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Pappilanvuori (Pappilanvuoren ja Joke-
lan päiväkoti) 

1. Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Pappilanvuoren ja Jokelan päiväkoti 

• Esiopetus ryhmät: Haukat, Kotkat ja Satakielet Pappilanvuoressa sekä Esikot Jo-
kelassa. 

• Avoimena varhaiskasvatuspalveluna Pappilanvuoren perhekahvilat maanantaisin 
(klo:8.30-11.00) ja keskiviikkoisin (klo:15-18). Iltakahvilassa valmistetaan ja nauti-
taan yhdessä keittoruoka. 

2. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

• https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/palokka-puuppola/pappilanvuori 

• https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivako-
dit/palokka-puuppola/jokela 

 

Henkilökunta: 
 
Pappilanvuoren päiväkoti 
 
Päiväkodin johtaja Tiina Lehtonen 
Apulaisjohtaja Päivi Friman 
Varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja Erika Jyväsjärvi 
 
Esiopetus:  
3 varhaiskasvatuksen opettajaa,  
2 varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaa  

           2 erityisavustajaa 
 
Varhaiskasvatus: 
6 Varhaiskasvatuksen opettajaa  
5 varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaa  
1 erityisavustaja  
2 varahenkilöä 

 
 
Jokelan päiväkoti 
 
Päiväkodin johtaja Tiina Lehtonen 
Apulaisjohtaja Susanna Rajaniemi 
Varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja Erika Jyväsjärvi 
 
 
Esiopetus: 
2 varhaiskasvatuksen opettajaa  
1 varhaiskasvatuksen lastenhoi-
taja 
 
Varhaiskasvatus: 
3 Varhaiskasvatuksen opettajaa  
3 varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaa  
1 erityisavustaja 
2 varahenkilöä 

 
 

 

 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Erika Jyväsjärvi toimii kaikissa ryhmissä osal-
listuen päivittäiseen toimintaan. Erikaan voivat myös vanhemmat olla suoraan yh-
teydessä. Taloissa toimii myös pedagogisena tukena varhaiskasvatuksenopettaja 
Katri Kluukeri. 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/pappilanvuori
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/pappilanvuori
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/jokela
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/palokka-puuppola/jokela
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Molemmissa yksiköissä toimii kaksi varahenkilöä. He toimivat ryhmissä opettajien 
lakisääteisten suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikojen sekä henkilökunnan sai-
raspoissaolojen, koulutusaikojen ja lomien sijaisina. 

 

• Ryhmät: 
Pappilanvuoressa toimii kolme esiopetusryhmää sekä kolme 2-5-vuotiaiden ja yksi 
1-3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä.  
Jokelassa toimii yksi esiopetusryhmä, jossa on myös 5- vuotiaiden pienryhmä, 
yksi 4-5- vuotiaiden ja yksi 1-3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä. 
 
 

      PAPPILANVUOREN PÄIVÄKOTI                JOKELAN PÄIVÄKOTI 

 

• Pienryhmätoiminta: 
Ryhmissä toimitaan päivän aikana pienryhmissä (yleensä 6-8 lasta, toisinaan 
myös 2-5 lasta) toiminnan luonteen, tarkoituksen ja lasten henkilökohtaisten tavoit-
teiden mukaan. Lapsen etu ja tarpeet määrittelevät kulloisenkin ryhmäkoon. Pien-
ryhmissä tuetaan jokaisen lapsen yksilöllisiä varhaiskasvatuksen tavoitteita. 
Lasten tarpeiden pohjalta luodaan myös pedagogisia pienryhmiä esimerkiksi: 
Kuttu (Kuvin Tuettu Leikki), vuorovaikutusleikkikerho, tunnetaitoryhmä Askeleit-
tain, kaverikerhot, Vili Vilkastuksen tunneseikkailu, Piki (Mun ja sun juttu).  
 

• Johtamisen rakenne:  
 
Johtotiimiin kuuluvat johtajan lisäksi apulaisjohtajat, varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja sekä pedagogisena tukena varhaiskasvatuksenopettaja. Johtotiimi linjaa 
ja valmistelee henkilökunnan kanssa yhdessä käsiteltäviä asioita sekä suunnitte-
lee ja kehittää päiväkotien pedagogista toimintaa. 
 
Lapsiryhmien toiminnasta vastaavat työtiimit, joista kustakin valitaan tiimivastaava 
toimimaan tiedottamisen linkkinä molempiin suuntiin talon viikoittaisissa palave-
reissa. Tiimivastaavat kokoontuvat maanantaisin aikatauluttamaan viikon toimin-
nat ja tapahtumat (työvuorot, henkilökunnan riittävyys päivän eri kohdissa, tapah-
tumien aikatauluttaminen jne.) 
 
