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Korpilahden päiväkodin esimiesalue 

 
Linkki Korpilahden päiväkodin nettisivulle 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/korpi-
lahti/korpilahden-paivakoti 

1. Esimiesalueen varhaiskasvatuspalvelut 

Korpilahden päiväkodin esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat: 

• Korpilahden päiväkoti 

• Korpilahden esiopetus 

• Korpilahden perhepäivähoito 

• Liikunta- ja luontokerho Korpilahti 

 

Korpilahden päiväkoti on avoinna arkisin klo 5.00–22.30, varattujen ja ennalta ilmoitettujen 

hoitoaikojen mukaan. Esiopetusaika on arkisin klo 9.00–13.00. Varhaiskasvatuksessa 

syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Loma-aikaan 

varhaiskasvatusta järjestetään vain tarpeen mukaisesti. 

 

2. Korpilahden päiväkodin ryhmärakenteet, henkilöstöra-
kenne ja johtaminen 

 

2.1 Ryhmärakenteet 
 
Päiväkotiryhmät toimivat kolmessa lohkossa: Havumaja, Huvipursi ja Huusholli. Jokaisella 

lohkolla on oma eteinen, josta lapset tulevat ryhmiinsä. Päiväkotiryhmiä on yhdeksän (9) 

ja kerhoryhmiä kaksi (2) seuraavasti:  

• Havumaja: Ketut, Pöllöt ja Oravat sekä kerhot Tiirat ja Lokit 

• Huusholli: Sahurit, Myllärit, Sepät  

• Huvipursi: Aallot, Majakat ja Kaislat 

 

Ryhmissä on lasten iästä riippuen 8–21 paikkaa. Lapsiryhmän koon mukaan ryhmässä on 

2–3 työntekijää (kasvattajaa). Lasten kanssa toimitaan jakamalla heitä pienryhmiin, jolloin 

voi paremmin huomioida lasten kaverisuhteita, mielenkiinnon kohteita sekä heidän yksilöl-

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/korpilahti/korpilahden-paivakoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/korpilahti/korpilahden-paivakoti
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lisiä tarpeitaan. Aamupäivisin osa ryhmistä toimii kiinteissä pienryhmissä ja osassa ryh-

mistä ryhmät muodostuvat toiminnan sisältöjen mukaan. Iltapäivällä, välipalan jälkeen lap-

set jakaantuvat leikkiryhmiin eri tiloihin kuvataulujen mukaan. Tilojen käytöstä ja ryhmien 

sijoittumisesta eri toimintatiloihin on laadittu lukujärjestys jokaiselle päivälle. 

 

Esiopetusta järjestetään Huushollissa. Esiopetusaika on keskimäärin neljä tuntia päi-

vässä. Osa lapsista on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa tai vuorohoidossa.  

 

Vuorohoitoisia lapsia on kaikissa ryhmissä. Vuorohoitoa järjestetään arkipäivinä aamuisin 

klo 5.00–6.00 ja iltaisin klo 18.00–22.30 Havumajassa.  

 

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään yksilöllisesti kunkin perhepäivähoitolapsen 

kohdalla, huomioiden ikä, henkilökunnan tuttuus ja lasten kaverisuhteet. 

 

 

2.2 Henkilöstörakenne 
 
Päiväkodissa työskentelee päiväkodin johtaja, pedagoginen johtaja, 3 varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaa (veo), 10 varhaiskasvatuksen opettajaa (vo), 12 lastenhoitajaa ja 2–5 eri-

tyisavustajaa, 3 varhaiskasvatuksen varahenkilöä ja päiväkotiapulainen.  

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on kyse moniammatillisesta tiimityöstä. Kaikille 

ryhmän aikuisille yhteisiä työtehtäviä ovat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemi-

nen sekä hoito- ja huolenpito. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen erityispedagogisena asiantuntijana (ks. Aski/Veon esite/Laiho Minna 

11.9.2019). Eritysavustaja toimii päiväkodin lapsiryhmässä lisäresurssina erityistä tukea 

tarvitsevien lasten tukitoimien järjestämiseksi (ks. Aski/Erityisavustajaresurssi/Kivijärvi 

Taru 13.9.2019). 

