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Kypärämäen päiväkoti 
Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat Kypärämäen- ja Kukkumäen päiväkodit 

1. Kypärämäen päiväkodin ryhmä- ja henkilöstörakenne 

Kypärämäen päiväkoti on avoinna arkisin (pääsääntöisesti) klo 6.30-17. Koulujen loma-ajat päi-
väkoti on kiinni. 
 
Päiväkodin johtaja:  
Jukka Janhonen, puh. 014 266 3110 / 040 750 8474, jukka.janhonen@jyvaskyla.fi  
 
Päiväkodin apulaisjohtaja:  
Suvi Palosaari, puh. 014 266 4958 / 050 564 4045, suvi.palosaari@jyvaskyla.fi  
 
Päiväkodin varhaiserityisopettajat: 
Sanna Leppänen puh. 014 266 3134 / 0400 626 458 sanna.j.leppanen@jyvaskyla.fi  
Anne Hulkko puh: 014 266 2786 / 050 477 0287 anne.hulkko@jyvaskyla.fi  
 

Hoitopaikkoja päiväkodissa on 105 ja kasvatusvastuullista henkilöstöä 17. Heistä kahdeksan on 
varhaiskasvatuksen opettajaa ja seitsemän varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkodissa 
toimi kaksi varahenkilöä, jotka sijaistavat tarvittaessa henkilökuntaa lapsiryhmissä. Lisäksi päivä-
kodissa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajat Anne Hulkko ja Sanna Leppänen, sekä erityis-
avustajia ja opiskelijoita. 
 

Lapset toimivat pedagogisissa pienryhmissä, jotka on muodostettu ottaen huomioon lasten ikä, 
kehitykselliset tarpeet ja päiväkodin tilat. Päiväkodissa toimii seitsemän lapsiryhmää: Mustikat 1-3 
vuotiaat, Puolukat 2-5 vuotiaat, Karpalot 2-5 vuotiaat, Keltasirkut 2-5 vuotiaat sekä Peipposet ja 
Pääskyset esiopetus. Ryhmät toimivat joustavasti arjessa, tehden yhteistyötä toistensa kanssa. 

Joka toinen viikko on päiväkodin henkilöstön viikkopalaveri. Päiväkodin johtotiimim, johon kuuluu 
päiväkodin johtaja, apulaisjohtajat sekä varhaiserityisopettaja, kokoontuvat kerran kuussa. Var-
haiskasvatuksen opettajat kokoontuvat joka toinen viikko pedagogiseen palaveriin. Tiimipalaverit 
pidetään kerran viikossa. Tiimit pidetään oman ryhmän kesken ja niihin osallistuu ryhmän omat 
aikuiset. Ryhmät työskentelevät työpareina. Työparin muodostaa varhaiskasvatuksen opettaja ja 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Osassa ryhmissä on kolmen hengen tiimejä, jotka muodostuvat, 
joko kahdesta varhaiskasvatuksen opettajasta ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta tai kahdesta 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta ja yhdestä varhaiskasvatuksen opettajasta. 
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 Kypärämäen päiväkodin esiopetussuunnitelma 2020-2021 
 

Kypärämäen päiväkodissa esiopetusta järjestetään kello 8.30-12.30. 
 

Esiopetusta järjestetään Peipposten ja Pääskysten ryhmissä. 
Pääskyset 17 eskaria ja aikuiset varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lasten- 
hoitaja 
Peipposet 17 eskaria ja aikuiset varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lasten- 
hoitaja ja erityisavustaja  

 
Esiopetuksessa painopisteenä: 

• Lapsen kaveri- ja ryhmätaitojen kehittäminen. 
• Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen vahvistaminen (käytössä muun muassa: Askeleittain –

materiaali ja Huiske-materiaali ja sadut). 
• Lapsen vahvuuksien tiedostaminen (käytössä muun muassa: Tunne- ja turvataitoja -materi-

aali). 
• Toiminnassa vahvistetaan lasten ja vanhempien osallisuutta. 
• Oppimistilanteet ovat toiminnallisia ja ilmiöpohjaisia. 
• Eskarit osallistuvat esiopetussuunnitelman laadintaan ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus 

tutustua eskarin arkeen. 
• Teemme tiivistä yhteistyötä Kypärämäen koulun opettajien ja erityisopettajan kanssa. Päivä-

kodille ja koululle on nimetty nivelvaiheen vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ja toteuttavat 
yhteistyötä toimintavuoden aikana. 

 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

Päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa, kaikissa toiminnoissa (ohjattu toiminta, siirtymät, 
ruokailut, leikki, ulkoilut ja niin edelleen.). Pienryhmätoiminnalla pyrimme yhä paremmin huomioi-
maan lapset yksilöinä kiireettömästi. 

