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Kortepohjan alue
Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat yksiköt
Varhaiskasvatusta alueella järjestetään toimintavuonna 2019 – 2020 Kortepohjan ja Kortesuon
päiväkodeissa. Henkilökuntaa alueella on yhteensä 44 ja lapsia noin 190. Päivittäinen toimintaaika päiväkodeissa on pääsääntöisesti klo 6.3017.00 välillä. Esiopetusta annetaan Kortepohjan
Alatalossa Tiitiäisten ja Hurpuloiden ryhmissä
sekä Kortesuon päiväkodilla Melukylän lapsiryhmässä. Esiopetusaika kummassakin päiväkodissa
on klo 8.30- 12.30.

Linkki Kortepohjan päiväkodin tietoihin: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kortepohja-kyparamaki/kortepohja
Linkki Kortesuon päiväkodin tietoihin:
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kortepohja-kyparamaki/kortesuo
Alueen uusi perhekahvila kokoontuu Kortesuon päiväkodin Pikku-Iidan ryhmätiloissa, ylioppilaskylän
E-talossa aina torstaisin klo 15-18. Maksuttomaan
iltaperhekahvilaan voi tulla yhdessä viettämään aikaa koko perheen kanssa, vaikka työpäivän jälkeen. Lapsille on tarjolla leikkiseuraa ja vanhemmilla on mahdollisuus saada vertaistukea omaan
vanhemmuuteen. Iltaperhekahvilassa valmistetaan
Sapere -ruokakasvatusteemalla yhdessä keittoa,
jota voi ostaa 1 euron annoshintaan. Perhekahvilaan ei ole ennakkoilmoittautumista.
Kortepohjaan uusi päiväkotikoulu 2022
Uusi kaksikerroksinen päiväkotikoulu rakennetaan nykyisen Kortepohjan koulun tontille.
Rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa 2020. Samoihin tiloihin sijoittuu myös Kortepohjan
lähikirjasto. Koulu rakennetaan noin 500 oppilaalle ja varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja
tulee noin 200. Päiväkotikoulusta muodostuu turvallinen, monipuolinen ja motivoiva oppimisympäristö,
joka innostaa lapsia oppimiseen ja kasvuun, ja josta
muodostuu yhteinen kohtaamispaikka koko alueen
asukkaille. Oppimisympäristö on kaikille yhteinen.
Linkki Kortepohjan päiväkotikoulun sivuille:
https://peda.net/jyvaskyla/kortepohjanpaivakotikoulu
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1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta
Ryhmärakenne
Kortepohjan päiväkoti
o Tiitiäiset esiopetus ja 5-vuotiaat
o Hurpulat esiopetus ja 5-vuotiaat
o Menninkäiset 3-4-vuotiaat
o Kissankellot 3-4-vuotiaat
o Pääskyt alle 3-vuotiaat

Kortesuon päiväkoti
o Melukylä esiopetusryhmä
o Vaahteranmäki 3-5-vuotiaat
o Kissankulma 3-5-vuotiaat
o Pikku-Iida 2-5-vuotiaat
o Kesäkumpu 1-4-vuotiaat
o Huvikumpu alle 3-vuotiaat