Tiimivastaavat kokoontuvat säännöllisesti myös johtotiimin kanssa, samoin mento-
rit, varahenkilöt sekä ryhmäavustajat. Jokaisella työntekijällä on päiväkodin arkeen 
ja vuodenkiertoon liittyviä omia vastuutehtäviä, minkä lisäksi henkilökunnasta koo-
taan pedagogisia suunnittelutiimejä eri tapahtumien ja teemakokonaisuuksien 
suunnitteluun. 
  

SATAKIELET

TIIRAT

HAUKAT

KOTKAT
PEIPOT

TINTIT

ESIKOT (esiopetus)

KAUNOKIT (4-5-vuotiaat)

LEMMIKIT (1-3-vuotiaat)
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Johtoryhmän rakentamat työillat koostuvat koulutuksellisista kokonaisuuksista ja 
yhdessä sovittavista pedagogisista asioista. Työyhteisössä on sovittu pelisään-
nöistä, joihin kaikki ovat sitoutuneet. Jokaisen vastuulla on tuoda yhteiseen kes-
kusteluun asiat, joihin toivotaan korjausta tai kehitettävää. Hyvä tiedonkulku, avoin 
ilmapiiri ja yhteisesti sovitut pelisäännöt osallistavat ja sitouttavat työntekijöitä toi-
mivaksi työyhteisöksi. 

 

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.”  

 
 

RAUHALLINEN KIIREETÖN ARKI JA SENSITIIVINEN KOHTAAMINEN  
 

• tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista.  
 
KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA 
 

• Rakennetaan oppimisympäristöä ekologisesti; välineiden hankin-
nassa otetaan huomioon laatu ja kestävyys. 

• Lelujen ja tavaroiden arvostus: käsitellään esineitä kauniisti ja laite-
taan ne leikin päätteeksi paikoilleen niin ulkona kuin sisällä. Opetel-
laan pitämään huolta yhteisistä tavaroista ja ympäristöstä. 

• Harjoitellaan käytännön ekologisuutta, kuten piirustusvihon ja yhtei-
sen värityskirjan käyttöä, kierrättämistä, kerätyn kierrätys- ja luon-
nonmateriaalin käyttämistä askartelu- ja työskentelymateriaalina. 

• Opetellaan arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa sekä rakennettua 
ympäristöä. Hyödynnetään lähiympäristöä pedagogisesti ja toimin-
nallisesti (metsäretket, urheilukenttä, kirjasto, liikuntahalli jne...) 

• Käytetään arjen ja pedagogiikan dokumentointiin i Padia, jonka 
avulla avataan viikoittain perheille ryhmän ja ´lasten toimintaa valo-
kuvin. 

 
 

TUNNE- JA TURVATAIDOT 
 

• Tutustutaan lasten kanssa erilaisiin tunteisiin. Opetellaan tunnista-
maan ja nimeämään tunteita sekä niihin liittyviä olotiloja. Harjoitel-
laan erilaisten tunteiden kanssa elämistä ja niiden tarkoituksenmu-
kaista purkamista.  

• Opetellaan omien ja toisten rajojen tunnistamista sekä asioista kerto-
mista ja avun pyytämistä. 

• Opetellaan erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä ja arvosta-
mista itsessä, toisissa ja ympäristössä. 

• Opetellaan mielipiteiden ilmaisua ja erilaisten vaihtoehtojen sietä-
mistä sekä niistä keskustelemista. 

• Tervetuloa ”virheille”, niistä opitaan yhdessä. 
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• *Peli seis-toimintamallin aktiivinen käyttäminen arjessa. 
 
(*Peli seis! on päiväkodeissa laajasti käytössä oleva kiusaamisen ehkäisyohjelma, jota harjoitellaan luonte-

vasti kaikissa lasten vuorovaikutustilanteissa. Se perustuu oman rajan asettamiseen ja tilanteen pysäyttämi-

seen sekä sanallistamiseen. Aikuinen auttaa aina asiassa eteenpäin, kun tilanne kaipaa ulkopuolista ratkaisi-

jaa.) 

 

 
HYVÄT TAVAT 
 

• Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme: lapsia, vanhempia sekä  
kaikkia työyhteisön jäseniä. 

• Opettelemme kuuntelemaan toisiamme ja odottamaan hermostu-
matta omaa vuoroamme 

• Harjoittelemme aktiivisesti toimivia vuorovaikutustaitoja, joissa vah-
vistetaan hyvää. Aikuinen toimii esimerkkinä kaikille vuorovaikutuk-
sen tasoilla kiinnittäen huomiota puhetapaansa, sanavalintaansa, 
puheensa sävyyn ja elekieleen.  

