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Esimiesalue Mannila - Lahjaharju 
Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Mannilan päiväkoti 
• Lahjaharjun päiväkoti 
• Mannilan päiväkodin esiopetus  
• Lohikosken koulun esiopetus 
• Mannilan iltaperhekahvila tiistaisin klo 15 - 18 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Mannilan päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/lohikoski-mannila/mannila 
 
Lahjaharjun päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/lohikoski-mannila/lahjaharju 
 
Mannilan päiväkodin kotiryhmiin (Varsaniitty, Ponilaakso ja Hevoshaka) sekä Lah-
jaharjun päiväkodin kotiryhmiin (Taikametsä, Muumit, Muumilaakso ja Pyrstötähdet) 
on muodostettu kahden – kolmen kasvattajan ohjaamat kotiryhmät. Lapset toimivat 
koti- ja pienryhmissä pääsääntöisesti aamupäivisin. Iltapäivisin lapset voivat halu-
tessaan liittyä leikkeihin myös muiden kotiryhmänsä lasten kanssa. 
 
Mannilan päiväkodissa työskentelee 11 varhaiskasvatuksen opettajaa, 9 lastenhoi-
tajaa sekä 2 erityisavustajaa. Lahjaharjun päiväkodissa työskentelee 11 varhaiskas-
vatuksen opettajaa, 9 lastenhoitajaa sekä 2 erityisavustajaa. Lisäksi alueellamme 
työskentelee 4 lastenhoitajavarahenkilöä, jotka mahdollistavat lapsiryhmissä henki-
lökunnan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä sekä sijaistavat äkillisissä poissa-
olotilanteissa.  

 
Esimiesalueemme johtotiimiin kuuluvat päiväkodin johtaja Maija Kontro, pedagogi-
nen johtaja/Mannilan päiväkodin apulaisjohtaja Mari Hintsa, Lahjaharjun päiväkodin 
apulaisjohtaja Karita Kiiveri sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Miia Ala-Rau-
talahti. Tiimien tiimivastaavat yhdessä johtotiimin kanssa muodostavat päiväkodin 
kehittämistiimin. Jaettu johtajuus toteutuu, kun jokainen työntekijä johtaa omaa työ-
tään. 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuoro-
vaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu 
lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedago-
gisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, le-
vosta ja ruokailosta.”  
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/lohikoski-mannila/mannila
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/lohikoski-mannila/mannila
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/lohikoski-mannila/lahjaharju
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/lohikoski-mannila/lahjaharju
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 1. 2. 3. 4. 
 
Esimiesalueen 
tavoitteet: 
 

 
Lämpimän vuorovai-
kutuksen vahvistami-
nen 

 
Työrauhan arvosta-
minen ja ylläpitämi-
nen 
 

 
Oppimisympäristö-
jen kehittäminen 

 
Pedagogisen yh-
teissuunnittelun ke-
hittäminen 

 
Toimenpiteet 
ja sopimukset:  
 

 
Kohtaamme lapsen 
sensitiivisesti ja pu-
humme ystävällisesti. 
 
Toimimme hyvänä 
esimerkkinä lapsille 
ja annamme myön-
teisen vuorovaikutus-
mallin.  
 
Kohtaamme van-
hemmat ystävällisesti 
ja annamme myön-
teistä palautetta lap-
sen päivästä. 
 
Edistämme luotta-
muksen rakentumista 
avoimella keskuste-
lulla kaikenlaisista 
lapsen arkeen, kas-
vuun ja kehitykseen 
liittyvistä asioista. 
 
Muistamme kiittää 
lapsia ja työkave-
reita. 
 

 
Kunnioitamme työka-
verin sekä lasten työ-
rauhaa emmekä kes-
keytä tarpeettomasti 
ryhmän toimintaa ja 
leikkejä. 
 
Sitoudumme yh-
dessä sovittuihin ai-
katauluihin ja toimin-
tamalleihin (palaveri-
rakenteet, viikkoluku-
järjestys, leikinvalin-
tataulu), jotka edistä-
vät ja ylläpitävät työ-
rauhaa. 
 
 

 
Havainnoimme las-
ten leikkejä ja kes-
kustelemme lasten 
kanssa -> muok-
kaamme ympäris-
töä lasten kiinnos-
tuksen kohteet 
huomioiden. 
 
Laitamme materi-
aalit, lelut ja väli-
neet sovituille pai-
koille. Kuvitamme 
tavaroille paikat, 
että lapsetkin löytä-
vät ja laittavat tava-
rat omille paikoil-
leen. 
 