Johtaminen
Alueella on kaksi apulaisjohtajaa, yksi ilman lapsiryhmävastuuta toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Kortesuon päiväkodilla yksi ryhmässä toimiva varhaiskasvatuksen
erityisopettaja. Johtaja, apulaisjohtajat ja toinen varhaiskasvatuksen erityisopettajista muodostavat johtotiimin, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään alueen varhaiskasvatuksen toimintaa.
Henkilöstörakenne
Jokaisessa päiväkotiryhmässä toimii 2-5 työntekijän tiimi. Tiimeissä on tiimivastaavat, jotka
ovat varhaiskasvatuksen opettajia. Tiimit suunnittelevat toimintaa säännöllisesti opettajien
johdolla.
Kummassakin päiväkodissa pidetään talon palaveri pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa, sekä henkilökunnan pedagogisia palavereita, joiden sisällöistä vastaa alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu toteutuu kummassakin talossa yhteisesti sovitun vuosisuunnitelman mukaisesti.
Päiväkotien työvuorosuunnittelijat suunnittelevat työvuorot pedagogisten lähtökohtien mukaisesti yhteisesti sovitulla tavalla. Vanhempien ilmoittamat lasten hoitoajat vaikuttavat
henkilökunnan työvuoroihin. Alueen varahenkilöitä käytetään tarkoituksenmukaisesti joustavasti alueella ryhmien tilanteet huomioiden.
Kortepohjan päiväkoti
o 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja
o 7 varhaiskasvatuksen opettajaa
o 6 lastenhoitajaa
o 2 erityisavustajaa
o 1 päiväkotiapulainen
o 2 varahenkilöä

Kortesuon päiväkoti
o 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja
o 9 varhaiskasvatuksen opettajaa
o 7 lastenhoitajaa
o 2 erityisavustajaa,
o 2 päiväkotiapulaista
o 2 varahenkilöä.

KiMo-työparin (= kielitietoinen ja -rikasteinen sekä monikulttuurinen työpari) työskentely
Tänä syksynä Kortepohjan koulu ja esiopetus saivat valtion tasa-arvorahoituksella alueelle
KiMo-työparin. Projektityöparina työskentelevät opettaja ja kasvatusohjaaja, joiden osaamisalueeseen kuuluu yhtenäisen opinpolun vahvistamis- ja rakentamistyö varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen.
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Työkenttä painottuu lasten kielellisten valmiuksien ja kielitietoisen opetuksen vahvistamiseen sekä erityisesti monikulttuuristen ja erityistä tukea saavien lasten opinpolun tukemiseen. Työparin työote on vahvasti perhekeskeinen ja kasvatusyhteistyötä tukeva. Tällä
työskentelymuodolla pyritään vahvistamaan lasten ja perheiden hyvinvointia ja päiväkodin,
koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Työskentelymuotona on samanaikaisopettajuus sekä
päiväkotien että koulun lapsiryhmissä.

