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Kultalakin päiväkoti 

Kultalakin varhaiskasvatuspalvelut 

• Kultalakin päiväkoti, jossa toimii kaksi esiopetusryhmää 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Kultalakin päiväkodin nettisivut 
 
Kultalakin henkilöstö 

- 3 varhaiskasvatuksen opettajaa 
- 2 lastenhoitajaa 
- 1 erityisavustaja  

 
Johtamisen rakenne 
Päiväkodin johtaja Anita Siltanen 
Pedagoginen johtaja Pauliina Pennanen 
Apulaisjohtaja Eija Väyrynen  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sanna Vuorinen 
 
 
Varahenkilön rooli 
Keltinmäen alueella työskentelee kolme varahenkilöä. Varahenkilön tehtävänkuvaan kuu-
luu ensisijaisesti omalla alueella, molemmissa yksikössä 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 kehitystaso, vahvuudet ja tarpeet sekä ystävyyssuhteet 
huomioiden toimiviksi kokonaisuuksiksi. 
 
Kultalakin esiopetusryhmät: 

• Maahiset 

• Menninkäiset 
 
 
Pienryhmätoiminnan kuvaus 
Esiopetusryhmissä lapset on jaettu pienryhmiin lasten taito-, kehitystaso sekä kaverisuh-
teet huomioiden. Pienryhmät tarkoittavat yhden kasvattajan vastuulle laskettavaa määrää 
lapsia (7 lasta). Tiloja jaetaan ja arjentoimintoja (leikki, ohjattu toiminta, ulkoilu, ruokailu, 
lepo) porrastetaan pienryhmien kannalta mielekkäällä tavalla. Tilojen jakamisella ja arjen 
toimintojen porrastamisella taataan lapsille rauhaa ja yksilöllisten tarpeiden huomiointia. 
 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-12
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2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän esiopetuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka 
edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessä-
olosta, monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysi-
sestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailusta. Jyväskylässä rakennetaan yhtenäistä kasvun 
ja oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetuk-
seen” 

 
 

 
 
 
 

Kultalakin päiväkodissa hyvää arkea muodostetaan lasten näkökulmasta lähtien, ja siksi 
lasten hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet ovat keskeinen lähtökohta esiopetuksen järjestä-
miselle. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka 
pohjana ovat lapsen etu ja tarpeet. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, 
kehitys- ja oppimisvalmiuksia.  
 
 
Meillä esiopetusta rakennetaan lasten yksilöllisistä tarpeista lähtien. Lapsen hyvään esi-
opetuspäivään kuuluu oppimista edistävää ohjattua toimintaa sekä lapselle sopiva määrä 
leikkiä, liikuntaa, rentoutumista ja ravintoa. Nämä arjen toiminnot suunnittelemme sellai-
siksi, että ne tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetuk-
sen työskentelytavoissa korostamme yhdessä oppimista ja tutkimista. Kaikessa toimin-
nassa meillä keskeistä on lämminhenkinen vuorovaikutus. Lapsi saa kokea, että hänet 
nähdään ja kuullaan. Lasten toiminnalla, ajatuksilla, toiveilla ja mielipiteillä on merkitystä 
päiväkodin arjessa.  
 

HYVÄ ARKI 
ESIOPETUKSESSA

Avoin 
yhteistyö 
huoltajien 

kanssa

Lasten 
osallisuus

Lapsen 
oppimisval-

miuksia 
edistävä 
oppimis-

ympäristö

lämmin 
vuorovaikutus

Lasten tarpeita 
vastaava 
toiminta

Riittävästi 
leikkiä, 

liikuntaa, 
ravintoa, lepoa

Lapsen 

esiopetus-

suunnitelma
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Esiopetuksessa lapset ovat mukana toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelussa ja ar-
vioinnissa. Esiopetustoimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan henkilökunnan ja 
lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään lap-
sille sopivia menetelmiä, kuten keskustelua, piirtämistä, sadutusta, toivepuuta ja äänes-
tystä. Esiopetuksessa lapselle annetaan mahdollisuus itse arvioida omaa onnistumistaan 
ja kehittymistään sekä asettaa omalle toiminnalleen tavoitteita. 
 