Laitamme käytä-
ville ja ryhmätiloihin 
liikuntavälineitä ja 
liikuntaan motivoi-
via materiaaleja. 
Käytämme salia 
aktiivisesti myös il-
tapäivällä. 
 
Hyödynnämme päi-
väkodin pihaa ja lä-
hiluontoa oppimis-
ympäristönä liik-
kuen, leikkien ja 
tutkien. 
 

 
Laadimme tiimeit-
täin kuukausikirjeet 
vanhemmille ja 
jaamme ne myös 
koko päiväkodin 
henkilökunnalle. 
 
Järjestämme tiimien 
henkilökunnalle yh-
teistä suunnittelu-, 
arviointi- ja kehittä-
misaikaa (mm. esi-
opetuksen tiimi, eri-
laisia opetiimejä, lii-
kuntavastaavien 
tiimi). 
 
Jaamme osaamis-
tamme ja toteu-
tamme suunniteltuja 
toimintoja myös ko-
tiryhmien kesken. 
 
Suunnittelemme ja 
toteutamme päivä-
kodin yhteisiä ta-
pahtumia (mm. lau-
luhetket, pihatapah-
tumat). 
 
Esiopetuksessa 
suunnittelemme ja 
toteutamme yhteisiä 
tapaamisia yhteis-
työssä alkuopetuk-
sen opettajien 
kanssa. 
 

 
Arviointimene-
telmät: 
 

 
Asiakaskyselyt: 
eteiskyselyt  
 
Tuumaustauot lasten 
kanssa vähintään 2 x 
syksyllä ja 2 x ke-
väällä 
 
Lasten havainnointi ja 
dokumentointi 
 
Toteutumisen arvi-
ointi ja dokumentointi 
tiimipalaverissa joka 
3. viikko 

 
Lasten havainnointi ja 
dokumentointi 
 
Tuumaustauot lasten 
kanssa vähintään 2 x 
syksyllä ja 2 x ke-
väällä 
 
Työhyvinvoinnin peli-
sääntöjen toteutumi-
sen arviointi tiimipa-
laverissa joka 3. 
viikko 

 
Asiakaskyselyt: 
eteiskyselyt   
 
Tuumaustauot las-
ten kanssa vähin-
tään 2 x syksyllä ja 
2 x keväällä 
 
Lasten havainnointi 
ja dokumentointi 
 

 
Asiakaskyselyt: 
eteiskyselyillä koo-
taan palautetta koko 
talon yhteisistä ta-
pahtumista 
 
Yhteissuunnittelun 
vaikuttavuuden arvi-
ointi ja dokumen-
tointi tiimipalave-
rissa joka 3. viikko 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen aloittaessa päiväkodissamme käymme aloituskeskustelun joko kotona tai 
päiväkodilla, perheen valinnan mukaan. Keskustelun lisäksi annamme perheelle yk-
silöllisesti aikaa tutustua päiväkodin arkeen.  
 
Tiedotamme asioista Muksunetillä, jonka kautta lähetämme kuukausi- ja viikkotie-
dotteet ja vanhemmat saavat tietoa päiväkodin tapahtumista. Kuukausikirjeet lähe-
tämme perheille kunkin kuukauden alussa. Kuukausikirjeessä kerromme tulevan 
kuukauden teemoista ja tärkeistä asioista sekä palaamme kuluneen kuukauden ta-
pahtumiin kertoen ryhmän kuulumisista ja toiminnasta. 
 
Teemme ryhmän toimintaa näkyväksi mm. valokuvin, joita on tulostettuina tilojen 
seinillä sekä diaesityksinä digikehyksissä. Dokumentoimme lasten toimintaa viikoit-
tain. Dokumentoinnin kohteena ovat mm. lapsen vahvuudet, työskentelytavat ja -
tottumukset, käyttäytyminen sekä oppiminen. Ryhmien eteistiloissa on tiedotteita 
ajankohtaisista asioista ja ryhmätiloissa on nähtävissä lasten tekemiä töitä. 

 
Vanhempien osallisuutta mahdollistamme vasu- ja esiops- keskusteluilla, vanhem-
painilloilla, toiminnallisilla perheilloilla, viikoittaisilla iltaperhekahviloilla, avoimilla 
ovilla, Viikon Tähti- viikolla sekä muilla yhteisillä tapahtumilla, joissa vanhempien on 
myös mahdollista verkostoitua keskenään.  