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet
”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”
(Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma 2019)
Sensitiivinen vuorovaikutus ja osallisuus
Kortepohjan alueella painotetaan sensitiivistä
vuorovaikutusta Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Sensitiivisellä vuorovaikutuksella tarkoitetaan kasvattajan kykyä kohdata
lapsi yksilöllisesti ja lämpimästi, häntä aidosti
kuunnellen. Näin lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi ja
hyväksytyksi. Sekä lapset että huoltajat pyritään
kohtaamaan aina sensitiivisesti.
Lasten ajatuksiin ja ideoihin tartutaan ja niitä pohditaan yhdessä aikuisten ja lapsiryhmän kesken.
Jokainen päivän aikana eteen tuleva tilanne on ainutlaatuinen vuorovaikutus- ja oppimistilanne, jossa muokataan rakenteita lapsen tulevaa elämää ja oppimista varten. Sensitiivisesti lapsen kohtaamalla saadaan myös tärkeää tietoa lapsen mielenkiinnon kohteista, tavoitteista ja unelmista, joita käytetään toiminnan suunnittelun pohjana. Näin sensitiivinen
vuorovaikutus toteuttaa myös lasten osallisuutta.
Lasten ja vanhempien osallisuuden esimerkkejä eri ryhmistä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erityisesti isompien lasten ryhmissä voidaan järjestää lasten kokouksia tai äänestyksiä, joissa keskustellaan ja päätetään yhteisistä asioista. Lasten äänioikeus konkretisoidaan esimerkiksi siten, että jokaisella on yksi puu- tai legopalikka äänenä.
Lapset saavat osallistua oppimisympäristöjen rakentamiseen, joskus jopa päivittäin jumpparadan, majan
tai muun leikin rakentamisen muodossa
Lapset toimivat useammassa ryhmässä ruoka-apulaisina kattamassa pöytää ja kertomassa päivän
ruoan. Aikaisen aamun lapset saattavat päästä kahvinkeittoapulaisiksi.
Isommat lapset saavat toimia ”apuopettajina” pienemmille näyttämällä mallia ja ohjaamalla heitä.
”Kotitehtävät” huoltajan kanssa (esim. liikuntareppu, maskotti, syntymäpäiväkertomukset)
Huoltajien ja lasten toiveiden näkyväksi tekeminen seinälle rakennettavan taideteoksen avulla (esim.
toiveiden puu)
Alueella järjestetään tapahtumia (esim. vuodenaikoihin ja kalenteripäivin liittyvät juhlat)
Huoltajat ja lapset otetaan mukaan uuden alueelle valmistuvan päiväkotikoulun suunnitteluun yhdessä
koulun oppilaiden ja opettajien kanssa
Palautetta kerätään vanhemmilta (esim. vanhempainillat, päivittäinen vuorovaikutus, vasu- ja esiopetuskeskustelut)
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Lämminhenkinen yhdessäolo
Sensitiivisen vuorovaikutuksen rinnalla positiivinen pedagogiikka on kaiken toiminnan pohjana, tuottaen lämminhenkistä yhdessäoloa. Positiivisella pedagogiikalla tarkoitetaan sitä,
että keskitytään lapsen vahvuuksiin esimerkiksi kehumalla ja kannustamalla puutteiden etsimisen sijaan. Vahvuuksien kautta myös opetellaan uusia taitoja: nostetaan esiin niitä asioita, joita lapsi jo osaa, mutta keskustellaan yhdessä lapsen kanssa myös siitä, mitä hän
voisi/haluaisi seuraavaksi oppia.
Lasten yhdessäolo tapahtuu leikin maailmassa. Tämän
takia yhteiset kokoontumiset ja muu toiminta pyritään
toteuttamaan mahdollisimman leikillisinä: yhteisleikkien, pelien tai näytelmien muodossa. Tavoitteena on
myös se, että ryhmien aikuiset osallistuvat lasten leikkeihin - oli se sitten rooli kotileikissä tai lasten tekemien
hiekkakakkujen maistelua ulkoiluhetken lomassa.
Koko päivän kattava monipuolinen, pedagogisesti suunniteltu toiminta
Leikki
Leikki on pienten lasten oppimisen perusta: lapset jäljittelevät aikuisten toimintoja sekä
näkemiään rooleja, harjoittelevat vuorovaikutusta ja jopa akateemisia taitoja leikin kautta.
Aikuiselle ongelmakäyttäytymisenä näyttäytyvän lelukiistan ratkaiseminen on turvallisen
aikuisen opastuksella tärkeä hetki keskustelun, yhteistyön ja itsenäistymisen oppimisessa.
o
o
o

Oppimisympäristöt muokataan lasten tarpeiden mukaisesti mahdollistamalla lasten toivomia leikkejä
sekä porrastamalla toimintaa ja muodostamalla pienryhmiä
Päiväkodin sisätiloja on leikkirauhan takaamiseksi jaettu leikkialueisiin, joista lapset voivat valita leikkitaulun avulla mieleisensä leikin
Leluilla on omat paikat, jotta lelut löytyvät leikkeihin ja lapset voivat helposti valita, mitä haluavat tehdä.
Lelujen paikat on monessa ryhmässä merkitty kuvin lelujen löytämisen ja siivoamisen helpottamiseksi.

