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Kultalakin päiväkoti 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Keltinmäen päiväkoti, varhaiskasvatus 
 

• Kultalakin päiväkoti, esiopetus 
 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

linkki päiväkodin tietoihin nettisivuilla  
 

Kultalakin henkilöstö 
2 varhaiskasvatuksen opettajaa 
2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 
1 erityisavustaja 
 
Johtamisen rakenne 
Päiväkodin johtaja Anita Siltanen 
Pedagoginen johtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sanna Vuorinen 
Apulaisjohtaja Eija Väyrynen 
 
Varahenkilön rooli 
Keltinmäen alueella työskentelee kolme varahenkilöä. Varahenkilön tehtävänkuvaan kuu-
luu ensisijaisesti omalla alueella, molemmissa yksiköissä poissaolojen sijaistaminen. He 
työskentelevät yhtenä ryhmän työntekijänä ja osallistuvat omalta osaltaan ryhmän peda-
gogiseen toimintaan ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. Kun he eivät toimi sijaisena, he 
työskentelevät ennalta sovitussa kotiryhmässään. 
 
Ryhmien muodostaminen 
Esiopetusryhmät on muodostettu lasten vahvuudet ja tarpeet sekä ystävyyssuhteet huo-
mioiden toimiviksi kokonaisuuksiksi. 

 
Kultalakin esiopetusryhmät: 
 
Maahiset 
Menninkäiset 
 
 
Pienryhmätoiminnan kuvaus 
Esiopetusryhmissä lapset jaetaan, toiminnasta riippuen, pienryhmiin.   
Tiloja jaetaan ja arjentoimintoja porrastetaan pienryhmien kannalta mielekkäällä tavalla. 
Näin mahdollistetaan lapselle leikkirauha sekä kasvattajan on mahdollista huomioida lap-
sen yksilöllisiä tarpeita. 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keltinmaki-myllyjarvi/kultalakki
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2. Hyvä arki esiopetuksessa 

 
Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- 
ja oppimisvalmiuksia. 
Kultalakin päiväkodissa lasten hyvinvointi on keskeinen läh-
tökohta esiopetuksen järjestämiselle. Jokaiselle lapselle 
laaditaan yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma, 
jonka pohjana ovat lapsen vahvuudet ja tarpeet.  
 
Lapsen hyvään esiopetuspäivään kuuluu oppimista edistä-
vää ohjattua toimintaa sekä lapselle sopiva määrä leikkiä, 
liikuntaa, rentoutumista ja ravintoa. Arjen toiminnot suunni-
tellaan lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tukeviksi. 
Leikillä onkin suuri merkitys oppimisen kannalta sekä hyvin-
voinnin tukemisessa.  

 
 

Vahvuusvaris mukana retkellä 

 
Työskentelytavoissamme korostamme toiminnal-
lista oppimista. Lämmin vuorovaikutus on kes-
keistä kaikessa toiminnassamme. Lasten ajatuk-
sia, toiveita ja ajatuksia kuunnellaan ja huomioi-
daan arjessa. 
  
Otamme lapset mukanaan toiminnan ja oppimis-
ympäristön suunnitteluun ja arviointiin. Suunnitte-
lussa ja arvioinnissa hyödynnämme lapsille sopi-
via menetelmiä, kuten keskustelua, piirtämistä, sa-
duttamista ja äänestämistä. Lapsilla on mahdolli-
suus arvioida myös omaa onnistumistaan sekä 
kehittymistään että asettaa omalle toiminnalleen 
tavoitteita.  

 
Kaikkina vuodenaikoina hyödynnämme lähiym-
päristön liikuntamahdollisuuksia ja ympäröivää 
luontoa. Päiväkotimme sisätilat mahdollistavat 
monipuolisten leikkialueiden rakentamisen ja 
pitkäkestoisen leikin.  
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Etsi metsästä viisi erilaista asiaa. 

 

Metsä on yksi meidän lempi oppimisympäristöis-
tämme. Matematiikan tuokio luonnon materiaa-
leilla. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mikä on minun lempieläimeni? 

 

Eskarissa opitaan leikin kautta. 

Leikki vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja 
ongelmanratkaisukykyä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovatkohan kivet liukkaita? 

