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Esimiesalue Myllytuvan päiväkoti 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Myllytuvan ja Ristonmaan päiväkodit 

• Myllytuvan ja Ristonmaan päiväkotien esiopetus 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

2. Linkki päiväkodin tietoihin nettisivulla: 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/keltinmaki-myllyjarvi/myllytupa 
  
Myllytuvan päiväkodissa työskentelee kymmenen varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
9 lastenhoitajaa. Näistä työntekijöistä osa työskentelee vuorohoidossa Keltasirkku-
jen ja Viherpeippojen ryhmätilassa.  Kuluvalla toimintakaudella päiväkodissa on 
neljä erityisavustajaa. Myllytuvan ja Ristonmaan päiväkodilla on yksi yhteinen var-
haiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Alueella toimii neljä varahenkilöä, jotka toi-
mivat lapsiryhmissä sijaistamassa henkilöstön äkillisiä poissaoloja ja koulutuksiin, 
suunnitteluaikoihin ja vastuutehtäviin liittyviä ryhmästä poissaoloja. Päiväkodissa 
on tulevan toimintavuoden aikana myös hanketyöntekijöitä Positiivisen diskrimi-
naation hankkeeseen liittyen. 
 
Myllytuvan päiväkoti on vuorohoitoyksikkö, joka on auki lasten hoitoaikojen mu-
kaan klo 5.00-22.30 välisenä aikana.  Päiväkodin lapsiryhmät jakautuvat viiteen 
lapsiryhmätilaan. Keltasirkkujen ryhmätilassa on 1-2-vuotiaita lapsia, Tilhien ryh-
mätilassa 2-4-vuotiaita lapsia, Viherpeippojen ryhmätilassa on 3-5- vuotiaita lap-
sia, Punatulkuissa 3-5-vuotiaita lapsia ja Sinitinteissä esiopetusikäisiä lapsia. Lap-
siryhmätiloissa toimitaan pienryhmissä. Pienryhmätoiminta suunnitellaan jokai-
sessa ryhmässä erikseen riippuen lasten vahvuuksista, kiinnostuksen kohteesta, 
iästä, kehitystasosta ja tuen tarpeista. 
 
Myllytuvan päiväkodissa on päiväkodinjohtaja (joka toimii sekä Myllytuvan että 
Ristonmaan päiväkodinjohtajana), apulaisjohtaja sekä pedagoginen johtaja, joka 
toimii samalla Ristonmaan päiväkodin apulaisjohtajana.  Esimiesalueella kokoon-
tuu noin kerran kuukaudessa johtotiimi, johon kuuluu edellä mainittujen lisäksi var-
haiskasvatuksen erityisopettaja. 
 
 

3. 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.”  

 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keltinmaki-myllyjarvi/myllytupa
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/keltinmaki-myllyjarvi/myllytupa
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Päiväkodin jokainen ryhmä tekee pedagogisen suunnitelman, joka käydään alku-
syksystä läpi varhaiskasvatuksen erityisopettajan, pedagogisen johtajana ja päivä-
kodinjohtajan kanssa.  Ryhmät suunnittelevat pienryhmätoimintaa lapsille sekä 
aamu- että iltapäiviksi, ja huolehtivat toiminnan porrastamisesta perustoimintatilan-
teissa, kuten ruokailuissa ja pukemis- ja riisumistilanteissa. Toiminnan suunnitte-
lussa huomioidaan lasten ja huoltajien toiveita, ja viikkosuunnitelmista tehdään 
monipuolisia ja joustavia ja vuorovaikutustilanteista myönteisiä. Vuorohoidossa 
tehdään oma pedagoginen suunnitelma.  Varhaiskasvatuksen opettajat ovat vuo-
rohoidossa töissä iltaisin, työparina lastenhoitajan kanssa. 
 