Kieli ja lukeminen
Lukuinto ja lukutaito ovat suuressa yhteydessä koulutaitoihin ja ajattelun kehittymiseen. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada lapset innostumaan lukemisesta ja kirjoista, jotta luku- ja kirjoitustaidon harjoittelu koulussa olisi mielekästä.
o
o
o

Kirjastossa vieraillaan usein kirjaston satuhetkillä sekä kirjoja
lainaamassa
Päivittäiset satuhetket päivälevon yhteydessä
Lastenkirjoja, sarjakuvia ja tietokirjoja on aina lasten saatavilla

CLIL
Kortesuon päiväkodissa järjestetään sisällön ja kielen (CLIL = Content and Language Integration) yhdistävää englanninkielen opetusta. Englannin kieli on mukana Kortesuon 3-5
–vuotiaiden lapsiryhmissä päivittäin ja painottuu erityisesti Melukylän esiopetusryhmässä,
jossa työskentelee englantia äidinkielenään puhuva lastenhoitaja.
o
o
o

Lapset saavat mallin oikeaoppisesta englannin kielen ääntämisestä
Ryhmissä lauletaan ja leikitään suomen kielen lisäksi englanniksi
Ryhmissä tervehditään vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi ja käytetään muitakin englannin kielisiä
fraaseja
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Tiede- ja taidekasvatus
Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta on monilta
osin poikkitieteellistä- ja taiteellista. Monet taidemuodot ja tieteenkin osa-alueet yhdistyvät esimerkiksi syksyisen askarteluprojektin yhteydessä: luontoa ja sen
muutoksia tutkitaan ja ihmetellään ja etsitään siitä
mahdollisesti tietoa. Näitä kokemuksia käsitellään esimerkiksi laulujen, draaman ja kuvataiteellisen toiminnan kautta, joissa opitaan taiteellisen ilmaisun lisäksi
muun muassa värioppia.
o
o
o
o
o
o
o
o

lapsiryhmissä lauletaan tai kuunnellaan musiikkia lähes päivittäin
soitetaan yhdessä tai yksin, soittimilla leikkien
yhteiset tapahtumat ovat musiikki- ja draamapitoisia
piirretään ja väritetään
maalataan ja askarrellaan kokeillen erilaisia työtapoja ja materiaaleja
näytellään sekä aikuis- että lapsilähtöisesti, tehdään nukketeatteria
eskarit vierailevat Tutkijoiden yössä
luontoa tutkitaan suurennuslasien ja luuppien avulla

Fyysinen aktiivisuus, lepo ja ruokailo
Liikuntakasvatus
Lapsen riittävä fyysinen aktiivisuus on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta tärkeää. Kortepohjan alueen päiväkodeissa ulkoillaan aamu- ja iltapäivisin.
o
o
o

o

Vaihtuvat liikuntavälineet aktiivisesti käytössä ryhmissä. Lapsia houkutellaan liikkumaan aktiivisesti,
esim. sisätiloissa jumpparatoja rakentaen ja niissä liikkuen, ulkona poliisia ja rosvoa leikkien
Esiopetusryhmät toimivat liikunta- ja luontopainotteisesti.
Retkiä tehdään jokaisessa ryhmässä säännöllisesti hyödyntäen alueen lähiympäristöä, kuten metsiä ja
leikkipuistoja.
Ohjattua liikuntaa järjestetään sisällä ja ulkona, talvisin hiihdetään ja luistellaan. Kortepohjan päiväkodin
ryhmät käyttävät Kortepohjan päiväkodin uima-allasta, draamahuonetta sekä liikuntasalia. Myös Kortesuon päiväkodin ryhmät voivat käyttää tiloja sovittuina aikoina.
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Lepo ja ruokailo
Oppimiseen tarvitaan myös energiaa ja lepoa. Kylän kattauksen
tuottaman monipuolisen ja ravitsevan ruoan voimalla jaksaa liikkua,
ja lepohetken jälkeen keskittyminen leikkiin on helpompaa.
• Päivittäinen, lapsen ja vanhempien toiveiden mukaisesti järjestetty lepohetki
katkaisee päivän aktiivisen toiminnan: lapsilla on mahdollisuus levätä tai nukahtaa hetkeksi.
• Sapere –ruokakasvatusmenetelmää hyödynnetään: ruokiin ja ruoka-aineisiin
tutustutaan moniaistisesti ja leikin kautta, mikä aikaansaa lapsissa ruokailoa.
• Isommat lapset opettelevat ruoan ottamista ja annostelua itse
• Lapsilla on mahdollisuus vetäytyä rauhaan myös omaehtoisesti