 

Varahenkilöt työskentelevät kaikissa päiväkodin ryhmissä suunnitellusti tai vakituisen hen-

kilökunnan äkillisissä poissaoloissa. Varahenkilöiden sijoittumista ryhmiin suunnitellaan ja 

toteutetaan niin, että henkilökunnan vaihtuvuus lapsille on mahdollisimman vähäistä. Va-

rahenkilöille on suunniteltu päiväkodissa kotialueet, joissa he ensisijaisesti työskentelevät.  
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Perhepäivähoidon varalasten hoito toteutuu varahenkilön avulla tai lasten sijoittuessa va-

paille paikoille perhepäivähoitolapsille tuttuihin ryhmiin.  

 

2.3 Johtamisen rakenne 
 
Päiväkodin johtaja, pedagoginen johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tiimivastaa-

vat muodostavat johtotiimin ja vastaavat palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen ke-

hittämisestä. Johtotiimi kokoontuu vähintään kerran kolmessa viikossa. Päiväkodin henki-

lökunta muodostaa kolme tiimiä, jotka kokoontuvat 4 kertaa vuodessa. Ryhmien omat pa-

laverit pidetään joka viikkoa. Opettajilla on SAK-aikaa 5 h/viikko, josta ajasta yksi tunti on 

tiimin opettajien yhteinen. Lisäksi pidämme kaksi kokonaista suunnittelupäivää vuodessa. 

Työntekijöiden työhyvinvointia ja osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen pide-

tään tärkeänä. 

 

3. Hyvä arki - laadulliset tavoitteet ja toiminnan painopisteet 

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuoro-

vaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu 

lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedago-

gisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, le-

vosta ja ruokailusta.”  

 
 

 
” Hei toi yrtti näyttää tutulta….se on minttu!” 
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3.1 Laadulliset tavoitteet 
 
Korpilahden päiväkodin koko henkilökunnan suunnittelupäivässä keväällä 2019 
päädyttiin seuraaviin laadullisiin tavoitteisiin: 

 

A. Vanhemman osallisuuden vahvistaminen 

• Oman ryhmän vanhempainilta syksyllä, johon kutsutaan ryh-
män lapset, vanhemmat ja henkilökunta.  

• Perheiden toinen tapaaminen syksyllä yhteisen teeman mer-
keissä: Korpilahden päiväkodilla avoimet ovet Valon kaupunki 
-tapahtumassa. 

• Joulutapaaminen, jossa lapset esittävät ohjelmaa. 

• Yksi yhteinen perhetapahtuma toukokuussa, jonka suunnitte-
lussa vanhemmat ovat mukana. 

• Eskareiden vanhempainillat elokuussa ja helmikuussa. 
 

B. Perustehtävän toteuttaminen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen  

• Käytetään vähintään puolet ryhmäpalaveriajasta, 30 min, lap-
siryhmän ja yksittäisen lapsen asioiden työstämiseen. Huo-
lehditaan tiedonkulusta toiseen ryhmään tai tiimiin, jos se on 
lapsen edun mukaista. 

• Lasten vasut löytyvät ryhmän vasukansiosta. Tavoitteelli-
sesta toiminnasta lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tu-
eksi on tehty koonti ryhmän omaan käyttöön vasukansion yh-
teyteen. 

• Valmiit vasut puretaan seuraavassa ryhmäpalaverissa ryh-
män henkilökunnan kesken. 

• Vuorohoitoisten lasten vasut käytössä vuorotiimissä. 
 

C. Sujuvan arjen luominen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 

• Ryhmäpalaverit toteutuvat viikoittain. Kesto yksi (1) tunti. 

• Tiimipalaveri toteutuu neljä (4) kertaa vuodessa jokaisella tii-
millä eli talon lohkolla. Kesto 1,5–2 tuntia. 

