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Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta  

 
Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat Kukkumäen ja Kypärämäen päiväkodit.  
 
Kukkumäen päiväkoti on avoinna etukäteen varattujen hoitoaikojen mukaan ma-pe klo 5.00 – 
22.30. Päiväkoti sijaitsee Kukkumäessä, Kilpisen koulun ja Keski-Suomen keskussairaalan välissä 
osoitteessa Honkaharjuntie 10, 40620 Jyväskylä.   
  
Päiväkodin johtaja:   
Jukka Janhonen, puh. 014 266 3110 / 040 750 8474, jukka.janhonen@jyvaskyla.fi  
  
Päiväkodin apulaisjohtaja:   
Susan Hellden-Paavola puh. 014 266 2063, 050 501 7109  susan.hellden-paavola@jyvaskyla.fi  
  
Päiväkodin varhaiserityisopettajat:  
Sanna Leppänen puh. 014 26 63134 / 0400 626 458 sanna.j.leppanen@jyvaskyla.fi   
Anne Hulkko puh: 014 266 2786 / 050 477 0287  anne.hulkko@jyvaskyla.fi   
  
Kukkumäen päiväkodin nettisivut:  
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-
keskusta/kukkumaki  
  
  
Kukkumäen päiväkoti jakautuu tiloiltaan 6 kotipesään:  

• Oravanpesä: Oravanpesän 1-3-vuotiaat ja Pikkuoravien alle 2-vuotiaat 
• Siilinpiilo: Siilinpiilon ja Hiirenkätkön ryhmät, vuorohoitoryhmät 1-5 vuotiaat 
• Kivenkolo: 2-5 vuotiaat 
• Käpylehto: 2-5 vuotiaat  
• Honkametsä: 3-6 vuotiaat, esiopetusryhmä  
• Marjamäki: esiopetusryhmä.   

  
Päiväkodissa on n. 130 hoitopaikkaa. Päiväkodissa työskentelee 2 varhaiskasvatuksen 
erityisopettajaa, 12 varhaiskasvatuksen opettajaa, 13 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä 
erityisavustajia. Ryhmät työskentelevät työpareina (vo + vlh) tai 3 hengen tiimeissä (2 vo + 1vlh).  
  
Joka toinen viikko on henkilöstön viikkopalaveri. Päiväkodin johtotiimi (päiväkodin johtaja, 
apulaisjohtajat, varhaiserityisopettaja) kokoontuu kerran kuukaudessa. Varhaiskasvatuksen 
opettajien pedagogiset palaverit ovat joka toinen viikko. Vuorohoitotiimi kokoontuu säännöllisesti 
päivittämään vuorohoidon käytänteitä. Tiimipalaverit ovat jokaisella ryhmällä kerran viikossa. 
Ammattikuntien mentoriryhmät kokoontuvat 2-4 kertaa toimintakaudessa. Panostamme 
henkilökunnan osaamisen kehittämiseen eri osa-alueilla.  
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1. Kukkumäen päiväkodin esiopetussuunnitelma 2020-2021  
  
Päiväkodissa on 31 esiopetusikäistä lasta. Esiopetusta järjestetään Marjamäen ryhmässä 21:lle 

lapselle ja Honkametsän ryhmässä 10:lle lapselle. Honkametsän 10 lasta toimivat aamupäivisin 

Marjamäen esiopetusryhmässä yhden varhaiskasvatuksen opettajan ollessa mukana.  

Kaikki 31 lasta on jaettu kuuteen pienryhmään. Kolme pienryhmää aloittaa aamun toiminnan ensin 

sisällä klo 8.30 ja toiset kolme pienryhmää ulkona.  

Esiopetuksessa painopisteenä on sosiaalisten taitojen kehittäminen: 

Hyvät kaveri- ja ryhmätaidot, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen vahvistaminen, omien taitojen ja 

vahvuuksien tiedostaminen (käytössä mm. Tunne- ja turvataitoja -materiaali). Toiminnassa 

vahvistamme lasten ja vanhempien osallisuutta muun muassa toiveiden kyselyllä 

vanhempainillassa, lasten ja vanhempien yhteisillä kotitehtävillä ja tietotekniikan lisäämisellä 

dokumentoinnissa.  

Esiopetuksessa on käytössä pääsääntöisesti vain oppimispelejä. Lapset voivat halutessaan jatkaa 

Ekapeliä yksilöllisesti edeten kotona, hänelle luoduin omin tunnuksin. 

Toiminta tarjoaa mahdollisuuden ryhmässä oppimiseen, ilmiöpohjaiseen ja kokemusperäiseen 

oppimiseen. Käytämme pienryhmätoimintaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toiminnassa 

huomioidaan mahdollisimman paljon liikuntaa ja luonnon tutkimista eri muodoissa (mukana LILU-

toiminnassa). Lapset osallistuvat esiopetussuunnitelman laadintaan ja vanhemmille tarjotaan 

mahdollisuus tutustua eskarin arkeen. 

 

Yhteistyömuodot (koronatilanne huomioiden). 

• päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa 

• eri oppilaitokset (JAMK, varhaiskasvatuksen laitos, AO, Valteri) 

• vieressä toimiva Kilpisen koulu 

• seurakunta 

• oppilashuolto 

• terapeutit 

• neuvola ja perheneuvola 
 

Arviointi ja kehittäminen 

• Asiakaskyselyt  

• Eo-keskustelut, joissa lapsi ja vanhemmat mukana 

• Lasten osallistaminen toiminnan arvioimisessa/toteutuksessa/kehittämisessä 

• Lapsen itsearviointi syksyllä, talvella ja keväällä 
  
 

   
  
 

  



2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet 
 
Kotipesässä lapsella on oma kotiryhmä. Kotiryhmät jakautuvat pienryhmiin lapsen toiminnan ja 
tavoitteiden mukaan. Pienryhmätoimintaa toteutetaan kaikissa toiminnoissa (ohjattu toiminta, 
siirtymät, leikki, ruokailu jne). Pienryhmissä lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. 
 
Teemme yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen hyvän arjen varmistamiseksi:  
  

• Hyvä Alku-keskustelut hoidon alkaessa. Mahdollisuus kotikäyntiin (koronatilanteen 
salliessa).  

• Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa (päivittäisten 
kuulumisten vaihto)  

• Vasukeskustelut, jotka käydään syyskaudella lokakuun ja kevätkaudella toukokuun loppuun 
mennessä.  

• Vanhempainillat syyskuussa (koronatilanne huomioiden)  
• Kyselyt perheille toiminnan kehittämiseksi  
• Info vanhemmille mm. viikko-/kuukausikirjeet, ikkuna- ja ovi-infot 
• Pedagoginen arki tehdään näkyväksi dokumentoinnin myötä (esim. valokuvat, Vasu-puu, 

ruutudokumentointi)  
 
 
Päiväkodin yhteistyötahoja alueella ovat mm:  

• oppilaitokset (opetusharjoittelut, opinnäytetyöt, vierailut, Onerva) 

• liikuntapalvelut (lähikentät ja -puistot)  

• kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, teatteri)  

• seurakunta (vierailut)  

• ruokapalvelu Kylän Kattaus  

• neuvolat ja perheneuvolat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



“Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi päiväkotipäivän aikana” 
  

Tämä toteutuu Kukkumäen päiväkodin arjessa:  
 

• Aikuisen aidolla läsnäololla, huomioimalla lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet 
o Laskeudutaan lapsen tasolle  
o Tervehditään kaikkia lapsia  
o Konkreettinen pysähtyminen lasten äärelle, kuullaan ja kuunnellaan lasta myös 

sanattomasti  
o Toimimalla pienissä ryhmissä arjen kaikissa toiminnoissa: ohjattu toiminta, leikki, 

siirtymät, ruokailut jne. 
 

• Myönteistä minäkuvaa ja -pystyvyyttä sekä itsetuntoa vahvistamalla  
o Luottamalla lapseen, uskomalla lapsen kykyihin ja taitoihin, esim. ulkoiluissa ja 

ruokailuissa saa toimia taitotasonsa mukaan, vältämme turhia sääntöjä 
o Tuetaan lapsen kykyä selviytyä erilaisista vuorovaikutustilanteista, esim. kiusaaminen, 

ristiriita- ja leikinaloitustilanteet. Veot ovat kouluttaneet henkilöstön, kiusaamisen 
ehkäisymateriaalit Piki ja Molli ovat käytössä jokaisessa ryhmässä  

o Nähdään lapset yksilöinä, esim. lapsen päivärytmi, pukeutuminen, ruokailu ja 
vuorovaikutustilanteet 

o Kartoitetaan lasten mielenkiinnon kohteita mm. kysellen, palaverit ja kokoukset.  
o Tehdään kielirikasteista arkea ja S2-opetusta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

 

• Päivähoidon pedagogiikkaa kehitetään säännöllisesti  
o Muokkaamme oppimisympäristöä erilaisille leikeille ja rauhoittumiselle 
o Keräämme asiakaspalautetta mm. Vasu- ja Esu-keskusteluista syksyllä ja keväällä 

sekä jatkuvan palautteen kanavan kautta 
o Hyödynnämme sähköisiä yhteistyömuotoja perheiden kanssa mm. vasu- ja 

esiopetuskeskusteluissa, juhlissa, vanhempainilloissa 
 
 

 
 

Lähtökohtana (erään asiakasperheen motto): 
 

“Emme odota huippuspektaakkeleita, vaan hyväntuulista arkea” 
 

  
  

  
 
 

  



3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa  
 
Lapsen tarvitsemat tukitoimet tuodaan osaksi lapsen arkea. Ne suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa 
hyödynnämme monialaista osaamista (mm. psykologi, terapeutit, neuvola). Käytössä ovat yleisen-
, tehostetun- ja erityisen tuen tukimuodot.  
  
Monialainen yhteistyö  
 
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteutuminen lapsen tarpeita 
vastaavasti. Yhteistyön merkitys korostuu lapsen ja perheen riskitilanteiden ennaltaehkäisyssä. 
Yhteistyötä tehdään neuvolan, terapeutit, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Lasta koskevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään 
huoltajien luvalla.  
  
Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma  
 
Lapsi saa tarvittaessa tukea varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, koulukuraattorilta, 
koulupsykologilta, neuvolan terveydenhoitajalta tai lääkäriltä, joiden puoleen voi maksutta ja 
luottamuksellisesti kääntyä. Oppilashuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä 
tekevät yhteistyötä muiden lasten palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Kuraattori tukee lasta silloin, 
kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, lapsi kokee yksinäisyyttä, esiopetuksessa oleminen ei 
suju tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Psykologi tukee lasta 
silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi 
kehitystä ja oppimisvalmiuksia sekä suunnittelee tukitoimia yhteistyössä lapsen, huoltajien ja 
esiopetuksen henkilökunnan kanssa.   
  
  