Hyvinvointi
Kortepohjan alueella noudatetaan Jyväskylän kaupungin lasten
hyvinvointisuunnitelmaa, jonka painotuksia ovat mm. kiusaamisen ehkäisy, osallisuus, terveelliset elämäntavat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
Linkki lasten hyvinvointisuunnitelmaan: https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/julkaisut-ja-raportit/hyvinvointikertomus/hyvinvointisuunnitelma-2017-2020/1-lapset
• Kiusaamiselle nollatoleranssi: kaikkiin kiusaamistilanteisiin puututaan ja
ongelmatilanteiden selvittämistä harjoitellaan aikuisen avulla
• Kasvua ja oppimista tukevan materiaalin tarkoituksenmukaista käyttämistä
kummassakin päiväkodissa (esim. Askeleittain, Huomaa Hyvä, Tunne- ja turvataitokasvatusta lapsille –
materiaalit)
• Tiedon siirtäminen aikuiselta toiselle päivittäin ja vanhemmille kerrotaan, kuinka päivät ovat sujuneet.
• Kaikilla aikuisilla on yhteisvastuu jokaisesta lapsesta. Ulkoilutilanteissa henkilökunta valvoo kaikkia lapsia, ei vain omaa ryhmäänsä.
• Terveellisiä elämäntapoja harjoitellaan päiväkodin arjessa
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Yksikön/esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen

Tavoitteet

Toimenpiteet ja sopimukset

Tulevan päiväkotikoulun toimintakulttuurin rakentaminen
o Toimintakulttuurin ja suunnittelutyön osallisuuteen
panostaminen: suunnittelemassa perheet ja koulun
sekä päiväkodin henkilökunta.
o Neuvola, kirjasto, liikuntaja kulttuuritoimi mukana
päiväkotikoulun kehittämisryhmissä
o Lasten yhtenäisen opinpolun kehittäminen alueella
o MONO-viikot (monialaiset
oppimiskokonaisuudet)
o Henkilökunnan yhteiset
koulutukset
o Koulu- ja päiväkotivierailut
o Yhteiset teemat henkilökunnan kehityskeskusteluissa koulussa ja päiväkodissa

Positiivinen pedagogiikka ja vuorovaikutus
o

o
o
o

o

Vahvuuksien ja osaamisen huomiointi
(esim. Huomaa hyvä
–materiaali)
Kehutaan lasta tekemisestä ja olemisesta
Ongelmien korostamisen sijaan puhutaan
taitojen opettelusta
Luodaan uusia toimintatapoja yhteistyöhön
kodin ja päiväkodin
välille (esim. blogit)
Sensitiivisen vuorovaikutuksen korostaminen

Kiusaamisen ehkäisyyn
liittyvät toimenpiteet
o

o
o

o
o

o

Arviointi

o
o
o
o

Tiimipalaverit
Talon palaverit
Pedagogiset palaverit
Kehityskeskustelut

o
o
o
o

Tiimipalaverit
Talon palaverit
Pedagogiset palaverit
Kehityskeskustelut

Vahvuusvaris ja erilaisia luonteenvahvuuksia (Huomaa hyvä! –materiaali).

