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Kuokkalan päiväkoti 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Kuokkalan päiväkoti 

• perhepäivähoidon varahoito 

• Kolmospesän esiopetus  
 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuok-
kala/kuokkalan-paivakoti 
 

Kuokkalan päiväkoti on ns. jatketun toiminta-ajan päiväkoti. Päiväkoti on avoinna arkipäi-
visin maanantaista perjantaihin ja aukioloajat suunnitellaan lasten ilmoitettujen hoidontar-
peiden mukaan klo 05.00 - 22.30 välille. Vuorohoito on tarkoitettu molempien huoltajien 
työn tai opiskelun vuoksi vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Esiopetusaika on klo 8.30-
12.30. Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina: https://www.jyvaskyla.fi/varhais-
kasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat. 
Vuorohoidon lisäksi Kuokkalan päiväkodissa painottuu kielten ja kulttuurien rikas maa-
ilma. Toiminnassamme painottuu vuorohoidon kokopäiväpedagogiikan ohella lasten kie-
lellisten taitojen tukeminen. Kuokkalan päiväkotiin kuuluu ns. päätalo, osoitteessa Räpylä 
3 ja Kolmospesän esiopetus osoitteessa Polttolinja 9. Yhteensä lapsia päiväkodissa on 
noin 140.   

1 Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Kuokkalan päiväkodin päätalossa toimii 2 kotipesää, jotka jakautuvat ryhmiin. Kopparit ja 
Siepparit muodostavat yhdessä Ykköspesän, jossa lapset ovat iältään 10 kk – 3v. Kak-
kospesän muodostavat Jokerit, Lukkarit, Räpylät, joiden lapset ovat 2-5 –vuotiaita. Kol-
mospesässä on esiopetusikäisiä lapsia Viikunoiden, Vaapukoiden ja Juolukoiden ryh-
mässä.  

  
  

  

  

Kuokkalan pk

Ykköspesä

Kopparit Siepparit

Kakkospesä

Jokerit Lukkarit Räpylät

Kolmospesä

Viikunat Vaapukat Juolukat

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/kuokkalan-paivakoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/kuokkalan-paivakoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-toimintavuosi-ja-loma-ajat
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Kaikissa ryhmissä lapset on jaettu vielä toiminnallisiin pienryhmiin ikänsä ja kehitysta-
sonsa mukaisesti. Jokaiselle pienryhmälle on nimetty vastuulliset kasvattajat, jotka tar-
kemmin perehtyvät juuri näiden lasten ohjaukseen ja kehitykseen. Nämä nimetyt kasvat-
tajat käyvät myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut yhdessä lapsen huol-
tajien kanssa. Kuokkalan päiväkodin henkilökuntaan kuuluu 13 varhaiskasvatuksen opet-
tajaa, 15 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 2 päiväkotiapulaista, perhepäivähoidon va-
rahenkilö, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja päiväkodin johtaja. Päiväkodissa on 
myös erityisavustajia, joiden vuosittainen määrä vaihtelee.  
  
Päiväkodissa aikaisia aamuvuoroja ja myöhäisiä iltavuoroja tekevät aina samat kasvatta-
jat. Näin luomme turvallisuutta ja tuttuutta lasten herkkiin aamu- ja iltahetkiin. Iltojen toi-
minnan suunnitteluun ja toteutukseen tulee myös jatkuvuutta, kun aikuiset pysyvät sa-
moina. Lastenhoitajista neljä on ns. varahenkilöitä, joista yhden rooli on toimia perhepäi-
vähoidon varahenkilönä. Varahenkilöiden työpanos on koko päiväkodin käytössä, kun 
esim. opettajat ovat tekemässä suunnittelu, arviointi ja kehittämisaikaa, apulaisjohtajat 
hoitavat omia tehtäviään tai ryhmien kasvattajilla on koulutuksia tai muita vastuutehtäviä 
hoidettavinaan. Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa hoitaa opettajan työn ohella apulais-
johtajan tehtäviä.   
  