Päiväkodissa kiinnitetään jokaisessa ryhmässä huomiota liikunnan monipuolisuu-
teen sekä määrän lisäämiseen sekä sisällä että ulkona. Ryhmien käytössä on vii-
koittain jumppasali. Ryhmien oppimisympäristöihin on kiinnitetty liikunnan näkökul-
masta huomiota ja ryhmissä on omia liikuntavälineitä lapsien saatavilla. Päiväko-
dissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä liikuntapäiviä sekä sisällä että ul-
kona. Retkien määrää on lisätty ja ulkoleikkisäännöt on laadittu siten, että ne kan-
nustavat lasta liikkumaan, turhat ei-sanat on karsittu pois. 
 
Työntekijät mahdollistavat lasten pitkäkestoisen leikin.  Mitä pienempi lapsi, sitä 
enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että aikuinen on läsnä leikissä.  Lasten 
saatavilla on monipuolisia, vaihtelevia leikkivälineitä. Leikinvalintataulujen avulla 
isommat lapset vaikuttava oman päivänsä kulkuun. 
 
Ruokailu on osa päiväkodin pedagogista toimintaa. Tavoitteena on lasten myöntei-
nen suhde ruokaan.  Isommilla lapsilla on nähtävinä lautasmalliateria ennen ruo-
kailuun menoa.  Päiväkodissa kiinnitetään huomiota siihen, että aikuinen toimii 
mallina lapselle ruokailutilanteissa.  Sapere-menetelmän antia käytetään päiväko-
dissa mm. maistelun ja leipomisen avulla. 
 
Kaveri- ja tunnetaitojen luomiseen ja ylläpitämiseen kiinnitetään päiväkodissa huo-
miota. Eroon kiusaamisesta-ohjelma on käytössä päiväkodissa. Kiusaamisen en-
naltaehkäisy ja siihen puuttuminen on osana jokaisen lapsiryhmän/pienryhmän pe-
dagogista suunnitelmaa. Peli seis- ohjeistus on käytössä kaikissa lasten ryhmissä 
ja Piki-materiaali on käytössä osassa ryhmistä. 
 
Lasten osallisuutta tuemme siten, että korostamme lasten vapautta itseilmaisuun 
ja muodostamme oppimisympäristöstä mahdollisimman osallistavan. Lapsia ha-
vainnoidaan ja lasten toiveita kuunnellaan: he valitsevat itse mm. lauluja, leikkejä 
ja kirjoja. Lapset osallistuvat toiminnan suunnittelun lisäksi myös toiminnan arvi-
ointiin, riippuen ikä- ja kehitystasostaan, mm. vasukeskusteluissa. 
 
Vanhempien osallisuutta tuemme mm. päivittäisen vuoropuhelun avulla tuonti- ja 
hakutilanteissa.  Vanhemmilta kysellään myös mm. vanhempainilloissa ja vasu-
keskusteluissa heidän toiveitaan sekä tyytyväisyyttään varhaiskasvatukseen sekä 
suullisesti että sähköisen vasukyselyn avulla.  Tavoitteena on avoin, rehellinen, toi-
sia kunnioittava vuorovaikutus. Eteisessä olevat viikkosuunnitelmat, kuukausikir-
jeet ja toiveiden puut osallistavat huoltajia.   
  
Päiväkodissamme hyvinvoinnin perustana on turvallinen vuorovaikutusilmapiiri ja 
lapsen sensitiivinen kohtaaminen. Päiväkodissa korostetaan sitä, että aikuinen on 
aina esimerkkinä lapsille.  Pedagogisesti suunniteltu pienryhmätoiminta tukee 
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lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista. Turvataito-materiaali on käytössä osassa 
ryhmiä, lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti. Jokaiselle lapselle taataan päivän 
aikana rauhallinen rauhoittumis/lepohetki, lapsen päivän kokonaisuuden huomioi-
den. Vuorohoito/iltahoitolapsille mahdollistetaan illan ajaksi rauhallisia leikkejä ja 
arjen tilanteita.  
  
Yksikön/esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen: 
 

1. Rakennetekijöihin liittyvä tavoite:  
A. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittäminen sisä- ja ulko-

tiloissa. Kiinnitetään huomiota osallisuuteen, turvallisuuteen, viihty-
vyyteen ja toiminnallisuuteen. Sovitaan yhteiset vastuuhenkilöt ta-
voitteeseen liittyen. 
Arviointi: Työntekijöille/ tiimeille tehdään kysely asiasta tammikuussa 
sekä toukokuussa 2020. Otetaan huomioon asiakas- ja henkilöstö-
palaute. 

B. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen. Tavoitteena 
on yhdessä jakamisen ja oppimisen ilmapiiri. Sovitaan yhteinen kes-
kustelurakenne tähän liittyen. 
Arviointi: Työntekijöille/ tiimeille tehdään kysely asiasta tammikuussa 
sekä toukokuussa 2020. Otetaan huomioon asiakas- ja henkilöstö-
palaute. 

 
 

2. Prosessitekijöihin liittyvä tavoite:  
A. Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö. 

Kiinnitetään huomiota hyviin käytöstapoihin, kuten tervehtimiseen ja 
silmiin katsomiseen.  Kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyteen ja sii-
hen, että kuunnellaan ja ollaan läsnä sekä annetaan palautetta sekä 
omassa tiimissä että koko työyhteisössä. 
Arviointi: Marraskuussa 2020 työntekijöille tehdään henkilökohtainen 
kysely asiasta. Otetaan huomioon asiakas- ja henkilöstöpalaute. 

B. Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Kiinnitetään huomiota 
siihen, miten lapset tulevat nähdyksi ja kohdatuksi eri tilanteissa päi-
vän aikana. 
Arviointi: Käytetään lapsilähtöisiä arviointimenetelmiä vähintään ker-
ran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Otetaan huomioon asia-
kas- ja henkilöstöpalaute. 
   

 
 

4. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Vanhempien perehdyttämiseen toimintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hyvä 
Alku-keskustelut, vanhempien/lasten ryhmään tutustuminen, vanhempainillat, juh-
lat, kuukausikirjeet, eteisinfot ja valokuvat mm. seinillä ovat perehdyttämisen väli-
neitä. Tulevana toimintavuonna otetaan lisäksi huomioon pandemiaohjeistus huol-
tajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 
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Lasten vasukeskustelut ajoittuvat vuosikellossa syys-marraskuulle sekä huhti- tou-
kokuulle. Keskusteluajat sovitaan neuvotellen huoltajien kanssa sekä joissain ryh-
missä lisäksi seinällä olevaa varauslistaa käyttämällä. Lasten vasuja hyödynne-
tään toiminnan suunnittelussa.  Lasten yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuk-
sen kohteet ovat suunnittelun pohjana. Lasten vasujen pohjalta tehdään ryhmiin 
pedagogiset suunnitelmat sekä mietitään, miten yleinen tuki ja tukitoimet toteute-
taan ryhmissä.  
 
Vanhemmille tiedotetaan päivittäin lasten kuulumisia tuomis- ja hakutilanteissa.  
Tämän mahdollistaa henkilökunnan käytössä olevat viestivihkot ja päivälaput. Tar-
vittaessa tiedottamisen apuna käytetään kuvia ja videoita.  Lisäksi isommat lapset 
otetaan kuulumisten kertomiseen mukaan. 
 
Vanhemmilta kysytään alkutoimintavuodesta sitä, miten he haluavat osallistua lap-
sensa ryhmän ja päiväkodin toimintaan.  Tulevan toimintavuoden aikana järjeste-
tään koronaohjeistukset huomioiden toiminnallisia vanhempainiltoja, joulun aikaan 
joulujuhlia ja keväällä kevätjuhlia.  
 
Lapsi saa tarpeidensa mukaisesti varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yleistä, 
tehostettua tai erityistä tukea. Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja se on koko lap-
siryhmän toiminnan perusta. Lapsi saa tarvitsemansa tuen heti, kun siihen havai-
taan olevan tarvetta. Tuen kestoa ja tukitoimien toimivuutta arvioidaan yhteistyössä 
vanhempien kanssa. Lapsen saama tuki ja tuen muodot kirjataan lapsen Vasuun. 
Lapsiryhmissä työskentelevät erityisavustajat ovat mahdollistamassa lapsen kas-
vun ja oppimisen tuen toteuttamisen.  
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee yhdessä lapsen vanhem-
pien, ryhmän henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana 
arvioimassa ja suunnittelemassa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksi-
löllisiä tukitoimia. Veo antaa konsultaatiota lasten kasvuun, kehitykseen ja kuntou-
tukseen liittyvissä asioissa.  
 