o
o
o
o

Varhaiskasvatuspalveluiden yhteinen toimintamalli lasten välisten kiusaamistilanteiden käsittelyyn
Ristiriitatilanteet selvitetään ja sovitaan lasten kesken.
Lapsia ohjataan toisten ruumiillisen ja
henkisen koskemattomuuden kunnioittamiseen.
Tilanteet käydään läpi
myös vanhempien
kanssa
Käytössä mm. sarjakuvittamiseen liittyvät
toimintatavat, vastuun
portaat ja taito-kortit,
ongelmanratkaisuapulainen
Tunne- ja turvataitojen opettelu
Tiimipalaverit
Talon palaverit
Pedagogiset palaverit
Kehityskeskustelut
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3. Kasvun, Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa
Päiväkodin ja huoltajien välinen yhteistyö lapsen hyvän arjen toteutumista varten
Huoltajien ja päiväkodin välinen yhteistyö aloitetaan Hyvä
alku-keskustelulla, jotta siirtymä varhaiskasvatukseen olisi
mahdollisimman pehmeä (esim. tutustumispäivät päiväkodilla, vierailu lapsen kotiin). Päiväkodilla lapsi toivotetaan tervetulleeksi esimerkiksi nimikoidun lokeropaikan myötä.
Tulo- ja hakutilanteissa keskustellaan lapsen ja perheen kuulumisista sekä päiväkotipäivän tapahtumista.
Dokumentointi on myös tärkeä osa huoltajien ja päiväkodin
yhteistyötä (esimerkiksi kuukausikirjeet, blogit ja kasvun kansiot).
Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (vasu) käydään
kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tarvittaessa
huoltajien kanssa voidaan käydä myös useampia keskusteluita.
Ryhmien toimintaa suunnitellaan vasuissa sovittujen tavoitteiden pohjalta.

Esimerkiksi vasupuu tekee ryhmän toteuttamaa pedagogiikkaa näkyväksi
huoltajille. Varhaiskasvatustoiminnan
keskeisimmät tavoitteet ja sisällöt konkretisoituvat ryhmässä otettujen kuvien
myötä.

Kehityksen ja oppimisen tuki
Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kasvuunsa ja kehitykseensä sitä tarvitessaan.
Jyväskylän varhaiskasvatuksessa sovelletaan samaa tuen kolmiportaisuutta kuin esiopetuksessa ja perusopetuksessa.
1. Yleinen tuki

2. Tehostettu tuki

3. Erityinen tuki

Esimerkkejä tuesta

Kaikki saavat tukea ja ohjausta, esim.
o yhteinen, kuvitettu viikkoohjelma
o lapsen yksilöllinen kehitys, vasun tavoitteet ja
kiinnostuksen kohteet
o suomi toisena kielenä
(S2) -opetus

Yksilöllisempi tukeminen esim.
o henkilökohtainen kuvitettu
päivästruktuuri
o erityisavustajan tuki toimintahetken aikana

Yksilöllinen, vaativa tuki,
esim.
o tukiviittomien käyttö
o kokoaikainen erityisavustajan tuki päivän
aikana

Varhaiskasvatuksessa
Esiopetuksessa

-

Sovitaan pääasiassa vasukeskustelussa

Monialainen yhteistyö

-

Kuka tukee?

Koko henkilöstö, kaikessa toiminnassa

Tarvitaan pedagoginen arvio
sekä oppilashuollon henkilöstön konsultaatio
o Koko henkilöstö
o sovitut vastuuhenkilöt
(esim. erityisavustaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja)
o monialainen yhteistyö
(esim. terapeutti, psykologi)