 
Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ja lapsen päivästä kertominen hakutilan-
teessa ovat tärkeä osa turvallista kasvatusyhteistyötä. Varhaiskasvatuksen aloituk-
sen Hyvä alku- keskustelun lisäksi keskustelemme lapsen asioista lapsen vasu- ja 
esiops -keskusteluissa vähintään kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Tiedotamme 
huoltajia vasu- ja esiops -viikoista, jolloin perheiden on mahdollista varata useista 
ajoista heille sopivin aika. Keskusteluista esiin nousseet asiat käsittelemme omassa 
tiimissä ja huomioimme niitä lapsen päivittäisissä toiminnoissa.  
 
Oleelliset kuulumiset lapsen päivästä kerromme lapsen huoltajalle hakutilanteissa 
päivälistan mukaisesti. Työvuoroista johtuen oman kotiryhmän aikuinen ei ole vält-
tämättä hakutilanteessa aina paikalla, mutta tieto välittyy ryhmältä toiselle ja asiaan 
on mahdollisuus palata oman kotiryhmän aikuisen kanssa.   

 
Lapsen siirtyessä päiväkotiryhmästä toiseen teemme yhteistyötä huoltajien ja hen-
kilökunnan kanssa, jotta lapsi tuntee olonsa turvalliseksi myös uudessa ryhmässä. 
Nivelvaiheessa (varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun) 
tehtävä yhteistyö on tärkeä osa lapsen varhaiskasvatuksen jatkumoa. 
 
  
KÄYTÖSSÄ OLEVIA TUEN MUOTOJA 
 
Varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tuen-
tarpeiden ilmettyä suunnittelemme tukitoimet yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuk-
sen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa teemme 
yhteistyötä myös sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  Yhdessä so-
vitut tukitoimet kirjaamme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetussuun-
nitelmaan. Lapsi voi saada tehostettua tai erityistä tukea, jonka kirjaamme myös 
em. lomakkeisiin.  
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Seuraamme ja arvioimme tukitoimien toteutumista säännöllisesti. Tukitoimia ovat 
mm. pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut: oppimisympäristö, ryhmärakenne, toi-
minnan eriyttäminen, pienryhmätoiminta, kuvien käyttö, viittomat, tulkitsemis – ja 
avustamispalvelut 

  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: 
- työskentelee ryhmissä yhdessä muun henkilöstön kanssa 
- osallistuu lasten tuentarpeiden havainnointiin, suunnitteluun ja arviointiin 
- osallistuu monialaiseen yhteistyöhön (neuvola, terapeutit, psykologit) sekä kou-

lun kanssa tehtävään yhteistyöhön 
- ohjaa erityisavustajia 

Erityisavustaja: 
- työskentelee lapsiryhmissä yhdessä muun henkilöstön kanssa 
- työpiste vaihtelee ryhmissä esiintyvien tuentarpeiden mukaan 

Nivelvaiheiden yhteistyö: 
- lapsen esiopetusryhmän varmistuttua järjestetään tarvittava tiedonsiirto varhais-

kasvatuksesta esiopetukseen 
- eskareille ja huoltajille järjestetään yhteinen tutustumistilaisuus esiopetukseen 

kesäkuussa ja uusille perheille järjestetään lisäksi aloituskeskustelu 
- esiopetuksesta tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa yhtenäinen opinpolku –

vuosikellon mukaisesti  
- koulun kanssa tehtävä yhteistyö voi olla esimerkiksi: yhteiset tapahtumat eri 

luokka-asteiden kanssa, koulutuntien seuraaminen ja koulun erityisopettajien  
vierailut esiopetusryhmissä 
 
 

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 
 
Esiopetuksessa olevat lapset kuuluvat oppilashuollon piiriin ja palvelut ovat perheille 
maksuttomia. Oppilashuollon yhteistyötahoja ovat 

• päiväkodinjohtaja 
• koulun rehtori 
• esiopetusryhmän opettajat 
• varhaiskasvatuksen erityisopettaja  
• koulukuraattori   
• koulupsykologi  
• neuvolan terveydenhoitaja  
• tarvittaessa koululääkäri 

Yhteisöllinen oppilashuolto: 