Päiväkodinjohtaja, apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja muodostavat päi-
väkodin johtotiimin, joka vastaa palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämi-
sestä. Muutaman kerran vuodessa ns. laajennetussa johtotiimissä ovat mukana talon pe-
dagogiset tiimivastaavat. Tiimivastaavat ovat varhaiskasvatuksen opettajia, jotka vastaa-
vat yhdessä sovitusti isomman tiimin toimivuudesta ja arjen sujuvuudesta. Myös muut 
työntekijät osallistuvat päiväkodin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö kokoontuu sään-
nöllisin väliajoin kokonaisuudessaan tai erilaisin kokoonpanoin keskustelemaan varhais-
kasvatuksen pedagogiikasta sekä sopimaan käytännön järjestelyistä.  
   
Vuosittain myös sovitaan jokaiselle työyhteisön jäsenelle omia vastuualueitaan perusteh-
tävän lisäksi. Vastuualueiden jaossa pyritään ottamaan huomioon henkilön kiinnostuksen 
kohteet ja erityisosaaminen. Oman osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen tukee 
henkilöstön sitoutumista työhönsä ja tukee näin myös johtamisen rakenteita.  
  
Toimintaa arvioidaan säännöllisesti mm. viikkopalavereissa, henkilöstön omissa palave-
reissa sekä arviointi- ja suunnittelupäivillä.   

2 Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet   

”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 ruokailosta.”   

2.1 Hyvä arki 

 2.1 Hyvä arki 

  

Kuokkalan päiväkodin toimintaa määrittelee se, että päivittäinen toiminta-aika on pitkä ja 
lasten hoitoajat vaihtelevat aamuvarhaisesta iltamyöhään. Lapsilla voi olla myös arkena 
vapaapäiviä tai he käyvät ”keikkahoidossa” Tapiolan päiväkodissa öisin tai viikonloppuisin. 
Kuokkalan päiväkodin ryhmissä käy myös ajoittain lapsia ”keikalla” muista päiväkodeista.  
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Hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta tukee pienryhmätoiminta ja tarkasti suunnitel-
lut työvuorot. Pienryhmät jaetaan lasten tarpeiden mukaan. Ryhmät ulkoilevat porraste-
tusti. Tällä tavoin mahdollistamme rauhallisemman toiminta- ja leikkiympäristön niin sisällä 
kuin ulkonakin ja tuemme aikuisen ja lapsen sekä lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Päi-
värytmi pidetään selkeänä ja ennakoitavana ja se on kuvitettuna ryhmien seinillä. Varsinkin 
pienimpien lasten kohdalla huolehdimme riittävästä levosta. Ennen klo 06.00 hoitoon tule-
vat lapset voivat vielä jatkaa uniaan päiväkodissa. Myös päivälevon ajankohta saattaa lap-
silla olla yksilöllinen. Kuvia käytetään myös leikin valintaa helpottamaan ja luomaan leikki-
rauhaa.   
  
Päiväkotimme hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta tuetaan myös mm.  noudatta-
malla Jyväskylän kaupungin yhteistä suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Mahdol-
lisia riitatilanteita käsitellään molempia osapuolia kuunnellen ja tarpeen mukaan kuvite-
taan lasten kertoma tilanne. Samalla sovitaan jatkosta ja aikuinen palaa asiaan jonkin 
ajan kuluttua tarkistaen onko sopimuksessa pysytty. Arjessa huomataan hyvät teot ja 
hyvä kaveruus ja annetaan tästä lapsille palautetta.  
  