Tarvitaan pedagoginen arvio, selvitys sekä viranhaltijan päätös
o Koko henkilöstö
o sovitut vastuuhenkilöt
(esim. erityisavustaja,
varhaiskasvatuksen
erityisopettaja)
o monialainen yhteistyö
(esim. terapeutti, psykologi)
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Vahva yleinen tuki on perusta tehostetun ja erityisen tuen suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Tarvittaessa lapselle annetaan joko tehostettua tai erityistä tukea mikäli lapsen tuen tarve
edellyttää yksilöllisempää, vahvempaa ja/tai säännöllisempiä tukitoimia. Tehostettu ja erityinen tuki suunnitellaan yhteistyössä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan kanssa. Konsultaation lisäksi voidaan hyödyntää monialaista yhteistyötä. Kehityksen ja oppimisen tukea rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja, toiminnan sisältöjä,
oppimisympäristöjä ja henkilöstöjärjestelyjä.
Suomi toisena kielenä (S2)
Suomi toisena kielenä-opetus (S2) on läsnä lapsen koko varhaiskasvatuspäivässä. Kaikki
päivittäiset toiminnot ovat kielenoppimistilanteita: kielen oppiminen tapahtuu mallioppimisena toisilta lapsilta ja päiväkodin aikuisilta leikki- ja perushoitotilanteissa.
Tarvittaessa suomen kielen opetusta yksilöllistetään lasten tarpeiden mukaan ja järjestetään pienryhmissä.
Suomea toisena kielenä puhuville lapsille suomi on ensisijainen oppimiskieli.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee yhdessä lapsen, lapsen huoltajien,
lapsiryhmän henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen (esim. pikkulapsiperheiden psykologi, koulupsykologi, terapeutit, sosiaalityö) kanssa. Hän on mukana arvioitaessa ja
suunniteltaessa lapsiryhmän pedagogista toimintaa ja oppimisympäristöä sekä lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia. Veo etsii yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa ratkaisuja
lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen.
Erityisavustajan tehtävä
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja toimii päiväkodin lapsiryhmässä lisäresurssina tukea
tarvitsevien lasten tukitoimien järjestämiseksi, esim. mahdollistamalla pienryhmätyöskentelyä ryhmissä.
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Yhteistyön muotoja
o Esi- ja alkuopettajien vertaistapaamiset alueella
o Alueen perhekeskusverkosto kokoaa Kortepohjan ja Kypärämäen toimijat saman pöydän ääreen keskustelemaan alueen asioista ja ilmiöistä. Mukana mm. koulut, päiväkodit, sosiaalityö, perhetyö, neuvola, kirjasto, asukasyhdistykset jne.
o Yhteistyö vammaisneuvolan ja terapeuttien (esimerkiksi fysio- tai puheterapeutti)
kanssa
o Perhekahvila
Esiopetuksen toimintasuunnitelma Kortepohjan alueella 2019 – 2020
Toiminnassamme tuemme lapsen itsetunnon vahvistumista ja omatoimisuuden sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapset harjoittelevat erilaisia työskentelytapoja ja muita kouluvalmiuksia leikin, tutkimisen, liikunnan, taiteellisen tekemisen ja kokemisen, satujen ja
tarinoiden, arjen toimintojen, pelien sekä erilaisten tehtävien kautta. Pyrimme toteuttamaan
toimintaa liikunta-, luonto- ja seikkailukasvatuksen näkökulmista. Toimimme vaihtelevan
kokoisissa ryhmissä, joskus isossa eskariporukassa, joskus jopa muutaman lapsen pienryhmissä.
Toteutamme esiopetuksessa liikunta- ja luontopedagogiikkaa (LiLu), mikä tarkoittaa, että liikumme
viikon aikana useasti lähiympäristöissä ja erityisesti lähiluonnossa. Tuomme esiopetuksen sisällöt ulkoympäristöön opetellen esimerkiksi matemaattisia taitoja toiminnallisesti luontoresursseja
hyödyntäen. Kortepohjan ja Kortesuon päiväkotien esiopetusryhmät toimivat myös yhteistyössä
LiLu-toiminnan merkeissä.
Arkemme olennaisia osia ovat positiivinen pedagogiikka sekä turva- ja tunnetaitokasvatus. Tämä
näkyy ja kuuluu siten, että rohkaisemme lapsia kehumalla sekä olemisesta että toimimisesta. Autamme lapsia oppimaan mm. omista vahvuuksistaan sekä nimeämään omia tunteitaan.
Turvataitokasvatus vahvistaa lapsen kykyä puolustaa itseään mm. kiusaamisen, ahdistelun ja väkivallan tilanteissa. Aihetta lähestytään lapsille luontaisella tavalla keskustellen,
leikkien ja piirtäen.
KiMo-työntekijät työskentelevät erityisesti esiopetusryhmien ja 5-vuotiaiden
kanssa, mahdollistaen mm. lukukummitoiminnan ja eskarilaisten säännölliset
kouluvierailut. Kortepohjan alueella järjestetään lisäksi kolme kertaa tämän
toimintakauden aikana koulun ja päiväkodin yhteiset, luokka- ja ikärajat häivyttävät MONO-viikot (MONO = monialainen oppimiskokonaisuus), joissa kokoonnutaan yhdessä oppimaan jonkin
yhteisen teeman ympärille.
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Yhtenäinen opinpolku esi- alkuopetuksessa Kortepohjan koulun ja päiväkotien
kesken toimintavuonna 2019-2020
Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijat tekevät työtä yhdessä yhtenäisen opinpolun luomiseksi varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle.
Tavoitteena on luoda ehyt ja yksilöllinen opinpolku jokaiselle oppilaalle ja kiinnittää erityisesti huomiota seuraavissa nivelissä: esi-ja alkuopetus, ala-ja yläkoulu, perusopetuksen
päättyminen ja siirtyminen toiselle asteelle.
Oppimisen tuki muodostaa tärkeän osan yhtenäistä opinpolkua. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavat käytänteet, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat perusta yhtenäiselle opinpolulle.
Vuosikellon toteutus koululla

