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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 (varhaiskasvatus, vuorohoito, esiopetus) 

- Korpilahden esiopetus (esiopetus ja varhaiskasvatus Korpilahden yhtenäis-

koululla) 

 

Korpilahden päiväkoti on avoinna arkisin klo 5.00–22.30, varattujen hoitoaikojen mukaan. 

Korpilahden esiopetusryhmissä Korpilahden yhtenäiskoululla toiminta-aika on arkisin klo 

7-17. Esiopetusaika klo 9.00–13.00. Varhaiskasvatuksessa syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma 

on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Loma-aikaan varhaiskasvatusta järjestetään 

tarpeen mukaisesti. Esiopetus on lomalla koulujen loma-aikoina. 

 

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) 

seuraavasti:  

• Havumaja: Ketut, Pöllöt ja Karhut 

• 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-

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. 

 

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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Esiopetusta järjestetään Huushollissa Sahurit-ryhmässä sekä Korpilahden Yhtenäiskou-

lulla EsiA- ja EsiB-ryhmissä. Esiopetusaika on neljä tuntia päivässä. Osa lapsista on esi-

opetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa tai vuorohoidossa.  

 

Vuorohoitoa järjestetään arkipäivinä aamuisin klo 5.00–6.00 ja iltaisin klo 18.00–22.30 

Havumajassa. Vuorohoitoisia lapsia on kaikissa päiväkotiryhmissä. 

 

Alueen perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodissa tarpeen mukaan. 

 

2.2 Henkilöstörakenne 

 

Päiväkodissa ja yhtenäiskoulun ryhmissä työskentelee päiväkodin johtaja, pedagoginen 

johtaja, 3 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 12 varhaiskasvatuksen opettajaa, 12 las-

tenhoitajaa ja 4-5 erityisavustajaa, 3 varhaiskasvatuksen varahenkilöä ja päiväkotiapulai-

nen.  

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä.  

Varahenkilöt työskentelevät kaikissa ryhmissä suunnitellusti tai vakituisen henkilökunnan 

äkillisissä poissaoloissa.  

 

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 säännöllisesti kerran kolmessa viikossa. Päiväkodin 

henkilökunta muodostaa neljä tiimiä, jotka kokoontuvat 6 kertaa toimintavuodessa. Ryh-

mien omat palaverit pidetään joka viikko. Opettajilla on SAK-aikaa (suunnittelua, kehittä-

mistä ja arviointia) 5 h/viikko, josta ajasta yksi tunti on tiimin opettajien yhteinen. Koko esi-

miesalueen henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät (2/vuosi) järjestetään poikkeusai-

kana lisäämällä tiimikokoontumisia. Työntekijöiden työhyvinvointia ja osallisuutta toimin-

nan arviointiin ja kehittämiseen pidetään tärkeänä. 
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3. Hyvä arki - laadulliset tavoitteet ja toiminnan painopisteet 

”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 ruokailusta.”  

 

 
1-2-vuotiaat perunaa istuttamassa, syksyllä nostetaan ja keitetään maisteltaviksi 

 

 

3.1 Laadulliset tavoitteet 

 

Henkilökunnan kanssa on sovittu seuraavat laadulliset kehittämiskohteet  

toimikaudelle 2020-2021: 

 

A. Lapsia osallistavat, miellyttävät ruokahetket 

 

B. Lasten päivittäisen liikkumisen lisääntyminen 

 

C. Työhyvinvointia riittävällä perehdytyksellä 
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3.2  Toiminnan painopisteet - ruokailo ja liikkuminen  

 

Ruokailuhetket toistuvat arjessa useita kertoja päivässä. Terveelliset ruokailutottu-

mukset ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnille ja viihtymiselle. Turvalliset, sujuvat ja 

myönteiset ruokailuhetket ovat kasvattajien vastuulla. Toimimalla yhdessä sovitulla 

tavalla mahdollistamme lapsille lapsia osallistavat, myönteiset ruokahetket. Aikuisten 

myönteinen ruokapuhe ja ruokailu lasten kanssa luovat ruokailoa. Olemme mukana 

Ruokakunta- hankkeessa. 

 

Myös liikkuminen kuuluu lapsen jokaiseen päivään. Päiväkodin lapset ja aikuiset toi-

mivat positiivisena esimerkkinä toisilleen. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa toteuttamalla 

luodaan liikuntamyönteistä toimintakulttuuria päiväkotiin. Päiväkodin toiminta- ja oppi-

misympäristöjä on sisällä ja ulkona rakennettu niin, että ne tukevat ja motivoivat lapsen 

luontaista fyysistä aktiivisuutta ja liikkumisen iloa. Jokaisessa talon lohkossa on tilat 

kiipeilemiseen ja roikkumiseen. Käytävätilat ovat avoimia liikunta-alueita. Lasten saa-

tavilla on liikuntavälineitä päivittäiseen käyttöön. Retkeilyn, ulko- ja sisäliikuntaleikkien  

lisäksi keksimme lasten kanssa uusia tapoja lisätä liikkumista arjen eri tilanteissa. 

