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Mäki-Matin esimiesalue 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Mäki-Matin ja Nisulan päiväkodit 

• Mäki-Matin ja Nisulan päiväkotien esiopetus 
 
 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvas-
kylan-keskusta/maki-matti 
 
 

Mäki-Matin päiväkodissa on henkilökuntaa yhteensä 24:  
 

• päiväkodin johtaja 

• 3 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa 

• 8 varhaiskasvatuksen opettajaa  

• 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa  

• 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajavarahenkilöä  

• 3 erityisavustajaa  

• yksi päiväkotiapulainen  
 

Toinen varahenkilöistä kiertää ryhmissä tarpeen mukaan paikkaamassa henkilö-
kunnan lyhyitä poissaoloja. Toinen varahenkilö kiertää lapsiryhmissä säännöllisen 
viikkolukujärjestyksen mukaisesti ja vapauttaa varhaiskasvatuksen opettajia suun-
nittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön.   
 
 

1.1 Ryhmärakenteet ja pienryhmätoiminnan kuvaus 
 

Mäki-Matin päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää ja tänä vuonna ryhmien rakenne 
on seuraava:  

• Pajula: lapset 1-4v., kasvattajina 1 varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

• Kuusela: lapset 5-6v., kasvattajina yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä erityisavustaja 

• Tammela: lapset 5-6v., kasvattajina kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä erityisavustaja 

• Koivula: lapset 2-5v., kasvattajina kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä päiväkotiapulainen 

• Mäntylä: lapset 2-5v., kasvattajina kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä erityisavustaja 

 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/maki-matti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/jyvaskylan-keskusta/maki-matti
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Ryhmät olemme muodostaneet joustavasti niin, että ryhmissä on eri ikäisiä lapsia. 
Tavoitteenamme on, että lapset saisivat olla samassa ryhmässä koko toimintavuo-
den ja ryhmävaihdoksia olisi mahdollisimman vähän. Näin haluamme turvata lap-
sille mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet.     
 
Lapset toimivat päivän aikana pienryhmissä Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitel-
man mukaisesti. Eri lapsiryhmissä olemme jakaneet lapset pienryhmiin huomioiden 
lasten ikä, yksilölliset tarpeet, mielenkiinnonkohteet sekä kaverisuhteet. Toimimme 
pienryhmissä mahdollisimman paljon päivän aikana. Aamupäivisin pienryhmät käyt-
tävät ryhmän tiloja, ulkoilevat, ruokailevat ja menevät päivälevolle porrastetusti. Aa-
mupäivisin toimimme melko kiinteissä pienryhmissä, mutta iltapäivisin pienryhmien 
kokoonpano vaihtelee.  

 
 

1.2 Johtamisen rakenne 
 

Esimiesalueella toimii johtoryhmä, johon kuuluvat päiväkodin johtajan lisäksi Mäki-
Matin ja Nisulan päiväkotien apulaisjohtajat sekä kaksi varhaiskasvatuksen erityis-
opettajaa. Johtoryhmän tehtävänä on laatia linjaukset alueen pedagogiselle kehit-
tämiselle sekä luoda rakenteet niiden toteutumiselle ja arvioinnille. Kaiken kehittä-
misen lähtökohtana on yhdessä laadittu arvopohja sekä lasten etu. Johtoryhmä ko-
koontuu noin kerran kuukaudessa.  
 