• Varhaiskasvatuksen opettajien yhteinen suunnittelu-, arviointi- 
ja kehittämispalaveri toteutuu kerran viikossa, maanantaisin. 
Kesto yksi (1) tunti. Useimmiten pedajohtaja tai veo mukana. 

 
 

D. Henkilökunnan välisen yhteyden luominen ja ylläpitäminen. Vahvistetaan 
auttamisen ilmapiiriä ja positiivista työotetta muutoksessa. 

• Positiivisen palautteen antaminen työkaverille päivittäin. 

• Auttamisen ilmapiirin luominen arkeen sanoittamalla: ”Auta 
minua!” ja ”Miten voin auttaa sinua?” -tyyliin 

• Päiväkodin johtajan työhyvinvointikeskustelut elo-marras-
kuussa. Kesto 30 min/työntekijä. 

• Yhteinen työhyvinvointikahvila joulukuussa. Kesto 2 tuntia. 
Tarkastellaan, arvioidaan ja katsotaan tulevaan. 
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3.2  Toiminnan painopisteet - sujuva arki, leikki, liikunta ja Luon-
toaskel hyvinvointiin –toimintamalli  

 
Sujuvaan arkeen sisällytetään usein toistuvat päivittäistilanteet – siirtymät, pukemi-

nen, ruokailu ja välipala sekä ulkoilu - oppimishetkinä. Leikki on tärkein toimintamene-

telmä ja sen tulee näkyä kaikessa varhaiskasvatustoiminnassa. Kasvattajien yhteisen 

sävelen löytäminen, yhtenevien käytänteiden luominen sekä positiivisen keskusteluil-

mapiirin vaaliminen ovat tärkeitä.   

 

Olemme olleet mukana luomassa Valtakunnallista Luontoaskel hyvinvointiin -toi-

mintamallia vuosina 2018–2019.  Luontoaskelien toteuttaminen jatkuu seuraavasti: 

a. Lasten hyvää mikrobistoa vahvistetaan järjestämällä heille luontokon-

takteja vähintään kerran viikossa retkeilemällä ja mahdollisuuksien 

mukaan ruokailemalla retkillä. 

b. Luonnossa lapsia kannustetaan koskettelemaan ja tutkimaan multaa, 

maata, puita, kasveja ja eläimiä. 

c. Lapsia kannustetaan syömään kasviksia, marjoja ja hedelmiä Sa-

pere-ruokakasvatusmenetelmää käyttäen. TERVEYTTÄ JA ILOA 

RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suun-

taviivat toiminnalle. 

 

 

       

      Appelsiinin tutkimista kaikilla aisteilla. 
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Liikunta on osa päivittäistä toimintaa. Päiväkodin lapset ja aikuiset toimivat positiivi-

sena esimerkkinä toisilleen. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteuttamalla luodaan liikun-

tamyönteistä toimintakulttuuria päiväkotiin. Päiväkodin toiminta- ja oppimisympäristöjä 

on sisällä ja ulkona rakennettu niin, että ne tukevat ja motivoivat lapsen luontaista fyy-

sistä aktiivisuutta ja liikkumisen iloa. Jokaisessa talon lohkossa on tilat kiipeilemiseen 

ja roikkumiseen. Käytävätilat ovat avoimia liikunta-alueita. Lasten saatavilla on liikun-

tavälineitä päivittäiseen käyttöön.  

 

 
 

 
 

         ” Ollaanko valmiita, Vinnin metsä odottaa!” 
 