 

Retkellä ihmetellään ilmiöitä ja kokeillaan 
omia rajoja. 
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3. Laadulliset tavoitteet toimintakaudelle 2020-2021 

 

 

Kiusaaminen ja häirintä (ennaltaehkäisy, tunnistaminen 
ja puuttuminen)

Ennaltaltaehkäisy:

- ryhmäytyminen ja me-henki

--> iloitaan yhdessä olosta

- yhdessä luodut ryhmän säännöt

- lämmin vuorovaikutus

- tunnekasvatus kaikissa arjen 
tilanteissa

- menetelmiin perustuva 
tunnekasvatus (esim. piki)

- kaveritaitojen tukeminen

- tuetaan lapsia omien vahvuuksien 
löytämisessä

Tunnistaminen ja puuttuminen 
(Eroon kiusaamisesta-ohjelma):

- havainnointi

- kasvattajan läsnäolo

- varhaiskasvattajien hyvä 
lapsiryhmän tuntemus

- kiusaamisen eri muotojen 
tunnistaminen

- "peli seis" -sääntö

- tilanteisiin välitön puuttuminen

- varhaiskasvattaja ohjaa ja mallintaa 
tilanteiden selvittelyä

- jokaisen osallisen kanssa keskustelu

- tilanteista keskusteleminen 
huoltajien kanssa

- tilanteiden dokumentointi ja 
jälkiseuranta

- Avekki-toimintatapamalli

Arviointi:

- erilaiset struturoidut kyselyt lapsille 
ja huoltajille

- arjen keskustelut lasten ja 
huoltajien kanssa

- tunnekuvien avulla mielipiteiden 
kysyminen lapsilta ja huoltajilta

- varhaiskasvattajat arvioivat 
menetelmien ja toimintatapojen 
toimivuutta tiimikeskusteluissa

- jatkuvasti täydentyvä 
materiaalipankki varhaiskasvattajien 

käyttöön

Oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen ja 
kehittäminen

ULKONA:

- lähimetsät oppimisympäristönä

- urheilukentän hyödyntäminen

- talviliikuntamahdollisuuksien 
hyödyntäminen

- ulkoilupedagogiikan 
kehittäminen; jokainen tiimi 

järjestää ohjattua 
yhteisleikkitoimintaa ulkoiluihin. 

Näihin leikkeihin pääsee 
osallistumaan ryhmärajojen yli

SISÄLLÄ:

- Liikuntasalin monipuolinen 
hyödyntäminen esim. 

leikkitilana/pajatoimintaa/ 
jokainen tiimi vuorollaan 

suunnitteluvastuussa

- ryhmätilojen muokkaaminen 
lasten toiveiden pohjalta yhdessä 

lasten kanssa

ARVIOINTI:

lapset suunnittelevat ja toteuttavat 
aikuisten kanssa 

oppimisympäristöjen rakentamista.

- metsäpedagogiikan vuosikellon 
mukaisen toiminnan arvioiminen 

tiimissä

- ennen ja jälkeen -kuvat 3x 
toimintakauden aikana

- lasten haastattelut, 
mielipidekyselyt, toiveiden 

kartoitukset vähintään 
kuukausittain
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4. Yhteistyö huoltajien kanssa 

 
Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien välisen yhteistyön tarkoituksena on muodostaa 
esiopetuksen ja perusopetuksen välille johdonmukainen jatkumo, lapsen kasvua, kehi-
tystä ja oppimista tukien. Yhteistyön aloitamme tutustumisen ja aloituskeskustelujen 
myötä. Keväällä kutsumme lapset yhdessä huoltajien kanssa tutustumaan Kultalakin päi-
väkodin esiopetukseen. Hyvä alku- keskustelun tavoitteena on keskustella esiopetukseen 
liittyvistä toiveista, odotuksista ja tunteista. Huoltajat voivat valita, käydäänkö hyvä alku- 
keskustelut kotona vai päiväkodilla. Eskariopettajat kertovat esiopetuksen tutustumispäi-
vänä esiopetuksen toiminnasta ja käytänteistä. 
 