  
 
 
Kaikkina vuoden aikoina hyödynnämme lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia ja ympä-
röivää luontoa kuten Kotalammen puistoa, lähimetsää ja urheilukenttää. Talvisin saamme 
nauttia luistelusta ja hiihtämisestä. Päiväkotimme fyysinen rakenne mahdollistaa moni-
puolisten leikkialueiden rakentamisen yhdessä lasten kanssa. Leikillä on lapsille suuri 
merkitys oppimisen kannalta. Samalla se tukee myös lasten hyvinvointia arjessa. Muok-
kaamme tiloja pitkin toimintakautta, jotta arkemme on mahdollisimman sujuvaa. Hyvin ra-
kennetussa ympäristössä lasten on helppoa ja turvallista toimia. Lasten oppimista ei si-
dota vain muutamiin päivän hetkiin vaan koko päivä luodaan oppimisen ja kehityksen 
kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi.  
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Päiväkodissamme hyvä ja turvallinen tunneilmasto syntyy kasvattajien lämminhenkisessä 
vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Kaikissa arjen tilanteissa aikuiset mallintavat, sanoit-
tavat ja ohjaavat lapsia kohti arvostavaa ja kunnioittavaa käytöstä. Jokainen lapsi hyväk-
sytään omana itsenä osaksi päiväkotiyhteisöä. 
 
Lasten toimintaa havainnollistetaan esimerkiksi lapsiryhmän toiminnasta otettujen kuvien, 
videoiden ja lasten kertomusten avulla. Näitä hyödynnämme myös toiminnan arvioinnissa 
ja kehittämisessä. Arviointia teemme yhdessä lasten kanssa hyödyntäen ikätasoaan so-
pivilla menetelmiä. Näin pidämme yllä lasten motivaatiota oppimiseen ja kehittymiseen. 
 
 
 
Kultalakin päiväkodin laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen 
 
 

Esimiesalueen 

tavoite / 

tavoitteet 

 
 
Vuorovaikutus 
aikuisen ja lapsen välillä 

 
 
 
Leikkipedagogiikka 

 
 
Henkilökunnan osaamisen ylläpi-
täminen ja sen jakaminen työyh-
teisössä 

 

Toimenpiteet  

ja sopimukset 

 
-aikuinen kuuntelee ja 
kuulee lasta  
aidosti, huomioi lapsen 
kiinnostuksen kohteet ja 
vahvuudet toiminnan 
suunnittelussa 
- aikuinen sanoittaa toi-
mintaansa ja perustelee 
sitä 
- kiusaamisen ehkäisemi-
nen ja siihen puuttuminen 
kaupungin vasun mukai-
sesti  
- vanhemmat  mukaan 
suunnittelemaan yhteisiä 
sopimuksia lasten kanssa 

 
- leikkivalintataulut ryh-
missä  
- lasten suunnittelemat leik-
kipäivät, toiveiden puu 
- aikuinen mukana lei-
keissä havainnoiden ja 
leikkijänä mukana 
- pihaleikit > tutustutaan eri 
ryhmien lapsiin ja aikuisiin 
leikin kautta 
- leikkirauha omassa ti-
lassa >rajataan tilaa sulke-
malla ovi ja mahdolliste-
taan leikkirauha 
- leikkiympäristön suunnit-
telu lasten kanssa yhdessä  

 
- tunnistetaan omat vahvuudet ja 
kehittämisen painopisteet 
- pedagogisissa kahviloissa mah-
dollistetaan osaamisen jakaminen 
vahvuudet huomioiden 
- tiimit kirjaavat henkilökunnan 
osaamisen vahvuudet käytännön 
toiminnan kautta 
- työyhteisössä tunnistetaan ja 
mahdollistetaan yhteisissä kohtaa-
misissa jokaisen vahvuudet mm. 
kuvallinen ilmaisu, musiikki, ilmai-
sutaidot jne. 
- Työyhteisön jäsenet antavat toi-
silleen palautetta onnistumisista ja 
haasteista 

 

Arviointimene- 

telmä(t) 

 
 
- lasten havainnointi ja 
haastattelut 
-  yhteisesti sovitut peli-
säännöt lasten kanssa 
kiusaamistilanteissa 
- aikuinen auttaa lasta 
käsittelemään ja sanoitta-
maan erilaisia tunnetiloja 
>< tunnekuvat ja-kortit, 
kiukkumittari 
 

 
 
