointimene- 

telmä(t) 

 
 
- lasten havainnointi ja 
haastattelut 
-  yhteisesti sovitut peli-
säännöt lasten kanssa 
kiusaamistilanteissa 
- aikuinen auttaa lasta 
käsittelemään ja sanoitta-
maan erilaisia tunnetiloja 
>< tunnekuvat ja-kortit, 
kiukkumittari 
 

 
 
- Leikin arviointilomake ai-
kuisille (Parrila 2016) 
- lapset arvioivat kuvilla eri 
leikkipäivien toteutumista 
- videointi ja valokuvat, las-
ten tarinat 
- lasten haastattelut 
- lasten mielipiteet kysy-
tään kuvien/ hymynaamo-
jen avulla 

 
 
-osaamisen arviointilomake tehty 
05/19 ja arvioidaan uudelleen 
04/20 
- henkilökohtainen koulutuskortti, 
johon kirjataan koulutukset, joihin 
työntekijä on osallistunut 
- huomioidaan yksikön koulutus-
suunnitelmassa henkilökunnan 
omat toiveet vahvistaa osaamista 
  
 
 

 
 
Vanhempien 
arviointi 

 
 
Vanhemmat arvioivat toimintaa mm. lasten vasukeskusteluissa, Jyväskylän 
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yhteisessä ja alueen 
vanhemmille yksikön oman arviointikyselyn kautta. 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lasten huoltajat ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Päiväkodin henkilöstön ja huoltajien 
välisen yhteistyön tarkoituksena on sitoutua yhteisesti lapsen hyvinvoinnin, terveyden, 
kasvun, oppimisen ja kehityksen edistämiseen. Aloitamme yhteistyön Hyvä alku-keskus-
telulla perheen kanssa. Keskustelun tavoitteena on kuulla huoltajia, heidän toiveita, odo-
tuksia ja tunteita. Huoltajat voivat valita, käydäänkö Hyvä alku- keskustelu kotona vai päi-
väkodilla. Yhdessä sovitaan myös tutustumiskäynneistä lapsen päiväkotiryhmään.  
 
Huoltajien kanssa keskustellen laadimme jokaiselle lapselle yksilöllisen varhaiskasvatus-
suunnitelman. Siihen kirjataan lapsen vahvuudet ja menetelmät, joilla autamme lasta 
kasvamaan, kehittymään ja oppimaan. Vasua päivitämme ja arvioimme vähintään kerran 
toimintavuoden aikana. Lapsen varhaiskasvatuspäivien arjen merkittävät tapahtumat, on-
nistumiset, haasteet ja havainnot jaetaan vanhempien kanssa päivittäisissä tuonti- ja ha-
kutilanteissa.  
 
Päiväkotimme eteis- ja aulatiloissa on nähtävillä tietoa viikon tapahtumista sekä kuvia 
menneiden päivien ohjelmasta. Välitämme lapsiryhmän arkeen liittyviä sekä muita ajan-
kohtaisia asioita sähköisillä tiedotteilla tai paperisilla kirjeillä.  Huoltajilta kysytään myös 
palautetta ja toiveita kirjallisesti vähintään kerran toimintakauden aikana, päivittäisissä 
kohtaamisissa sekä vasukeskusteluiden yhteydessä. Järjestämme päiväkodilla perheille 
tarkoitettuja tapahtumia ja kohtaamisen paikkoja pitkin vuotta. Tarkoituksenamme on li-
sätä sekä perheiden osallisuutta, että yhteisöllisyyttä alueellamme. Huoltajat ovat terve-
tulleita seuraamaan lapsen päivää päiväkodillemme. 
 
 
 
Lapsen oppimisen ja kehityksen tuki: 
 
Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kehitykseen ja oppimiseen. Mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa saatu tuki on suuressa roolissa ennalta ehkäisemään ongelmien syn-
tymisen, niiden kasvamisen ja monimuotoistumisen. Jyväskylän kaupungin varhaiskasva-
tus toimii inkluusion periaatteiden mukaisesti. Käytössämme on kolmiportaisen tuen malli, 
joka takaa sen, että lapsi saa tarvitsemaansa tukea heti tarpeen ilmaannuttua, riittävällä 
voimakkuudella ja riittävän pitkään. Tuen kolme porrasta ovat yleinen-, tehostettu- ja eri-
tyinen tuki. Tuen muodot ja tukitoimet suunnitellaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa ja 
kirjataan lapsen omaan, yksilölliseen ja salassa pidettävään varhaiskasvatussuunnitel-
maan. Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.  
 
Alueellamme työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka toimii tuen 
suunnittelussa ja tuen riittävyyden arvioinnissa henkilökunnan tukena. Tuen suunnittelun 
pohjana on tarkat arjen havainnot lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon kohteista sekä tuen 
tarpeista. Käytössämme on useita materiaaleja, joiden avulla havainnot kirjataan ja kehi-
tystä seurataan. Näitä ovat mm. Leikki-ikäisen ja taaperon arki (sisältää kehityksen eri osa-
alueet) sekä pienten kielireppu (painottuu kielen kehitykseen). Teemme alueellamme pal-
jon yhteistyötä pikkulapsiperheiden psykologin, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien, so-
siaalityön sekä neuvolan kanssa. Yhteydenottajana yhteistyötahoihin voi toimia huoltaja 
itse, ryhmän työntekijä tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Kaikki yhteistyö tehdään lap-
sen edun mukaisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa.  
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa-2
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Yleisen tuen piirissä ovat kaikki lapset. Jokaisen lapsen yksilölliset kasvun ja kehityksen 
tarpeet huomioidaan varhaiskasvatuksen arjessa. Yleistä tukea ovat mm. pienryhmätoi-
minta, toiminnan porrastaminen, selkeät arjen käytänteet, innostava oppimisympäristö, toi-
minnan kuvittaminen, tukiviittomien käyttö, positiivista käyttäytymistä vahvistavat menetel-
mät ja läsnä oleva vuorovaikutus. Sisällytämme toimintamme osaksi myös erilaisia mene-
telmiä, joilla voimme tukea kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat Kili (kieli- ja liikunta), Kuttu 
(kuvin tuettu leikki), Piki (vuorovaikutus ja tunnetaidot sekä kiusaamisen ehkäisy) sekä As-
keleittain (oppiminen, sosiaalinen kehitys ja tunnetaidot). Tehostettu ja erityinen tuki sisäl-
tää yksilöllisempiä tuen menetelmiä ja tuki on pitkäkestoisempaa kuin yleisen tuen mene-
telmät. Tehostettujen ja erityisten tukitoimien suunnittelussa on aina mukana monialainen 
tiimi, johon kuuluu huoltajien, ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan ja veon lisäksi muita 
lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeät yhteistyötahot. Näitä voi olla esimerkiksi 
psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja keskussairaalan tai kehitysvammaneuvolan 
edustaja. 
 
Päiväkodissa toimii pedagoginen johtaja, joka yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan 
kanssa suunnittelee ja arvioi yleisen tuen menetelmiä, ja on mukana kehittämässä lapsi-
ryhmän pedagogiikkaa lasten hyvinvointia palvelevaksi. Ryhmässä saattaa työskennellä 
myös erityisavustaja, joka mahdollistaa lasten yksilöllisten tukitoimien toteuttamisen. Lap-
sen tukitoimia toteuttaa kaikki ryhmässä työskentelevät aikuiset ja varhaiskasvatuksen 
opettaja vastaa niiden sopimisesta, kirjaamisesta ja arvioinnista.  
 
  

• 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.  

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
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