 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, 
jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yh-
dessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toimin-
nasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  
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2.1 Hyvä arki 
 
Mäki-Matin päiväkodissa painotamme hyvää ja turvallista arkea; kaikki päivän tilan-
teet nähdään yhtä arvokkaina ja niissä opitaan erilaisia taitoja (mm. vuorovaikutus-
, kaveri-, itsesäätely- ja arjen taidot). Pyrimme rakentamaan arjen lapsen yksilöllis-
ten tarpeiden mukaan ja annamme aikaa erilaisten taitojen harjoittelemiseen. Au-
tamme lapsia kasvamaan omaksi itsekseen ja tunnistamaan omat vahvuutensa, 
mutta myös ne asiat, joita on hyvä harjoitella aikuisen tuella. Pienissä ryhmissä toi-
miminen tukee hyvän arjen toteutumista sekä lapsille että aikuisille.  
Painotamme läsnä olevaa, ystävällistä vuorovaikutusta. Jokainen lapsi on ainutlaa-
tuinen ja arvokas omana itsenään. Jokaisella lapsella on vahvuuksia ja hyvä kerro-
taan ääneen. Lapsen minäkäsitys muodostuu siitä puheesta, mitä hän ympärillään 
kuulee. Lapsen osallisuus toteutuu parhaimmillaan siinä, että lapsen ilot ja surut 
kuullaan ja nähdään. Monia tilanteita käydään läpi sarjakuvittamalla eli nopealla pi-
kapiirroksella. Näin lapsen on helpompi ymmärtää ja hahmottaa erilaisia arjen tilan-
teita, mm riitatilanteita tai haastavia tunteita. Opettelemme ihmisenä olemista sen-
sitiivisessä ja ratkaisukeskeisessä ilmapiirissä. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa mm. 
sitä, miten selvitä vaikkapa kotiin lähdöstä, miten pyydän kaveria leikkiin tai miksi 
toisia ei saa töniä. Harjoiteltava asia käännetään harjoiteltavaksi taidoksi.  
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2.2 Mäki-Matin päiväkodin laadulliset tavoitteet – laatulupaus 
 

 
 
         TAVOITE 
 

 
ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ 
 

 
          ARVIOINTI            
 

 
Arviointi jatkuvaksi, näkyväksi ja 
osaksi arkea 
 
 
 
 
 

 
Arvioinnin vuosikello  
(aikataulu, sisältö, menetelmät)  
 
Lasten palaute säännölliseksi ja 
osaksi arkea (peukku, hymynaama, 
piirtäminen, sanallinen palaute) ja 
palautteeseen vastaaminen 
 
Arviointi lasten hyvinvoinnin 
näkökulmasta osaksi viikoittaista 
tiimipalaveria, arviointi kirjataan 
tiimipalaverimuistioon 
 
Kyselyt vanhemmille ja lapsille  
 
Oppimisilmapiirin ja -ympäristön 
arviointi ja muokkaaminen 
 

 
Säännöllisesti vuosikellon mukaan  
 
Henkilökunnan itsearviointi sekä 
tiimiarviointi 
 
Onnistumiskeskustelut ryhmittäin / 
henkilökohtaisesti 
 
 

 
Kokopäiväpedagogiikan 
kehittäminen ja lasten osallisuuden 
lisääminen arjen tilanteissa 
 
 
 

 
Herkkyys nähdä ja huomioida hetkiä 
arjessa ja arvostaa niitä 
oppimistilanteina 
 
Arjen rakenteiden suunnittelu lasten 
tarpeiden ja hyvinvoinnin mukaan 
(pienryhmät, aikataulutus, 
iltapäiväpedagogiikka, 
ulkoilupedagogiikka ym.) 
 
Lasten kiinnostuksen kohteisiin 
vastaaminen; yhdessä 
ihmetteleminen ja tutkiminen  
 
 

 
Säännöllisen vuosikellon mukaan 
yhdessä keskustellen 
 
Henkilökunnan itsearviointi 
 
Onnistumiskeskustelut ryhmittäin / 
henkilökohtaisesti 
 
Jokapäiväiset keskustelut lasten 
kanssa 
 
Kysely lapsille 
 
Kysely vanhemmille 
 
Vasu-keskustelut 
 

 
Tiedonkulun parantaminen perheille 
 
 
 

 
Arjen pienistä hetkistä kertominen; 
korostetaan hyvää ja harmitusten 
ratkaisut kerrotaan ääneen  
 
Arjen näkyväksi tekeminen: Padit, 
lasten kokoukset ja pöytäkirjat, 
lasten piirustukset  
 