Terveitä elämäntapoja opetamme lapsille välittämällä positiivista asennetta ruokaan ja roh-
kaisemme lapsia maistamaan uusia ja yllättäviäkin makuja. Lapsen on kuitenkin luval-
lista sanoa ääneen, jos ruuan maussa tai rakenteessa on jotain mistä hän ei pidä. Lapset 
harjoittelevat itsenäistä ruuan annostelua aikuisen tuella. Ruokalinjaston seinällä on an-
noskokoja määrittävät kuvat: hiiri, koira ja karhu, joista lapsi voi oman tarpeensa mukaan 
valita sopivan annoskoon. Ryhmissä on tarvittaessa käytössä 10-näkkärit: pieni välipala 
klo 10, jotta lapset jaksavat aamupäivän, jos ruokailu on myöhemmin. Päivittäin vietämme 
lepohetken, jolloin on tilaisuus rauhoittua ja nukahtaa, jos lapsi tarvitsee unta. Ulkoilu ja 
liikunta kuuluvat jokaiseen päiväkotipäivään. Päiväkodissa on jumppasali ja kaksi uima-
allasta, jotka ovat ahkerasti käytössä. Päiväkodin metsäinen takapiha luo hyvät puitteet 
motoristen taitojen harjoitteluun.  
 
 
Kuva 1. Lapsi voi valita ruokailussa annoskokonsa  
 

 
 

  
Päiväkodissa aikaisia aamuvuoroja ja myöhäisiä iltavuoroja tekevät aina samat kasvatta-
jat. Vuorohoitajat suunnittelevat viikoittain iltojen toimintaa. Päiväkodin toimintaa 
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suunnitellaan joustavasti: samaa toimintaa saatetaan tehdä lasten kanssa useamman vii-
kon ajan, jotta kaikilla on mahdollisuus olla osallisena erilaiseen toimintaan. Ainoastaan 
jumppasalivuorot ovat kiinteitä, jokaviikkoisia. Jumppasalia käytetään paljon myös iltaisin.   
  
Kaiken toiminnan pohjana on hyvä ja laadukas perushoito ja lapsen yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen. Lapsen tarpeiden huomioimiseksi hyvään arkeemme kuuluu tiivis yhteistyö 
vanhempien kanssa; tiedon jakaminen hoitosuhteen alussa (Hyvä alku –keskustelut) ja 
päivittäisten kuulumisten vaihtaminen niin tulo- kuin lähtötilanteessa. Vähintään kerran 
vuodessa vanhempien kanssa käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelu. 
Yleensä ensimmäinen vasu-keskustelu ajoittuu alkusyksyyn ja toinen, arviointikeskustelu, 
keväälle. Työyhteisössä on sovittu, että lapsen päivän kuulumiset ovat kirjattuna päivälis-
taan, josta ne voi vanhemmalle kertoa kuka tahansa aikuinen.   
  
  
Kuokkalan päiväkodissa sovittuja toimintatapoja vanhempien osallisuuden mahdollista-
miseksi:  

  
Huom! Koronan vuoksi tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia ei voida järjestää. Poikkeusai-
kana suosimme yhteistyössä vanhempien kanssa puheluja ja teams-tapaamisia. 
 

• Toiminnalliset vanhempainillat   
• Koko päiväkodin yhteiset juhlat ja tapahtumat.  
• Vanhempia kutsutaan lapsensa ryhmään seuraamaan päiväkodin arkea. Päi-
väkoti tarjoaa huoltajalle päiväkotilounaan, jos vierailu osuu lounasaikaan.  
• Vanhemmat voivat osallistua päiväkodin toimintaan tuomalla omia taitojaan 
ryhmän käyttöön (esim. liikunnan ohjaus, käden taidot, kielisuihkutus tms.)  
• Aloituskeskustelussa ja lapsen vasu-keskustelussa vanhemmilla on mahdolli-
suus esittää toiveitaan päiväkodin ja esiopetuksen toiminnasta  
• Monikieliset perheet huomioidaan kuvitetulla viikko-ohjelmalla ja päiväjärjes-
tyksellä  
• Hyvä alku –käytäntöjen mukaisesti perheille suositellaan kotikäyntejä lapsen 
aloittaessa hoitoa tai vaihtaessa ryhmää. Perheiden kanssa käydään aloituskes-
kustelut.  
• Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen asiakasraatiin, jossa pääsee vaikuttamaan koko kaupungin tasolla var-
haiskasvatuksen ja perusopetuksen asioihin https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/var-
haiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-asiakasraati 

  
Päiväkodin arjen järjestelyin tuetaan lapsen mahdollisuuksia kokea kuulumista ryhmään, 
saada kavereita ja kokea osallisuutta omissa asioissaan. Lapsen kuuleminen on ensisi-
jaista. Jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi omalla tavallaan, esimerkiksi 
käytetään kuva- tai esinekommunikaatiota lapsen ilmaisun tukemiseen.    
  