 

4. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huolta-
jien kanssa 

 

4.1 Yhteistyö huoltajien kanssa  
 
Varhaiskasvatustoimintaan perehdyttäminen 

Huoltajille ja lapsille järjestetään tutustumiskäynti ja Hyvä alku -keskustelu heidän toi-

vomallaan tavalla, joko kotona tai päiväkodilla. Huoltajat ovat tervetulleita päiväkodin 

arkeen mukaan. Huoltajien asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käytetään toiminnan 

kehittämiseen.  
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelu (VASU) pidetään kaksi kertaa toimin-

tavuodessa tai tarvittaessa useammin. Keskusteluajat sovitaan perheen kanssa kasvo-

tusten tai puhelimitse ensimmäisten kuukausien aikana varhaiskasvatuksen aloittami-

sesta. Ryhmän henkilökunta selvittää lapsen vahvuuksia, mielipiteitä ja kiinnostuksen 

kohteita sekä kokoaa lapsesta havaintoja ennen vasukeskustelua. Havainnot, suunni-

telmat ja tukitoimet kirjataan vasuun yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu 

vasukeskusteluun niin, että hänen osallisuutensa toteutuu iän ja kehitystason mukai-

sesti. Varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Siinä arvi-

ointi kohdistetaan toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen. 

 

 

Lapsen päivästä kertominen sekä tiedottaminen 

Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen kuulumisista päivittäin. Päivän aikana kirja-

taan ylös tietoa lapsen päivästä päivän kuulumiset –lappuun, jonka avulla huoltajille 

kerrotaan esimerkiksi pedagogisesta toiminnasta, kaverisuhteista, ruokailusta, liikkumi-

sesta, oppimisen iloista, haasteista ja lepohetkestä. Käytävien seinillä lasten taideteok-

set ja valokuvat kertovat lasten toiminnasta. Perheille tiedotetaan Muksunetissä sekä 

eteistiedotteilla.  

 
 

4.2 Tuen rakenteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
 

4.2.1 Kasvun, kehityksen ja oppimisen yleinen tuki  
Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen ja op-

pimisen tuen. Tuen suunnittelu perustuu lapsen havainnointiin. Tuen suunnittelussa 

lähdetään lapsen vahvuuksista. Tukitoimet suunnitellaan ja kirjataan vasukeskuste-

lussa, yhdessä huoltajien ja ryhmän työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa mukana voi 

olla myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja/tai muuta monialaista yhteistyötä. 

 

Yleinen tuki kuuluu kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki toteutetaan lähtökohtai-

sesti lapsen omassa ryhmässä. Arjen päivittäistilanteita hyödynnetään osana tukea. 

Turvallista toimintakulttuuria tukevat rakenteet (mm. yhteiset säännöt, struktuuri ja en-

nakointi) luodaan osaksi arkea. Opetusmenetelmät sekä työ- ja toimintatavat valitaan 

pedagogisin perustein. Toimintaa sekä toiminta- ja oppimisympäristöjä muokataan tuen 



 
 10   
Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

tarpeiden mukaan henkilökunnan tiimityönä. Yksilöllinen hoidon tarve toteutuu pitkäai-

kaissairauksien hoidossa (esim. diabetes). Lapsikohtainen ohjaaminen toteutuu tarpei-

den mukaan (mm. erityisavustaja, kuvat ja viittomat). Tuen suunnittelusta ja toteutuk-

sesta vastaavat kaikki ryhmän työntekijät yhteistyössä, oman työnkuvansa mukaisesti.  

 

 
 

      ” 1, 2, 3, 4 hernettä … kauanko kestää, että niitä versoja voi syödä?” 
 

 

4.2.2 Kasvun, kehityksen ja oppimisen tehostettu tuki 
Tehostettua tukea järjestetään lapselle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea usealla kehityk-

sen osa-alueella ja tuen tarve on pitkäaikainen. Tehostettu tuki sisältää yleisen tuen 

muodot tehostettuna, tarkennettuna ja yksilöllistettynä. Lisäksi niitä toteutetaan vah-

vempana ja säännöllisempänä pidemmän aikaa. (Ks. Aski/Tuen kolmiportaisuuden ku-

vaus/Minna Laiho 11.9.2019.)  

 

Varhaiskasvatus: Tehostetun tuen suunnittelu, siihen siirtyminen ja lapsen tarvitsemat 

tukitoimet kirjataan vasuun yhdessä vanhemman/-pien ja ryhmän työntekijän/-jöiden 

kanssa. Tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuksen erityisopetta-

jan konsultaation. Tarvittaessa mukana voi olla muita monialaisen yhteistyöverkoston 

asiantuntijoita, kuten esimerkiksi pikkulapsipsykologi ja terapeutit.  