 

 
Vasu-keskustelut 
 
Kysely vanhemmille 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa käydään Hyvä alku –aloituskeskustelu 
lapsen kotona tai päiväkodissa ja perheiden kanssa sovitaan yksilöllisesti tutustu-
miskäynneistä päiväkotiin. Huoltajat kohdataan päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa 
ja lapsen kuulumisia kerrotaan, vaikka lapsen oman ryhmän aikuinen ei aina ole 
paikalla.  
Vasukeskustelut käydään jokaisen perheen kanssa vähintään kaksi kertaa toimin-
tavuoden aikana (1-2 kk hoidon alkamisesta ja loppukeväällä) ja tarvittaessa use-
amminkin. Vasukeskusteluihin sovitaan aika oman ryhmän henkilökunnan kanssa. 
Vasuista nousseita asioita kirjataan ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan ja niitä 
hyödynnetään lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.     
Henkilökunta tiedottaa perheitä ryhmän asioista säännöllisesti kirjoittamalla tiedot-
teita muutamia kertoja vuodessa tai kuukausikirjeitä. Valokuvia lasten arjesta on 
esillä ryhmissä.  
 
Toimintakulttuurimme kulmakivi on positiivinen ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri. Lap-
set harjoittelevat erilaisia taitoja aikuisen tuella. Toimiva selkeä arki on lapsen paras 
oppimisen tuki. Pieni lapsi oppii monikanavaisesti ja siksi käytämme arjen selkiin-
nyttämiseen kuvia. Lapsen on helpompi ymmärtää esimerkiksi se, milloin äiti/isä 
tulee hakemaan, kun päiväjärjestyksessä on viimeisenä oman äidin/isän kuva.  
Toiminnan suunnittelu lähtee lapsen tarpeista, mikä tarkoittaa sitä, että muodos-
tamme ns. leikkikerhoja normaalin toiminnan lisäksi. Leikkikerhoissa harjoittelemme 
vuorovaikutusta, kaveri- ja leikkitaitoja, kommunikointia ym., mitä lapsi tarvitsee kas-
vunsa tueksi. Lapsen leikille annamme aikaa ja tilaa.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee yhdessä lapsen, huoltajien, henki-
lökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana suunnittelemassa 
ja arvioimassa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia. Hän 
miettii yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, 
toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen. 
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Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin: 
 

- kun jokin asia lapsen kasvussa, kehityksessä, toiminnassa tai oppimi-
sessa mietityttää 

- kun huoltajat haluavat keskustella vanhemmuuteen ja arjen sujumiseen 
liittyvistä asioista 
 

Erityisopettajaan voivat ottaa yhteyttä lapsen huoltajat, varhaiskasvatuksen henki-
lökunta ja eri yhteistyötahot. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten 
vasukeskusteluihin tarvittaessa, mikäli tulee huolta lapsen oppimiseen ja kehityk-
seen tai vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Mikäli lapsella on terapeutteja, laa-
dimme lapsen tukitoimet yhteistyössä heidän ja perheen kanssa.  
 
Ryhmässä saattaa työskennellä myös erityisavustaja. Erityisavustaja on ryhmässä 
lisäresurssi, joka mahdollistaa tukitoimien toteutumisen. Lapsen tukitoimien toteu-
tumisesta ovat vastuussa kaikki ryhmän aikuiset. 
 
Lapset siirtyvät varhaiskasvatuksesta esiopetukseen joustavasti tutussa päiväko-
dissa. Yhteistyötä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä on paljon toimintavuo-
den aikana. Alueelle on tehty oppilashuoltosuunnitelma esiopetusikäisiä lapsia var-
ten. 
 
Mäki-Matin päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat mm. Norssi, Jyväskylän yliopisto, 
Gradia, lähipäiväkodit, neuvolat, terapeutit (esim. puhe- ja toimintaterapia), kirjasto 
ja seurakunta.     
 