Esiopetuksen aloituksesta kahden kuukauden sisällä laadimme yhdessä huoltajien ja lap-
sen kanssa yksilöllisen esiopetuksen oppimissuunnitelman (esiops). Se ohjaa lapsen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi tehtävää pedagogista työtä. Esiopetus-
suunnitelmaa päivitetään yhteisten keskustelujen pohjalta vähintään kerran toimintavuo-
den aikana ja tarvittaessa useammin. Lapsen esiops-keskustelusta vastaava eskariopet-
taja sopii keskusteluajoista huoltajien kanssa. Keskustelun tavoitteena on kirjata ylös lap-
sen vahvuuksia, osaamista ja kiinnostuksen kohteita sekä asettaa oppimiselle yksilölliset 
tavoitteet, joita tuetaan vuoden aikana. Kevään esiops -keskustelussa arvioimme syksyllä 
asetettuja tavoitteita sekä niiden toteutumista että päivitämme tietoja lapsen vahvuuk-
sista, osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. 
 
Lapsen esiopetuspäivässä tapahtuvat arjen merkittävät tapahtumat, onnistumiset, haas-
teet ja havainnot jaamme huoltajien kanssa päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Lapsi-
ryhmän arkeen liittyvistä asioista teemme sähköiset tiedotteet. Tiedotteet ovat myös luet-
tavissa ryhmien ilmoitustauluilta. Huoltajien toivotaan ottavan osaa lapsen esiopetukseen 
hänelle luontevalla tavalla, kuten seuraamalla esiopetuspäivää. Kultalakissa järjestetään 
perheille tarkoitettuja tapahtumia pitkin vuotta, joiden tarkoituksena on lisätä perheiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Esiopetustoiminnan arvioinnissa huoltajien palautteella on 
merkitystä toiminnan kehittämisessä. Pyydämme huoltajilta palautetta ja toiveita toiminta-
kauden aikana. Palautetta voi antaa myös päivittäisissä kohtaamisissa tai esiops-keskus-
teluissa. 
  

5. Kehityksen ja oppimisen tuki 

  
Perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kehitykseen ja oppimi-
seen. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatu tuki on suuressa roolissa ennalta 
ehkäisemään ongelmien syntymisen, niiden kasvamisen ja monimuotoistumisen. Kultala-
kin päiväkodissa toiminta suunnitellaan sellaiseksi, että jokainen lapsi pääsee oman kehi-
tystasonsa mukaan siihen osallistumaan. Esimiesalueemme varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja toimii tuen suunnittelussa ja tuen riittävyyden arvioinnissa yhdessä vanhempien 
ja varhaiskasvattajien kanssa.  
 
Tuen suunnittelun pohjana on tarkat arjen havainnot lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon 
kohteista sekä tuen tarpeista. Käytössämme on useita materiaaleja, joiden avulla havain-
not kirjataan ja kehitystä seurataan. Näitä ovat mm. Eskarin arki (sisältää kehityksen eri 
osa-alueet), pienten kielireppu (kielellinen kehitys), Boehm -peruskäsitetesti (kielellinen 
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kehitys), KPT (kontrolloitu piirrostarkkailu) sekä Lukimat (matemaattisten perustaitojen 
arviointi). 
 
Käytössämme on kolmiportaisen tuen malli, joka takaa sen, että lapsi saa tarvitsemaansa 
tukea heti tarpeen ilmaannuttua, riittävällä voimakkuudella ja riittävän pitkään.  
 

 
 
Tuen portailla liikutaan joustavasti ja tarpeiden mukaan. Esiopetuksessa tuen porrasta 
mietitään aina yhdessä oppilashuollon edustajan, kuten koulupsykologin tai koulukuraat-
torin kanssa. Tehostettujen ja erityisten tukitoimien suunnittelussa on aina mukana mo-
niammatillinen tiimi, johon kuuluu huoltajien, varhaiskasvatuksen opettajan ja veo:n li-
säksi muita lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeät yhteistyötahot. Näitä voi olla 
esim. koulupsykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja keskussairaalan tai kehitys-
vammaneuvolan edustaja. Tukitoimet kirjataan lapsen omaan, yksilölliseen ja salassa pi-
dettävään esiopetuksen oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestä-
mistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon 
esiopetuksesta perusopetukseen.  
  
 

Yleisen tuen menetelmiä ovat mm. 
 