Aloituskeskustelut käydään kotona tai päiväkodissa ja tutustumiskäynnit päiväkotiin hoidon alka-
essa huomioiden pandemian tilanne. Syyskaudella varhaiskasvatussuunnitelma -ja esiopetus-
suunnitelma keskusteluissa sovitaan vanhempien kanssa lapselle tavoitteet toimintakaudelle ja 
kevään keskusteluissa arvioidaan, onko tavoitteet saavutettu. Tarvittaessa voidaan käydä lisä-
keskusteluja. Keskustelut syyskaudella käydään syyslomaan mennessä ja keväällä maaliskuusta 
alkaen toukokuun loppuun mennessä.  
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Tärkeitä kohtaamisia ovat päivittäiset lapsen tuonti- ja hakutilanteet. Näissä vaihdetaan viimei-
simmät kuulumiset lapsen arjen sujumisesta kotona ja päiväkodissa oman ryhmän henkilökun-
nan kanssa. Perheille jaetaan infokirjeet säännöllisesti TietoEdu sovelluksen kautta. 
 
Vanhempainillat pidetään elo- syyskuussa huomioiden pandemian tilanne.  
Eskareilla tehdään kotioviretkiä, jossa käymme katsomassa kävely matkan päässä asuvien las-
ten asuinpaikat. 
Toivomme vanhemmilta jatkuvaa palautetta arjen tilanteissa. Perheet saavat osallistua lapsen 
päiväkodin arkeen ja toiminnan suunnitteluun.  
 
Päiväkodin yhteistyötahoja alueella ovat Kyllön neuvola ja hammashoitola, Salokadun palvelu-
talo, Sotainvalidien sairaskoti, kirjastoauto, lähialueen oppilaitokset, eri urheiluseurat, seura-
kunta, asukasyhdistys ja Fight Club –painisali, huomioiden pandemian tilanteen. 
 

 
 
 
 
 
 

Yksikön/esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen 
Kypärämäen päiväkodissa sovitut toimintatavat, jotta lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi: 

 
 

• Panostetaan rauhallisiin aamukohtaamisiin lapsen ja perheen kanssa. Jokaisessa ryhmässä 
on aamuvastaanottaja, joka on sovittu etukäteen. 

• Toimimalla pienissä ryhmissä arjen kaikissa toiminnoissa: ohjattu toiminta, leikki, siirtymät, 
ruokailut ja niin edelleen. 

• Kehitämme säännöllisesti henkilöstön osaamista. Osallistutaan laajasti koulutuksiin ja säteil-
lään koulutukset muulle henkilöstölle. 

• Kasvattajat huomioivat, että lapset tulevat kuulluksi ja nähdyksi erilaisissa tunnetiloissa. 
• “Tuumaustauko” kahden kesken lapsen kanssa ennen varhaiskasvatussuunnitelma keskus-

telua syksyllä ja keväällä. 
• Kyselemällä ja havainnoimalla selvitetään lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. 
• Kehitämme leikkialuetoimintaa, jossa lapsi saa valita leikkiympäristön itse. Henkilökunnan 

paikat lapsiryhmässä on tarkkaan mietitty toiminnan aikana. 
• Otetaan huomioon asiakaspalaute. Keräämme palautetta varhaiskasvatussuunnitelma - ja 

esiopetussuunnitelma- keskusteluista syksyllä ja keväällä ja jatkuvan palautteen kanavan 
kautta Lapsilta keräämme palautetta kyselyn kautta, jonka tekee päiväkodin jokainen lapsi 
toimintakauden hiihtolomaan mennessä yhdessä aikuisen kanssa. 

• Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat 
kouluttaneet henkilöstön Piki ja Molli- materiaaliin, joka on jokaisessa ryhmässä käytössä, 
sovelletusti ikäkausi huomioiden. 

 
  
 

. 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen tarvitsemat tukitoimet tuodaan osaksi lapsen arkea. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä vanhempien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa hyödynnämme mo-
nialaista osaamista muun muassa. terapeutit, psykologi, neuvola). Käytössä on yleisen, tehostetun- 
ja erityisen tuen tukimuodot. 
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Oppilashuolto esiopetuksessa 
 
Lapsi saa esiopetuksessa tukea varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, koulukuraattorilta, koulupsy-
kologilta, neuvolan terveydenhoitajalta ja lääkäriltä, joiden puoleen voi maksutta ja luottamukselli-
sesti kääntyä. Oppilashuollon toimijat työskentelevät yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden las-
ten palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Kuraattori tukee lasta silloin, kun kaveri-, perhesuhteissa 
tai esiopetuksessa on huolia, lapsi kokee yksinäisyyttä, tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vai-
kuttavat lapsen hyvinvointiin. Psykologi tukee lasta silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen tai kehi-
tykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi kehitystä ja oppimisvalmiuksia sekä suunnitte-
lee tukitoimia yhteistyössä lapsen, huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa 

 
 
Kypärämäen päiväkodin kotisivut 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kortepohja-kyparamaki/kyparamaki
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