Keinoja, joilla tähän tavoitteeseen pyritään:  
  

• Omat kiinteät pienryhmät tuovat lapselle turvaa  
• Valokuvat lapsista ja aikuisista esillä edistämässä tutustumista ja nimien op-
pimista.  
• Arjen ihmisten ja tapahtumien kuvittaminen, jotta lapsi voi ennakoida päi-
väänsä ja kokee turvallisuuden tunnetta  
• Leikinvalintataulut käytössä  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-asiakasraati
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-asiakasraati
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/varhaiskasvatuksen-asiakasraati
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• Aikuiset toimivat positiivisessa vuorovaikutuksessa ja antavat näin mallin lap-
sille  
• Positiivisen palautteen avulla vahvistetaan hyvää vuorovaikutusta  
• Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan ryhmien valitsemilla tunne- ja vuorovaiku-
tustaitomateriaaleilla. 
• Lasten toiveiden huomioon ottaminen toiminnassa.   
• Lapsen osallistuminen esiopetuskeskusteluun / vasu-keskusteluun 

  
 

Kuva 2. Leikinvalintataulut 

 
  

 
 

2.2 Laadulliset tavoitteet 

Kuokkalan päiväkodin isona laadullisena tavoitteena on hyvä vuorovaikutus, joka koskee 
lasten ja kasvattajien, huoltajien ja kasvattajien, lasten keskinäistä sekä kasvattajien vä-
listä vuorovaikutusta. Sekä asiakas- että henkilökyselystä (kevät 2020) nousi esiin tarve 
vuorovaikutuksen tarkemmalle tarkastelulle.  
 
Rakennetekijä-tavoite:  
 
Huoltajien ja kasvattajien hyvä vuorovaikutus 
 
Jokaisen uuden huoltajan sekä ryhmästä toiseen siirtyvän lapsen huoltajan kanssa käy-
dään Hyvä alku -suunnitelman mukaiset keskustelut/tapaamiset. Keskustelun jälkeen 
vanhemmat saavat paperisen kyselylomakkeen täytettäväksi kuukauden sisällä aloituk-
sesta tai siirtymästä.  
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Prosessitekijä-tavoitteet:  
 
Lasten keskinäinen hyvä vuorovaikutus 
 
Päiväkodissamme tehtiin viime keväänä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jota käy-
dään tiimeissä säännöllisesti läpi. Osana kiusaamisen ehkäisemistä jokaisessa ryhmässä 
tehdään ryhmän säännöt, joissa huomioidaan erityisesti kiva kaveruus. Ryhmissä tulee 
olla säännöllisessä käytössä joku tunnetaito -materiaali käytössä. Ryhmän kasvattajat 
koostavat haastattelemalla ja havainnoimalla lapsiryhmästä sosiogrammin. Sosiogram-
min tarkoituksena on kertoa ryhmän kasvattajille ryhmän kaverisuhteista ja ryhmäytymi-
sestä. 
 
Lapsen & kasvattajan hyvä vuorovaikutus  
 
Sitoudutaan kiinnittämään huomiota lasten vahvuuksiin ja tuomaan niitä esille. Lähtökoh-
tana lapsi nähdään taitavana ja osaavana. Toisaalta lapsen käyttäytymistä ymmärretään 
ja kasvattajat pohtivat myös omaa osuuttaan ja sen merkitystä lapsen arkeen. Lasta koh-
dellaan lempeästi ja ymmärtävästi. Aikuiset osoittavat kiinnostusta lasta kohtaan ja kuun-
televat lasta. Esiopetuskeskusteluissa tulee näkyä se, että lasta on kuultu haastattele-
malla tai jollain muulla keinolla.  
 