• Kiitämme ja kannustamme toinen toisiamme kaikissa päivän tilan-
teissa. 
 

 
PEDAGOGINEN LEIKKIPÄIVÄ 

 

• Leikki itsessään kehittää lapsen vuorovaikutus-, itsesäätely- ja sosi-
aalisia taitoja. Aikuinen huolehtii siitä, että leikkiaika on yhtäjaksoinen, 
rauhallinen ja leikkivälineet ovat helposti lasten saatavilla, jolloin lap-
set voivat muokata leikkiympäristöään itse. 
➢ Retkeilyn lähtökohtana on luontoa ja liikuntaa arvostava toi-

mintakulttuuri. Annamme lapsille mahdollisuuden tutkia ja op-
pia ulkona lähiluonnossa ja liikuntakentällä sekä leikkipuis-
tossa. 

➢ Metsä tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön ja rauhoittu-
mispaikan. Retkeilemme 1-4 kertaa viikossa lasten iästä ja lap-
siryhmän koosta riippuen. 

➢ Pidempi ”kokopäiväretki” luontokohteeseen tehdään linja-au-
tolla kaksi kertaa vuodessa. 

 

• Pedagoginen leikkipäivä sitouttaa kasvattajat osallistumaan lasten 
leikkeihin. Samalla tuetaan leikki- ja kaveritaitoja sekä lapsen yksi-
löllisiä varhaiskasvatuksen tavoitteita. 

• Viikko-ohjelmaan merkitään ”pedagoginen leikkipäivä”. Silloin kasvat-
tajat ovat mukana lasten leikeissä siten, että heillä on siinä jokin rooli.  

• Ryhmän /pienryhmän kaikki lapset osallistuvat samaan leikkiin. Peda-
goginen leikki yhdistää ja vahvistaa ryhmää. Leikkipäivää voidaan 
suunnitella ja valmistella lasten kanssa etukäteen tai leikit voivat syn-
tyä spontaanisti.  

• Leikkipäivää dokumentoidaan eri menetelmin perheille. 
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4. Esiopetussuunnitelma 

Päivittäinen esiopetuksen toiminta-aika 
Pappilanvuoren ja Jokelan päiväkodeissa esiopetusaika on 8.15- 12.15.  
Esiopetusta annetaan koulujen toiminta aikoina, mutta esiopetus päättyy aina 31.5. 

 
Noudatamme Jyväskylän esiopetussuunnitelmaa  
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops 
 
Esiopetuksen ryhmärakenne  

 
Pappilanvuoressa on kolme esiopetusryhmää.  
Jokelan päiväkodissa on yksi esiopetusryhmä. 
 
Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppimisympäristön-
kuvaus (laaja-alainen osaaminen) 
Pedagogisena tavoitteena päiväkodeissamme on lasten kokonaisvaltainen hyvin-
vointi.  
Lapsen ja perheiden hyvinvointia tukee osallistumisen kokemus, jossa toiveilla ja mie-
lipiteillä on merkitystä ja vaikutusta toimintaan. 
 
 
 
 
 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
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Rauhallinen kiireetön arki ja sensitiivinen kohtaaminen tukee lapsen hyvinvointia ja 
oppimista. 
Hyvä alku: Aloituskeskustelut käydään jokaisen perheen kanssa joko kotona tai päi-
väkodilla. Perheelle annetaan yksilöllisesti aikaa tutustua päiväkodin arkeen. 
Leikki: Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. Lapset osallistuvat leikkiympäristön 
rakentamiseen. Huolehditaan siitä, että leikkiaika on mahdollisimman yhtäjaksoinen ja 
rauhallinen.  
Liikunta: Aikuiset huolehtivat, että liikuntaa on mahdollisuus toteuttaa arjen eri tilan-
teissa. Lapsi oppii parhaiten itse tekemällä. Aikuinen innostaa lasta olemalla itse mu-
kana toiminnassa, jota on suunniteltu yhdessä. Työyhteisömme välittää lapsille liikun-
taan kannustavaa ja sallivaa ilmapiiriä. 
Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä ja toimintaympäristö on rakennettu tuke-
maan lapsen luontaista liikkumista. 
Retkeily: Lähtökohtamme on luontoa ja liikuntaa arvostava toimintakulttuuri. Luonto 
mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön ja paikan rauhoittumiseen. Retkei-
lemme viikoittain 3-4- kertaa, kaksi kertaa vuodessa tehdään ”kokopäivä ”retki luonto-
kohteeseen linja-auto matkan päähän. 
SAPERE (aisti ja ilmaise) https://peda.net/hankkeet/sapere: Lapset saavat ottaa itse 
oman ruoka-annoksensa ja heitä kannustetaan tutustumaan uusiin ruokiin eri aistien 
avulla. