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Luhtisen esimiesalue 

Luhtisen esimiesalue koostuu kolmesta päiväkodista: 
 

• Luhtisen päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/palokka-puuppola/luhtinen 
 

• Norolan päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/palokka-puuppola/norola 
 

• Ritoniityn ja Ritoniemen päiväkodit 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/palokka-puuppola/ritoniitty 
 

• Alueen esiopetusryhmät toimivat Luhtisen ja Ritoniityn päiväkodeissa 
 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johta-
misesta 

Norolan päiväkoti jakautuu toimintatiloina kahteen kotipesään, joissa toimii kolme ryh-
mää: Pilvenhattarat, Sateenkaaret ja Taivaantähtöset. Pedagogiikan toteutuksesta 
vastaavat varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista koostu-
vat kolmen kasvattajan tiimit (taulukko 1). Sateenkaarien ja Taivaantähtösten tiimit koos-
tuvat kahdesta varhaiskasvatuksen opettajasta ja lastenhoitajasta. Pilvenhattaroiden tii-
missä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa (taulukko 1). 
 
 
TAULUKKO 1. 
 
PILVENHATTARAT 1–2v. SATEENKAARET 2–4v. TAIVAANTÄHTÖSET 2–5v. 

 
- varhaiskasvatuksen opettaja 
- kaksi varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajaa 

 
- kaksi varhaiskasvatuksen 
opettajaa 
- varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja 
- erityisavustaja 

 
- kaksi varhaiskasvatuksen 
opettajaa 
- varhaiskasvatuksen lasten-
hoitaja 

 
 

Päiväkodin erityisopettaja toimii ryhmissä konsultoivassa roolissa sekä osallistuu tarvit-
taessa kasvatuskeskusteluihin huoltajien kanssa. Luhtisen esimiesalueella työskentelee 
neljä lastenhoitajan kelpoisuuden omaavaa varahenkilöä, jotka työskentelevät ryhmissä 
henkilökunnan äkillisten poissaolojen, varhaiskasvatuskeskusteluiden, vastuualuetehtä-
vien sekä opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan aikana. Tuttujen varahenki-
löiden työskentely ryhmissä luo lapselle turvaa ja pysyvyyttä sekä mahdollistaa sovittujen 
toimintatapojen toteuttamisen myös silloin, kun ryhmän vakituinen henkilökunta on poissa 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/luhtinen
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/luhtinen
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/norola
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/norola
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/ritoniitty
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/ritoniitty
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ryhmästä. Erityisavustaja mahdollistaa lapsiryhmän jakamisen pienempiin osiin ja tur-
vaa erilaisten sovittujen tukitoimien toteuttamisen. Päiväkodin ryhmät jakautuvat päivän 
aikana pienempiin osiin. Pienryhmätoiminnassa yksi aikuinen ohjaa ryhmänsä lapsia 
niissä taidoissa, joiden oppimista tukee kehitystason mukainen, pienempi ryhmäkoko. 

 
 

Johtaminen 
 
Päiväkodin johtaja vastaa Norolan lisäksi myös Luhtisen ja Ritoniityn päiväkotien toi-
minnan johtamisesta. Pedagoginen johtaja vastaa esimiesalueen päiväkotien pedago-
giikan ja henkilökunnan osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta. Lisäksi hän toimii päi-
väkodin johtajan sijaisena. Pedagoginen johtaja on tarvittaessa henkilökunnan tukena 
kasvatuskeskusteluissa huoltajien kanssa. Johtamisen tukena on apulaisjohtaja, joka on 
ryhmätyötä tekevä varhaiskasvatuksen opettaja. Osa hänen työajastaan on eriytetty apu-
laisjohtajan tehtäviin. Niitä ovat erilaiset päivittäiset arjen johtamisen tilanteet. 

 
Esimiesalueella on yhteinen johtotiimi, johon kuuluvat johtajan ja pedagogisen johtajan 
lisäksi päiväkotien apulaisjohtajat ja erityisopettaja. Johtotiimi kokoontuu kuukausittain ar-
vioimaan pedagogiselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, suunnittele-
maan henkilöstö- ja talousresurssin käyttöä sekä kartoittamaan henkilöstön koulutustar-
peita. Muutaman kerran vuodessa johtotiimin kokoonpano voi olla laajempi, jotta laaja-
alainen osaaminen ja kokemus tulee työyhteisön ja toiminnan hyväksi. Päiväkodin johta-
jan tai apulaisjohtajan pitämä kaikille avoin henkilöstöpalaveri on kahden viikon välein. 
Ryhmäkohtaiset tiimipalaverit pidetään joka viikko. Keskeisin johtamista tukeva ja työyh-
teisön toimintaa vahvistava tekijä on työstään ja työyhteisöstään kiinnostunut osaava 
työntekijä.  
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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 Hyvästä alusta hyvään päiväkotiarkeen 
 
Hyvä alku 
 
Lapselle ja huoltajille hyvän päiväkotiarjen ensimmäinen vaihe on hyvä alku. Kun päätös 
päiväkotipaikasta on tullut, päiväkodista otetaan yhteyttä perheeseen. Keskustelussa so-
vitaan ajankohta tutustumiselle ja aloituskeskustelulle, joka käydään lapsen kotona tai 
päiväkodissa. Hyvä alku -prosessissa tutustutaan lapseen ja perheeseen sekä käydään 
läpi lapselle ominaisia toimintatapoja arjen eri tilanteissa. Ennen varsinaista hoidon aloi-
tusta perheet tutustuvat yhdessä lapsen kanssa päiväkotiin, kunnes on aika aloittaa päi-
väkotiarki.  

 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Jokaiselle lapselle laaditaan syksyllä tai hoitosuhteen ensimmäisten viikkojen aikana var-
haiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma, johon kuvataan lapsen vahvuudet ja kiinnostuk-
sen kohteet, tapa toimia ja yksilölliset tarpeet. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja toi-
mintatavat kasvattajien toiminnalle. Lapsen vasuun kirjatut tavoitteet huomioidaan peda-
gogisen toiminnan suunnittelussa.  Kokonaisvastuu vasuun kirjattujen tavoitteiden toteu-
tumisesta on ryhmän varhaiskasvatuksen opettajalla. Keväällä varhaiskasvatuskeskuste-
lussa arvioidaan huoltajien kanssa tavoitteiden toteutumista ja yhteistyötä. Mahdollisuuk-
sien mukaan sama varhaiskasvattaja jatkaa lapsen kanssa myös seuraavan toimintakau-
den ryhmässä. 
 
Leikki 
 
Norolassa leikki on oppimisen keskeisin menetelmä. Lapsi oppii leikissä monia asioita 
(mm. arjen taitoja, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, ajattelutaitoja, kielellisiä 
taitoja, matemaattisia taitoja sekä hieno- ja karkeamotorisia taitoja). Lapsi voi olla ryhmän 
leikeissä kiinnostunut esimerkiksi paloautoista. Kiinnostus dokumentoidaan ja huomioi-
daan, kun suunnitellaan ryhmän toimintaa ja asetetaan tavoitteita. Kasvattaja rikastuttaa 
paloautoleikkiä omalla toiminnallaan, jolloin leikki monipuolistuu ja siihen tulee jatku-
vuutta. Näin myös varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen eri alueet konkretisoituvat. 
Esimerkiksi kielellisiä taitoja harjoitellaan paloautoista kertovien kuvakirjojen, laulujen ja 
lorujen avulla ja vuorovaikutustaitoja vuorottelemalla leikissä vesiletkun käyttöä. Ajattelu-
taitoja ja ongelmanratkaisua lähestytään pohtimalla, mistä voisi rakentaa paloauton ja 
mitä tarvikkeita paloasemalle tarvitaan. Aiheeseen liitetään myös keskustelu ja pohtimi-
nen turvallisuudesta. Matemaattisiin taitoihin perehdytään laskemalla lukumääriä ja arjen 
taitoihin pukeutumalla palomiehen tavoin. Kädentaitoihin tutustutaan maalaamalla pahvi-
laatikkopaloautoja ja liikunnallisiin taitoihin leikkimällä yhdessä ryhmän kanssa palo-
mieshippaa. 
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Osallisuus 
 
Norolan päiväkodissa osallisuus on kuulluksi tulemista ja ryhmään kuulumista. Lapsella 
on oikeus saada kokemus omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Parhaiten se toteutuu 
pienryhmätoiminnassa ja leikissä (kuva 1).  
 
KUVA 1. 

 
 
Pienryhmätoiminnan organisointia: Petteri Mikkolan koulutusmateriaalia, Jyväskylän paviljonki 21.8.2018 

 
 
Osallisuuden vahvistamisessa on tärkeää havainnointi ja lapseen tutustuminen. Aikuinen 
auttaa lasta liittymään leikkiin ja kehittämään leikkiä. Lapsi kuitenkin ideoi ja rakentaa 
leikkiä itse. Aikuisen vastuulla on turvata positiivinen, lämmin ja vuorovaikutteinen ilma-
piiri lasten ja aikuisten välille. Henkilöstö vastaa siitä, että lapsi ja huoltajat kokevat ole-
vansa tervetulleita päiväkotiin. Norolassa lapsille ja aikuisille puhutaan kunnioittavaan sä-
vyyn. Kaikkien ajatuksia pidetään tärkeinä. 
 
Alla on kuvattu osallisuuden toteuttamisen keinoja Norolassa. 
 
Lapsen kuuleminen  

- Kasvattaja kuuntelee lasten ideoita ja toiveita. Toimintaa suunnitellaan yhdessä 
lasten kanssa. Ryhmissä on käytössä esim. lasten toiveiden taulu/puu, joka toimii 
toiminnan suunnittelun pohjana  

- Ryhmän säännöt laaditaan yhdessä lasten kanssa 
- Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. Hankinnoissa kuunnellaan lasten toiveita. 
- Oppimisympäristöä järjestellään yhdessä lasten kanssa  
- Lapsilta kerätään säännöllisesti palautetta (esimerkiksi hymynaamoilla/mutrusuilla, 

lasten sanallisten palautteiden kautta ja havainnoimalla lasta) 
- Lepo- ja nukkumiskäytännöt sovitaan perheiden kanssa 
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Huoltajien kuuleminen  

- Hyvä alku, aloituskeskustelut, tutustuminen ja kotikäynnit  
- Päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa  
- Vasukeskustelu, muut ennakkoon sovitut keskustelut 
- Asiakaspalautteet ja arvioinnit. Huoltajilta kysytään palautetta ja toiveita vasukes-

kusteluiden yhteydessä sekä kirjallisesti vähintään kerran toimintakauden aikana 
- Yhteiset tapahtumat, vanhempainillat  
- Huoltajat kutsutaan osallistumaan lapsensa päiväkotipäivään  
- Huoltajat voivat myös halutessaan vierailla päiväkotiryhmässä esimerkiksi kerto-

massa omasta työstään tai harrastuksestaan  
- Toiminnalliset tapahtumat perheille  
- Pedagogisena tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvinvointia tu-

kee osallistumisen kokemus, jossa toiveilla ja mielipiteillä on merkitystä ja vaiku-
tusta toimintaan.  

 

 
 

2.2 Laadulliset tavoitteet 2020–2021 
 
 

1. Pedagogiikan näkyväksi tekeminen varhaiskasvatussuunnitelman oppimi-
sen alueiden kautta 

 
Ryhmien pedagogiikan toteutumista kuvataan huoltajille kuukausikirjeessä varhaiskasva-
tussuunnitelman oppimisen alueiden kautta. Oppimisen alueita havainnollistetaan huolta-
jille myös liittämällä ryhmissä toteutettava pedagoginen dokumentointi oppimisen aluei-
siin. Ryhmissä lasten ja kasvattajien ottamat kuvat ja muut dokumentit asemoidaan päi-
väkodin tiloihin siten, että huoltajat voivat tutustua niihin lapsensa kanssa päivän haku- ja 
tuontitilanteissa. 
 
Huoltajat arvioivat toimintatapaa kaksi kertaa vuodessa (marras-joulukuussa ja huhti-tou-
kokuussa) valintansa mukaan sähköisellä kyselyllä tai päiväkodilla toteutettavalla toimin-
nallisella arviointimenetelmällä. Myös kasvattajat käyvät arviointikeskustelun toimintata-
vasta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kehittävät menetelmää sekä oman että huolta-
jien suorittaman arvioinnin pohjalta.  
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2. Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja toiminnan suunnittelu niiden pohjalta 
 
Ryhmien toiminnan suunnittelu pohjautuu vähintään neljä kertaa vuodessa jokaisen lap-
sen vahvuuksiin. Ryhmät dokumentoivat lapsen vahvuuden / vahvuuksia ja laittavat ne 
esille ryhmän toimintaympäristöön. Vahvuuksien tunnistamisessa ja dokumentoinnissa 
huomioidaan lasten ikä- ja kehitystason mukaan lapsen omia, ryhmän kasvattajien, ryh-
män muiden lasten ja huoltajien näkökulmia. 
 
Toimintatapaa arvioidaan jokaisen dokumentointikerran jälkeen ryhmän kasvattajien kes-
ken ja lasten ikätaso huomioiden myös lasten kanssa. Lasten kanssa toteutettavasta ar-
vioinnista dokumentoidaan yksi arviointikerta koko työyhteisön yhteistä arviointikeskuste-
lua varten. 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien 
kanssa 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä on varhaiskasvatuksessa ja esi-
opetuksessa käytössä tuen kolmiportainen malli. Siihen kuuluu yleinen, tehostettu ja 
erityinen tuki. Kehityksen ja oppimisen tuki toteutetaan muokkaamalla toimintatapoja, 
toiminnan sisältöjä ja oppimisympäristöä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Varhaiskasva-
tuksessa kaikki arjessa tapahtuvat tilanteet ovat kasvatus- ja oppimistilanteita, joita hyö-
dynnetään tuen antamisessa. Huoltajien kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaat-
teet ja toimintatavat kirjataan lapsen yksilölliseen suunnitelmaan niin konkreettisesti, että 
niiden toteutumista voidaan arvioida.  
 
Kehityksen ja oppimisen yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Yleisessä tuessa huomioi-
daan lapsen yksilölliset erot kehityksessä, oppimisessa, temperamentissa ja kiinnostuk-
sen kohteissa. Hyvä yleinen tuki perustuu lapsen vahvuuksiin ja on kaiken varhaiskasva-
tuksen toiminnan perusta. Tehostettua tukea järjestetään silloin, kun tarvitaan yksilöl-
listä tukea usealla kehityksen osa-alueella ja tuen tarve on pitkäaikainen. Erityistä tukea 
tarvitaan, kun lapsella on kokoaikainen ja jatkuva yksilöllisen tuen tarve. 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa kehityksen ja oppimisen tuen pedagogisista 
järjestelyistä. Erityisopettajan pedagoginen tuki voi olla konsultoivaa, ajoittaista tai jaksot-
taista tukea henkilökunnalle, lapsiryhmälle tai lapselle. Varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja vastaa myös monialaisen yhteistyön koordinoinnista yksittäisen lapsen asioissa.  
 
 
Käytössä olevia tuen muotoja: 
 
Arjessa toistuvien tilanteiden hyödyntäminen opetuksessa 

- Pukemistilanteet, ruokailu, päivälepo, siirtymätilanteet, leikki 
- Oman toiminnan ohjaamisen ja itsesäätelyn tukeminen (kuvat, sanoittaminen, peli-

säännöt, piirtäminen) 
- Kasvattajien sensitiivisyys ja läsnäolo aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuk-

sessa 
 
Turvallisuuden vahvistaminen 

- Ennakointi (kuvat, piirtäminen, tiimalasi, käsikello) 

- Tunne- ja turvataidot -materiaali käytössä viisivuotiailla 

- Tunnetaitojen opetteleminen (tunnistaminen ja nimeäminen, kuvat, Askeleittain ja 

Piki-materiaalit) 

- Kiusaamisen ehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen 

- Aikuisen läsnäolo lapsiryhmässä 

 
Myönteinen kasvun tukeminen 

- Kehut ja tsemppipeukut, kannustaminen, palkitseminen yksilö- ja ryhmätasolla 
- Lapsen kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen, toiveleikit ja -tekemiset 

(esim. toivepilvet, toivetimantit) 
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Lapselle sopivien opetusmenetelmien ja toimintatapojen valitseminen 

- Strukturoitu ja kuvitettu päiväjärjestys 
- Pienryhmätoiminta 
- Leikin tai leikkitilan valitseminen kuvien avulla 
- Toiminnan porrastaminen 
- Erityisavustajaresurssin käyttäminen 
- Menetelmälliset ja toiminnalliset pienryhmät (esim. Hali-nalle, vuorovaikutusleikki, 

suomi toisena kielenä -ryhmät) 
- Opetuksen strukturointi (havainnollistaminen, konkreettisuus kuvilla ja esineillä, 

monikanavainen opetus aistien avulla liikkuen, leikkien ja tutkien) 
- Opetusmenetelmät (mallioppiminen, riittävä toisto, monikanavaisuus, havainnolli-

suus, toiminnallisuus, leikki) 
 
Kasvattajien yhteistyö 

- Työyhteisö, huoltajat, muut asiantuntijat, neuvola, koulu 
- Lapsen hyvinvoinnin perustasta huolehtiminen (ruokailu, hygienia, ulkoilu, lepo ja 

uni) 
 
Yksilöllinen hoidon tarve 

- Pitkäaikaissairauksien hoito ja lääkintä 
- Yksilölliset tuen muodot  
- Monialainen yhteistyö 
- Nivelvaiheiden yhteistyö (varhaiskasvatus → esiopetus → koulu) 
- Oppilashuoltosuunnitelma 

 

• an lähimmän esimiehesi kanssa. Keskustelussa tutustutaan pereh-
dyttämiseen kuuluviin asioihin ja perehdyttämisen tavoitteisiin. Pe-
rehdyttämisjakson päätteeksi, kun o a

 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.)  