Yhteistyötä tehdään eri kuntoutustahojen (toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puhe-
terapeutit), pikkulapsipsykologin, neuvolan, perheneuvolan, varhaisen tuen palve-
luiden sekä muiden toimijoiden kanssa tarpeen mukaan. Esikoululaisten osalta yh-
teistyötahoina ovat muun muassa koulun erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, 
koulupsykologi ja koulukuraattori. 

 
 

5. Myllytuvan päiväkodin esiopetussuunnitelma 
 
Esiopetusikäiset lapset toimivat Sinitinttien ryhmässä kahtena pienryhmänä.  
Osa toiminnasta on pienryhmille yhteistä. Esiopetusaika (4h) on 8.30 – 12.30 väli-
senä aikana.  Esiopetusryhmässä ulkoillaan pienryhmittäin klo 8.30–10 tai klo 10–
11.30. Toiminnallista esiopetusta on pienryhmittäin klo 8.30–10 tai klo 10–11.30. 
Lounas on pienryhmittäin klo 11-11.30 tai klo 11.30–12. Lounaan jälkeen on satu-
hetki lepohuoneessa.  Vuorohoidon esiopetus räätälöidään lapsikohtaisesti. 
 
Esiopetusryhmässä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskas-
vatuksen lastenhoitajaa sekä erityisavustaja. Esiopetus Myllytuvalla perustuu yh-
dessä tekemiseen: leikkiin ja monipuolisiin, toiminnallisiin työtapoihin sekä lasten 
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kiinnostuksen kohteiden huomioimiseen ja ilmiöiden kautta oppimiseen. Lisäksi 
meillä on käytössä esiopetuskirja ”Seikkailujen eskari”. Esiopetuksessa huomioi-
daan päiväkotimme liikuntapainotus sekä lähiympäristön toimintamahdollisuudet. 
Lasten ja vanhempien osallisuus esiopetuksessa toteutuu yhdessä keskustellen. 
Vanhemmilla on mahdollisuus halutessaan tutustua ja osallistua toimintaan. Esi-
opetusikäiset ovat oppilashuollon piirissä. Myllytuvan päiväkodilla on erillinen oma, 
oppilashuoltosuunnitelma esiopetuksen henkilöstön tueksi. 

  
 

 
 
  

• 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.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston käyttöön. Käytte läpi mahdolliset 
kulkurajoitukset ja hälytysjärjestelmien toiminnan.  

• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun liittyvät keskeiset asiat (palkan-
maksun ajankohta sekä matkalasku-, poissaolokäytännöt jne.)  

• Toimitatte palkkahallintoon verokorttisi.  

• Saat käyttöösi työvaatteet, mikäli työtehtäväsi niitä edellyttävät.  

• Käytte läpi puhelimien käyttöön sekä kopiointiin ja faksiin, sekä 
muuhun toimistotekniikkaan.  

• Käytte läpi kirjepostin lähettämisen sekä paperin ja muun jätteen la-
jittelun.  

• Saat tietokoneen verkkotunnuksen ja sähköpostin. Sinut perehdyte-
tään kaupungin voimassaoleviin sähköpostiohjeisiin.  

• Saat henkilökuntakortin, jolla sinut tunnistetaan Jyväskylän kaupun-
gin henkilöstöön kuuluvaksi. Henkilökuntakortit ovat vakituisessa ja 
määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville erilaiset. Saat hen-
kilökuntakortin oman esimiehesi tai yksikkösi henkilöstöasioista 
vastaavan henkilön kautta. Henkilökuntakortilla saat alennuksia ja 
etuuksia eri yrityksistä ja palveluntuottajilta. Lista etuuksista löytyy 
sisäisestä verkosta.  

• Saat käyttäjätunnukset tarvitsemiisi tietojärjestelmiin ja sinut opas-
tetaan tietoturvan ja – suojan kiemuroihin.  

• Sinulle kerrotaan tietotekniikkatuesta. 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
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