Yhteisöllisen oppilashuollon järjestämiseen esiopetusyhteisössä osallistuvat 
kaikki päiväkodin työntekijät osana omaa perustyötään. Esiopetusryhmien oppi-
lashuollollisessa työssä työvälineenä on lapsiryhmän työntekijöiden kokoama 
PESU, eli pedagoginen toimintasuunnitelma, jossa ilmenevät esiopetusryhmän 
tavoitteet, menetelmät ja arvioinnin välineet esiopetusryhmän ja – ympäristön 
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Päivitämme ja ar-
vioimme suunnitelmaa koko toimintakauden ajan.  
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Aluekohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Päiväkotikohtai-
seen oppilashuoltoryhmään kuuluvat esiopetusta järjestävän päiväkodin johtaja 
sekä esiopetuksen henkilöstö ja tarvittavat yhteistyötahot. Oppilashuoltoryhmä 
tapaa toimintavuoden aikana yhteistyöpalavereissa arvioiden oppilashuollollisen 
toiminnan toteutumista perheiltä saatujen palautteiden pohjalta. Muun varhais-
kasvatuksen kanssa teemme yhteistyötä esim. lapsen vaihtaessa esiopetusryh-
mää. Perusopetuksen kanssa sovimme yhteistyötavoista toimintakausittain yh-
tenäisen opinpolun vuosikellon mukaan. 
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on selkeät ohjeistukset lasten suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimintaohjeet äkillisissä 
kriiseissä tai uhkatilanteissa. Kiusaamisen ehkäisemiseksi vahvistamme hyvin-
vointiosaamista (säännöllinen ruokailu, riittävä liikkuminen, uni, rentoutuminen) 
ja työskentelemme kiusaamistilanteiden ennakoimiseksi, tunnistamiseksi ja nii-
hin puuttumiseksi varhaisessa vaiheessa. Henkilökuntamme arvioi yhteisiä toi-
mintatapoja säännöllisesti. 

 
 

Yksilökohtainen oppilashuolto: 
Kun huoli lapsen kehityksestä, oppimisesta tai hyvinvoinnista herää, varhaiskas-
vatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja ottaa huoltajien luvalla 
yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseniin ja päiväkodille sovitaan monialainen op-
pilashuoltoryhmän tapaaminen. Ennen tapaamista huoltajat allekirjoittavat kirjal-
lisen suostumuksen, johon kirjataan, ketä kutsutaan, ja mitä asioita käsitellään. 

Oppilashuoltoryhmän tapaamisesta kirjoitamme muistion ja oppilashuoltokerto-
muksen. Työryhmän jäsenten lisäksi saatamme oppilashuoltokertomuksen tie-
doksi ainoastaan huoltajien kanssa yhdessä sovituille tahoille. Päiväkodin joh-
taja vastaa oppilashuoltokertomuksen säilytyksestä ja siirrämme sen huoltajien 
luvalla lapsen mukana esiopetuksesta kouluun. 

Esiopetuksen tukitoimista tehostetut ja erityisen tuen aloittaminen käsitellään 
monialaisesti yhdessä oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tarvittaessa teemme 
yhteistyötä perheneuvolan, lastensuojelun – ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

 

Oppilashuollon toteutuminen ja seuranta: 

Tarkistamme suunnitelmaa vuosittain ja päivitämme yhteistyötahojen yhteystie-
toja tarpeen mukaan. Arvioimme suunnitelman toteutumista yleisesti päiväkodin 
oppilashuoltopalavereissa. Yksilökohtaisesti esiopetusvuoden ja oppilashuollon 
toteutumista arvioimme yhdessä lapsen vanhempien kanssa. 
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Oppilashuoltopalvelut: 

 

Lahjaharju/ Lohikosken koulu  

Koulupsykologi Iina Peltomaa, puh. 014 266 3584  
  

Puhelinaika ti ja to klo 10.00 - 11.00 
 

Koulukuraattori Elina Korhonen, puh: 014 266 0995  
   

Puhelinaika ti ja to klo 10.00 - 11.00 
 

Keskustan, Palokan ja Tikkakosken neuvolat, puh: 014 266 0141 

Puhelinaika ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14 

 

 

Mannila/ Mankolan koulu 

Koulupsykologi Suvi Eskelinen, puh: 014 266 3644  

  Puhelinaika ti ja to klo 10.00 - 11.00 
 

Koulukuraattori Tanja Maunonen, puh: 014 266 7192  

Puhelinaika ti ja to klo 10.00 - 11.00 
  

Keskustan, Palokan ja Tikkakosken neuvolat, puh: 014 266 0141 

Puhelinaika ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 14 

 

 

 
    

 
 

 
 

  
 
 

• 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  
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