Liikkuminen on leikkiä ja leikki on liikkumista. Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan 

toteuttaminen vahvistaa liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistyötä. Osa päiväko-

din lapsista osallistuu PIILO-tutkimukseen. 
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Ruokailo ja liikkuminen ovat mukana myös päiväkotimme luontoaskelissa. Toteu-

tamme Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamallia 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 mul-

taa, maata, puita, kasveja ja eläimiä. 

c. Päiväkodissa on sisätiloissa oma matokompostori, jota hoitamalla 

lapset tutustuvat luonnon kiertokulkuun käytännössä. Sen avulla hä-

vikkiruoka muuttuu ravinteikkaaksi mullaksi, johon istutetaan ensi ke-

sänä tuleviin viljelylaatikoihin kukkia ja kasviksia. 

 
d. Päiväkodin akvaariota hoitamalla ja tutkimalla tutustutaan eläinmaail-

man elämään. 

 
e. Tutkimme biojäteen muuttumista mullaksi bokashi-kompostorin ja 

multatehtaan avulla. Kesällä käytämme ravinteikkaan mullan uuteen 

toiminta-alustaan tuleviin viljelylaatikoihin, joissa kasvatamme kuk-

kia ja kasviksia. 

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

pere-ruokakasvatusmenetelmää käyttäen. Terveyttä ja iloa - varhais-

kasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat toiminnalle. 
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4. Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huolta-
jien kanssa 

 

4.1 Yhteistyö huoltajien kanssa  
 
Hyvä alku ja tutustuminen 

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

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

arkeen mukaan. Poikkeusaikana olemme joutuneet rajoittamaan vanhempien liikku-

mista päiväkodin sisätiloissa. Huoltajien asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käyte-

tään toiminnan kehittämiseen.  

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelu (VASU) käydään vähintään kaksi ker-

taa toimintavuodessa. Keskusteluajat sovitaan perheen kanssa ensimmäisten kuukau-

sien aikana varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Ryhmän henkilökunta selvittää lapsen 

vahvuuksia, mielipiteitä ja kiinnostuksen kohteita sekä kokoaa lapsesta havaintoja en-

nen vasukeskustelua. Havainnot, suunnitelmat ja tukitoimet keskustellaan ja kirjataan 

vasuun yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu vasukeskusteluun niin, että hä-

nen osallisuutensa toteutuu iän ja kehitystason mukaisesti. Varhaiskasvatussuunni-

telma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Siinä arviointi 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.  

 

 

4.2.1 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 

oppimisen 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. 

 



 9 
Toimintasuunnitelma 2020-2021 
 
 

  

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

kohtaisesti lapsen omassa ryhmässä. Arjen päivittäistilanteita hyödynnetään osana tu-

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

ennakointi) on luotu osaksi arkea. Opetusmenetelmät sekä työ- ja toimintatavat valitaan 

pedagogisin perustein. Toimintaa sekä toiminta- ja oppimisympäristöjä muokataan tuen 

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.  

 
 

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.)  

 

Varhaiskasvatuksessa tehostetun tuen suunnittelu, siihen siirtyminen ja lapsen tar-

vitsemat tukitoimet kirjataan vasuun yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen 

opettajan kanssa. Tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan konsultaation. Tarvittaessa mukana voi olla muita monialaisen yhteistyö-

verkoston asiantuntijoita, kuten esimerkiksi pikkulapsipsykologi ja terapeutit.  

 

Esiopetuksessa tehostettuun tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajan tekemän pedagogisen arvion. Sitä ennen on aina konsultoitava oppilas-

huollon henkilöstöä (esim. koulupsykologi ja/tai koulukuraattori). Tehostettu tuki kirja-

taan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. 

 

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). 

 

Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen suunnittelu, siihen siirtyminen ja lapsen tarvit-

semat tukitoimet edellyttävät vanhempien, ryhmän työntekijöiden ja muiden monialai-

sen yhteistyöverkoston asiantuntijoiden yhteistyötä. Suunniteltu tuki kirjataan lapsen 

vasuun. 

 

Esiopetuksessa erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan tekemän pedagogisen selvityksen. Erityinen tuki kirjataan henkilökoh-

taista opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. (HOJKS) 
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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 tar-

koitetaan ennaltaehkäisevää, koko esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevaa toimintaa. 

Lapsella 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 Jyväskylän kaupungin yhteisen 

reittikartan avulla. Yhtenäisen opinpolun vahvistamiseksi laaditut tapaamiset, tapahtu-

mat ja ”monot” on aikataulutettu reittikartan mukaan. Syksyllä sovitaan toimikauden ta-

pahtumat ja yhteistyötapaamiset. Poikkeusajalla joudumme harkitsemaan ja tekemään 

uudenlaisia suunnitelmia tapaamisiin. Yhteistyömuotoja ovat aiemmin olleet mm 

 

A. Lapsia osallistavat tapahtumat:  

• Eskareiden ja ekaluokkalaisten yhteiset retkipäivät  

• Pikkujoulut Korpilahden päiväkodissa  

• Talviliikuntapäivä Korpilahden yhtenäiskoululla  

• Epävirallinen kouluun tutustuminen maaliskuussa  

• Kouluun tutustumispäivä toukokuussa. Koulu kutsuu. Vanhemmat huolehtivat 

lapset koululle ja eskariin takaisin. 

 

B. Muut tapaamiset: 

• Ensitietopalaveri Korpilahden yhtenäiskoululla marraskuussa  

• Pedagoginen palaveri Korpilahden päiväkodilla tammikuussa 

• Infoilta koulutulokkaiden vanhemmille Korpilahden yhtenäiskoululla helmi-

kuussa 

• Nivelvaiheen tiedonsiirto Korpilahden yhtenäiskoululla maaliskuussa  

• Lukuvuoden yhtenäisen opinpolun arviointi huhtikuussa Korpilahden yhtenäis-

koululla 
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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. 
 

  