Kasvattajien välinen hyvä vuorovaikutus 
 
Luodaan työyhteisölle hyvän, ammatillisen vuorovaikutuksen pelisäännöt, joiden toteutu-
mista tarkastellaan kerran kuukaudessa tiimien palavereissa.  
 

 

3 Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

3.1 Yhteistyö vanhempien kanssa 

 
Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. Hyvä yh-
teistyö laitetaan alulle Hyvä alku –keskusteluissa, jotka antavat vanhemmalle mahdol-
lisuuden kertoa ja jakaa arvokasta tietoa lapsesta ja hänen yksilöllisistä toimintata-
voistaan. Vanhemmalla on mahdollisuus tulla lapsen kanssa tutustumaan useampana 
päivänä päiväkotiin ja sen arkeen. Tutustumispäivinä vanhemmat näkevät, mitä päi-
väkodissa tehdään, millaista lapsen arki on lapsiryhmässä ja tutustuvat kasvattajiin. 
Hoidon alettua vanhemmat saavat tietoa lapsensa päivästä mm. päivittäisissä kohtaa-
missa, eteisten viikko-ohjelmista ja ryhmien kuukausikirjeistä. Lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelmakeskusteluja pidetään pitkin vuotta, riippuen lapsen hoidonaloituksen 
ajankohdasta, mutta ne painottuvat alkusyksyyn ja loppukevääseen. Ryhmän kasvat-
tajat ehdottavat vanhemmille aikoja keskusteluja varten. Vasukeskusteluista nousseet 
tavoitteet kasvattajien toiminnalle kirjataan ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan.   

  
Lasten päivittäiset kuulumiset vaihdetaan vanhempien ja kasvattajien välillä päivittäin. 
Vuoropäiväkodissa on tärkeää, että lapsen päivän kuulumiset sekä ryhmän toi-
minta kirjataan myös päivälistaan, jotta iltatyöntekijät osaavat kertoa lapsen päivästä 
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vanhemmalle. Vähintään kerran vuodessa järjestetään vanhempainilta, jonka toteu-
tustapa vaihtelee vuosittain.   

  

3.2 Tuen keinot 

 

Kuokkalan päiväkodissa pyritään selkeän ja pysyvän ryhmärakenteen ja ennakoitavan 
päiväjärjestyksen avulla luomaan toimintaympäristö, johon lapsen on turvallista kiinnittyä. 
Aikaa, ryhmää ja toimintaa kuvitetaan, jotta lasten osallisuus mahdollistuu riippumatta 
esim. kielen kehityksen vaiheista. Pienryhmissä toimiminen antaa myös aikuiselle mah-
dollisuuden huomioida kaikki lapset. Kaiken perustana on vahva yleinen tuki, joka perus-
tuu lasten havainnointiin.   
  
Kuokkalan päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Veo osal-
listuu ryhmien toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä miettii tarkoituk-
senmukaisia toimintatapoja yhdessä kasvattajien kanssa. Veo toimii myös yhteyshenki-
lönä monialaisessa yhteistyössä ja ohjaa perheitä palveluiden piiriin. Kuokkalan päiväko-
dissa työskentelee myös erityisavustajia. Erityisavustajat ovat ryhmissä tukemassa lasten 
ohjaamista ja mahdollistamassa pienryhmätoiminnan toteuttamista. Erityisavustajat toimi-
vat läheisessä yhteistyössä erityisopettajan ja ryhmän henkilöstön kanssa ja ovat mu-
kana suunnittelemassa ja toteuttamassa lasten yksilöllistä tukea. Ryhmissä toteutettavaa 
yksilöllistä tukea ja sen järjestämistä mietitään yhdessä vanhempien ja ryhmän kasvatta-
jien kanssa. 
 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään tuen kolmiportaista mallia lapsen 
kasvun ja oppimisen tuen järjestämisessä. Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Oikea-ai-
kaisella tuella pyritään ehkäisemään oppimisen ja kehityksen haasteiden vaikeutumista 
ja kasautumista. Yleisen tuen lisäksi lapsi voi saada tarvittaessa tehostettua tai erityistä 
tukea. Vanhempien kanssa keskustellaan lapsen tuentarpeesta ja lisäksi veo voi konsul-
toida esimerkiksi terapeutteja, pikkulapsi– tai koulupsykologia tuen asioissa. Yksittäisen 
lapsen asioissa yhteistyötä tehdään aina huoltajan luvalla.  