Tavoitteet

Käytännön toteutus

Lukukummit 2.lk ja esikoululaiset
syyslukukausi 2019, kevätlukukausi 2020

-2.lk lukutaidon sujuvuuden tukeminen, esikoululaisten innostaminen lukutaitoa ja lukemista kohtaan
-eskarilaiset käyvät opettamassa
2.lk askartelutaidon tms. kevät
2020

syyslukukaudella 2019 joka perjantai 2.lk käyvät pienissä ryhmissä lukemassa päiväkodeilla,
vastuuopettaja Tea Ahlström

Ihanasti pihalla -monialainen
oppimiskokonaisuus syyslukukausi 2019

-uuden päiväkotikoulun pihan ja
lähitoimintaympäristön ideointia
lasten ja oppilaiden näkökulmasta,

syyslukukaudella 2019 vkot 3840, 2.lk oppilaat toimivat opettajina ja ohjaajina 1.lk ja esiopetuksen oppilaille

Sirkustemppuilua
kevät 2020

Kortepohjan ja Kortesuon päiväkotien oppilashuoltosuunnitelma 2019 – 2020
Oppilashuoltosuunnitelma käsittää yhteisöllisen ja lapsikohtaisen oppilashuollon. Erityinen
painopiste esiopetusikäisten lasten oppilashuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa on
kasvatuskumppanuudessa ja yhteisöllisyydessä, koska lapsen kasvu ja kehitysympäristöllä on vahva vaikutus lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. Lapsikohtainen oppilashuolto
on luottamuksellista.
Yhteisöllinen oppilashuolto
o päiväkodin moniammatillinen henkilöstö vastaa tukevista järjestelyistä
o Toiminnan suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana valtakunnallinen ja Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä päiväkotikohtaiset
toimintasuunnitelmat
o Yhteistyö Kortepohjan koulun kanssa
Lapsikohtainen oppilashuolto
o Yksilökohtainen oppilashuolto tukee lapsen kehitystä, hyvinvointia ja oppimista ja
tarvittaessa sisältää toimenpiteitä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi.
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o Oppilashuolto kohdentuu välittömiin lapsen tarpeisiin, joihin vastaamiseksi kutsutaan olennaisesti asiaan liittyvät yhteistyökumppanit yhteisiin palavereihin.
Kortepohjan alueen esiopetusryhmien oppilashuoltosuunnitelman tavoitteena esiopetusyhteisön ja - ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja lasta
koskevien pulmien ennaltaehkäiseminen riittävän ajoissa oikea-aikaisesti.
Kortepohjan koulun oppilashuoltosuunnitelma:
https://peda.net/jyvaskyla/kortepohjankoulu/oppiminen/koulutyontukeminen2/oppilashuoltoryhm%C3%A4/kko2