• pienryhmätoiminta 

• toiminnan porrastaminen 

• selkeät arjen käytänteet 

• innostava oppimisympäristö 

• toiminnan kuvittaminen 

• tukiviittomien käyttö 

• positiivista käyttäytymistä vahvista-
vat menetelmät 

• läsnä oleva vuorovaikutus 

• erilaiset menetelmät, joilla voimme 
tukea kehityksen eri osa-alueita, 
mm. Kili (kieli- ja liikunta), Kuttu 
(kuvin tuettu leikki), Piki (vuorovai-
kutus ja tunnetaidot sekä kiusaamisen ehkäisy) sekä Askeleittain (oppimi-
nen, sosiaalinen kehitys ja tunnetaidot).   

  

• laadukas 
esiopetus

• arjen tukitoimet

• arviointi

Yleinen tuki

•yksilöllistetympää

•voimakkaampaa

•pitkäkestoisempaa

•yhteistyö korostuu

•arviointi 

Tehostettu 
tuki

• yksilöllistetty tuki

• kuntouttava tuki

• moniammatillinen 
yhteistyö

• hallinnollinen 
päätös

• HOJKS

Erityinen tuki
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Tehostettu ja erityinen tuki sisältää yksilöllisempiä tuen menetelmiä ja tuki on pitkäkestoi-
sempaa kuin yleisen tuen menetelmät. Kultalakissa työskentelee myös erityisavustaja, 
joka mahdollistaa lasten yksilöllisten tukitoimien toteuttamisen. Lasten tukitoimia toteut-
taa kaikki ryhmässä työskentelevät aikuiset ja varhaiskasvatuksen opettaja vastaa niiden 
sopimisesta, kirjaamisesta ja arvioinnista. 
 

6. Oppilashuolto 

 
Oppilashuolto käsittää sekä yhteisöllisen että yksilöllisen oppilashuollon. Kultalakin esi-
opetukseen on tehty oppilashuoltosuunnitelma, johon on kirjattu oppilashuollon järjestä-
mistä koskevat asiat. Suunnitelman on saatavissa henkilökunnalta. Kultalakin esiopetuk-
sen yhteisöllinen oppilashuolto pyrkii edistämään ja ylläpitämään oppilaan hyvää oppi-
mista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuol-
tomme ehkäisee vaikeuksia ennakolta ja parantaa edellytyksiä niiden voittamiseen.  
 
Yksilöllisessä oppilashuollossa teemme tiivistä yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden, 
kuten koulupsykologin, koulukuraattorin, neuvolan sekä tarvittavien muiden yhteistyöta-
hojen kanssa. Yhteydenottajana voi toimia huoltaja itse, ryhmän työntekijä tai varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja. Oppilashuoltolaki velvoittaa esiopetuksen henkilöstöä olemaan 
yhteydessä oppilashuollon työntekijään aina lapsen tarpeiden niin vaatiessa. Oppilas-
huoltopalaveriin pyydetään huoltajilta kirjallinen suostumus ja kaikista tapaamisista kirja-
taan oppilashuoltokertomukseen. Kaikki yhteistyö tehdään lapsen edun mukaisesti ja yh-
teistyössä huoltajien kanssa.   
 

• Käyt työhöntulokeskustelun oman lä-
himmän esimiehesi kanssa. Keskus-
telussa tutustutaan perehdyttämiseen 
kuuluviin asioihin ja perehdyttämisen 
tavoitteisiin. Perehdyttämisjakson 
pääteeksi, kun olet asettunut taloon, 
mietitte esimiehesi kanssa yhdessä, 
ovatko tavoitteet toteutuneet.  

• Tutustutte lähimpiin työtovereihin ja 
työympäristöön sekä tiloihin.  

• Käytte läpi työtilat, kulkureitit, sosiaali-
tilat sekä mahdollisuudet työpaikka-
ruokailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston 
käyttöön. Käytte läpi mahdolliset kul-
kurajoitukset ja hälytysjärjestelmien 
toiminnan.  

• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun 
liittyvät keskeiset asiat (palkanmak-
sun ajankohta sekä matkalasku-, 
poissaolokäytännöt jne.)  

• Toimitatte palkkahallintoon verokort-
tisi.  

• Saat käyttöösi työvaatteet, mikäli työ-

L
L 

 
 
 