  
  
    Konkreettisia tukikeinoja yleisessä tuessa:   
  

• Joka ryhmässä toimii kiinteät pienryhmät  
*Pienryhmät tukevat ja vahvistavat aikuisen ja lapsen sekä lasten kes-

kinäistä vuorovaikutusta.   
• Jokaisella aikuisella kulkee mukanaan kuvat päiväkodin toimintoihin ja lasten 

tarpeisiin liittyen  
• Aikuisilla on keskenään yhtenäinen linja toimintatavoissa  
• Positiivinen käyttäytymisen ohjaaminen   

*Ryhmissä taitotaulut muistuttamassa opeteltavista taidoista  

*Ajatus siitä, että jokaisella lapsella on taito, jota harjoitellaan  
 

• Sarjakuvittamisen hyödyntäminen tilanteiden selvittämisessä  
• Havainnointimateriaaleina eskareilla Eskarin arki ja 1-5 –vuotiailla Taaperon ja 

leikki-ikäisen arki  
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3.3 Yhteistyötahot 

  
Lapsen ja perheen tarpeen mukaan, teemme yhteistyötä moniammatillisesti alueen eri toi-
mijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi:   
  

• Alueellisesti yhteistyötä tehdään mm. lähikoulujen, neuvolan ja muiden tervey-
denhuollon palveluiden sekä varhaisen tuen perheohjauksen ja sosiaalityön 
kanssa.   
• Eskarit tekevät Kuokkalan yhtenäiskouluun tutustumista pitkin esiopetus-
vuotta. Syksyisin esiopetuksen ja koulun opettajat tapaavat ja sopivat yhteistyön 
muodot ja aikataulut toimintavuodelle.   
• Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös alueen kulttuuri- ja liikunta-
palveluja sekä yhteistyötä liikuntaseurojen, seurakunnan, museoiden sekä teatte-
rin kanssa. 
 

3.4 Hyvinvointioppimisen suunnitelma  

  
Jokaisen päiväkodissa tulee miettiä, miten yhteisöllisesti voimme tukea lasten hyvinvointia 
ja oppimista. Tätä varten tulee laatia hyvinvointioppimisen suunnitelma. Kuokkalan päivä-
kodin tavoitteena hyvinvointioppimisen näkökulmasta on:   

  
• Kiusaamisen ehkäiseminen   

*Riitatilanteita käsitellään ja molempia osapuolia kuunnellaan   

*Konfliktitilanteiden sarjakuvittaminen  

*Anteeksipyytämisen harjoittelu, hyväksytään eri tavat pyytää an-

teeksi  
*Huomataan hyvät teot ja hyvä kaveruus ja annetaan tästä lap-

sille positiivista palautetta  
*Materiaaleina käytössä mm. Turvataitoja lapsille, Pienin askelin 

sekä Piki.  
• Terveellisten elämäntapojen opettelu, esim. lapsen tarve lepoon, terveelliset 
ruokailutottumukset (SAPERE) ja riittävä ulkoilu ja liikunta  
• Sensitiivinen vuorovaikutus lasten ja kasvattajien välillä  
• Yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhempien ohjaaminen tarvittaviin tukipal-
veluihin  
 

Ryhmien välillä tehdään yhteistyötä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sovi-
taan yhteisistä säännöistä (esim. pihasäännöt). Jokaisella kasvattajalla on vastuu kertoa 
tietoa lapsen päivästä ja päivän kuulumisista vanhemmalle. Tässä hyödynnämme ryhmien 
päivälistoja. Yhteisöllinen tukeen kuuluu se, että kaikilla päiväkodin kasvattajilla on yhteis-
vastuu kaikista talomme lapsista. 
 

 

 

 

 

• 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.  

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla  