 

Esiopetus: Esiopetuksessa tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuk-

sen erityisopettajan tekemän pedagogisen arvion. Sitä ennen on aina konsultoitava op-

pilashuollon henkilöstöä (esim. koulupsykologi ja/tai koulukuraattori). Tehostettu tuki 

kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. 
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4.2.3 Kasvun, kehityksen ja oppimisen erityinen tuki 
”Erityisestä tuesta on kysymys silloin kun lapsella on kokoaikaisen, jatkuvan ja yksilöl-

lisen tuen tarve tai tuen tarvetta useammalla kehityksen osa-alueella tai jollakin alueella 

tuen tarve on erityisen suuri” (Jyväskylän kaupunki/Kasvun ja oppimisen palvelut/Var-

haiskasvatuspalvelut 2019). 

Varhaiskasvatus: Erityisen tuen suunnittelu, siihen siirtyminen ja lapsen tarvitsemat tu-

kitoimet edellyttävät vanhempien, ryhmän työntekijöiden ja muiden monialaisen yhteis-

työverkoston asiantuntijoiden yhteistyötä. Suunniteltu tuki kirjataan lapsen vasuun. 

 

Esiopetus: Esiopetuksessa erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan tekemän pedagogisen selvityksen. Erityinen tuki kirjataan henkilökoh-

taista opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. (HOJKS). 

 

4.2.4 Esiopetuksen oppilashuolto 
Esiopetusyksikköön laaditaan oppilashuoltosuunnitelma yhteistyössä esiopetuksen 

henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä ky-

seisten toimijoiden kanssa. Luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen ja osalli-

suuden tukeminen ohjaavat työtä. 

 

Oppilashuolto on osa esiopetuksen perustoimintaa. Se liittyy kiinteästi esiopetuksen 

tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Esiopetuksen 

oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. 

 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tällä tarkoite-

taan ennaltaehkäisevää, koko esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevaa toimintaa. Lap-

sella on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.  

 

Oppilashuolto on monialaista yhteistyötä. Yhteistyössä ovat mukana lapsi ja hänen 

huoltajansa, esiopetusyksikössä työskentelevät sekä oppilashuoltopalveluista vastaa-

vat työntekijät. Oppilashuollon palveluita ovat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 

terveydenhuoltopalvelut. 

 

4.2.5 Nivelvaiheen yhteistyö varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 
Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä tehdään uuden, elokuussa 2019 käyttöön-

otetun reittikartan avulla. Yhtenäisen opinpolun vahvistamiseksi laaditut tapaamiset, ta-

pahtumat ja ”monot” on aikataulutettu uuden reittikartan mukaan. 
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A. Lapsia osallistavat tapahtumat:  

• Eskareiden ja ekaluokkalaisten yhteiset retkipäivät 8.–9.10.2019 

• Pikkujoulut Korpilahden yhtenäiskoululla 27.–28.11.2019 

• Talviliikuntapäivä Korpilahden yhtenäiskoululla helmikuussa 2020 

• Epävirallinen kouluun tutustuminen 17.–18.3.2020  

• Kouluun tutustumispäivä 6.5.2020. Koulu kutsuu. Vanhemmat huolehtivat lap-

set koululle ja eskariin takaisin. 

 

B. Muut tapaamiset: 

• Ensitietopalaveri Korpilahden yhtenäiskoululla 21.11.2019  

• Pedagoginen palaveri Korpilahden päiväkodilla 30.1.2020 

• Infoilta koulutulokkaiden vanhemmille Korpilahden yhtenäiskoululla 5.2.2020 

• Nivelvaiheen tiedonsiirto Korpilahden yhtenäiskoululla 23.3.2020  

• Lukuvuoden yhtenäisen opinpolun arviointi 23.4.2020 Korpilahden yhtenäis-

koululla 

 
 

• 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-

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla  