Leikin arviointilomake ai-
kuisille (Parrila 2016) 
- lapset arvioivat kuvilla eri 
leikkipäivien toteutumista 
- videointi ja valokuvat, las-
ten tarinat 
- lasten haastattelut 
- lasten mielipiteet kysy-
tään kuvien/ hymynaamo-
jen avulla 

 
 
-osaamisen arviointilomake tehty 
05/19 ja arvioidaan uudelleen 
04/20 
- henkilökohtainen koulutuskortti, 
johon kirjataan koulutukset, joihin 
työntekijä on osallistunut 
- huomioidaan yksikön koulutus-
suunnitelmassa henkilökunnan 
omat toiveet vahvistaa osaamis-
taan 
  
 
 

 
 
Vanhempien 
arviointi 

 
 
Vanhemmat arvioivat toimintaa mm. lasten vasukeskusteluissa, Jyväskylän 
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yhteisessä ja alueen 
vanhemmille yksikön oman arviointikyselyn kautta. 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

 
 

Lasten huoltajat ovat tärkeä osa esiopetusta. Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien väli-
sen yhteistyön tarkoituksena on muodostaa esiopetuksen ja perusopetuksen välille joh-
donmukainen jatkumo, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukien. Yhteistyön aloi-
tamme tutustumisten ja aloituskeskustelun myötä. Keväällä lapset kutsutaan yhdessä 
huoltajien kanssa tutustumaan Kultalakin päiväkodin esiopetuseen. Hyvä alku-keskuste-
lun tavoitteena on keskustella esiopetukseen liittyvistä toiveista, odotuksista ja tunteista. 
Huoltajat voivat valita, käydäänkö Hyvä alku- keskustelut kotona vai päiväkodissa. Henki-
lökunta kertoo esiopetuksen tutustumispäivänä esiopetuksen toiminnasta ja käytänteistä.  
 
Esiopetuksen aloituksesta kahden kuukauden sisällä lapselle laaditaan henkilökunnan, 
huoltajien ja lapsen välisessä keskustelussa yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunni-
telma (esiops), joka ohjaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi tehtä-
vää pedagogista työtä. Esiopetussuunnitelmaa päivitetään yhteisten keskustelujen poh-
jalta vähintään kerran toimintavuoden aikana ja aina, kun se nähdään tarpeelliseksi. Lap-
sen esiops-keskustelusta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja sopii keskusteluajoista 
vanhempien kanssa. Keskustelua huoltajien kanssa käydään lapsen vahvuuksista, osaa-
misesta, kiinnostuksen kohteista sekä asetetaan yksilölliset tavoitteet. Kevään esiops-
keskustelussa arvioidaan syksyllä asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista sekä päivi-
tetään tietoja lapsen vahvuuksista, osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista.  
 
Lapsen esiopetuspäivässä tapahtuvat arjen merkittävät tapahtumat, onnistumiset, haas-
teet ja havainnot jaetaan vanhempien kanssa päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. 
Eteis- ja aulatiloissa on nähtävillä tietoa viikon tapahtumista. Lapsiryhmissä huoltajille vä-
litetään tietoa kirjeiden muodossa tai sähköisillä tiedotteilla, joissa on ajankohtaista asiaa 
lapsiryhmän arkeen liittyvistä asioista. Vanhempien toivotaan ottavan osaa lapsen esi-
opetukseen hänelle luontevalla tavalla, kuten seuraamalla esiopetuspäivää. Kultalakissa 
järjestetään perheille tarkoitettuja tapahtumia ja kohtaamisen paikkoja pitkin vuotta, joi-
den tarkoituksena on lisätä perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Esiopetustoiminnan 
arvioinnissa vanhempien palautteella on merkitystä toiminnan kehittämisen kannalta. 
Vanhemmilta kysytään palautetta ja toiveita kirjallisesti vähintään kerran toimintakauden 
aikana, päivittäisissä kohtaamisissa sekä vasukeskusteluiden yhteydessä. 
 
 
Lapsen oppimisen ja kehityksen tuki: 
Jokaisella lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus saada tukea kehitykseen ja oppi-
miseen. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatu tuki on suuressa roolissa ennalta 
ehkäisemään ongelmien syntymisen, niiden kasvamisen ja monimuotoistumisen. Jyväs-
kylän kaupungin esiopetus toimii inkluusion periaatteiden mukaisesti. Käytössämme on 
ns. kolmiportaisen tuen malli, joka takaa sen, että lapsi saa tarvitsemaansa tukea heti tar-
peen ilmaannuttua, riittävällä voimakkuudella ja riittävän pitkään. Tuen kolme porrasta 
ovat yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki. Tuen muodot ja tukitoimet suunnitellaan aina 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa-2
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yhteistyössä huoltajien kanssa ja kirjataan lapsen omaan, yksilölliseen ja salassa pidettä-
vään esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon 
esiopetuksesta kouluun.  
 
Alueellamme työskentelee yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka toimii tuen 
suunnittelussa ja tuen riittävyyden arvioinnissa henkilökunnan tukena. Tuen suunnittelun 
pohjana on tarkat arjen havainnot lapsen vahvuuksista, mielenkiinnon kohteista, oppimis-
valmiuksista sekä tuen tarpeista. Käytössämme on useita materiaaleja, joiden avulla ha-
vainnot kirjataan ja kehitystä seurataan. Näitä ovat mm.  Eskarin arki (sisältää kehityksen 
eri osa-alueet), pienten kielireppu (kielellinen kehitys), Boehm-peruskäsitetesti (kielellinen 
kehitys), KPT-testi (kontrolloitu piirrostarkkailu) sekä Lukimat (matemaattisten perustaito-
jen arviointi).  
 
Teemme alueellamme paljon yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden (koulupsykologi ja 
koulukuraattori), puheterapeuttien, toimintaterapeuttien, sosiaalityön sekä neuvolan 
kanssa. Yhteydenottajana yhteistyötahoihin voi toimia huoltaja itse, ryhmän työntekijä tai 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Kaikki yhteistyö tehdään lapsen edun mukaisesti ja 
yhteistyössä huoltajien kanssa. Veo toimii usein koollekutsujana monialaisissa palave-
reissa ja on pääsääntöisesti niissä mukana. Alueellemme on tehty oppilashuoltosuunni-
telma, johon on kirjattu oppilashuollon järjestämistä koskevat asiat. 

 
Yleisen tuen piirissä ovat kaikki lapset. Jokaisen lapsen yksilölliset kasvun ja kehityksen 
tarpeet huomioidaan esikoulupäivän aikana. Yleisen tuen menetelmiä ovat mm. pienryh-
mätoiminta, toimintojen porrastaminen, selkeät arjen käytänteet, innostava oppimisympä-
ristö, toiminnan kuvittaminen, tukiviittomien käyttö, positiivisen käyttäytymistä vahvistavat 
menetelmät ja läsnä oleva vuorovaikutus. Sisällytämme pedagogisen toimintamme osaksi 
myös erilaisia menetelmiä, joilla voimme tukea kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat Kili 
(kieli- ja liikunta), Kuttu (kuvin tuettu leikki), Piki (vuorovaikutus ja tunnetaidot sekä kiusaa-
misen ehkäisy) sekä Askeleittain (oppiminen, sosiaalinen kehitys ja tunnetaidot). Tehos-
tettu ja erityinen tuki sisältää yksilöllisempiä tuen menetelmiä ja tuki on pitkäkestoisempaa 
kuin yleisen tuen menetelmät. Esiopetuksessa tuen porrasta mietitään aina yhdessä oppi-
lashuollon edustajan, kuten koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa. Tehostettujen ja 
erityisten tukitoimien suunnittelussa on aina mukana monialainen tiimi, johon kuuluu huol-
tajien, ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan ja veon lisäksi muita lapsen kehityksen ja 
oppimisen kannalta tärkeät yhteistyötahot. Näitä voi olla esimerkiksi koulupsykologi, puhe-
terapeutti, toimintaterapeutti ja keskussairaalan tai kehitysvammaneuvolan edustaja. 
 
Alueellamme työskentelee pedagoginen johtaja, joka yhteistyössä päiväkodin henkilö-
kunnan kanssa suunnittelee ja arvioi yleisen tuen menetelmiä, ja on mukana kehittä-
mässä lapsiryhmän pedagogiikkaa lasten hyvinvointia palvelevaksi. Eskariryhmissä saat-
taa työskentelee myös erityisavustaja mahdollistamassa lasten yksilöllisten tukitoimien 
toteuttamisen. Lapsen tukitoimia toteuttaa kaikki ryhmässä työskentelevät aikuiset ja var-
haiskasvatuksen opettaja vastaa niiden sopimisesta, kirjaamisesta ja arvioinnista.  
 

 

                                        
• 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.  

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 


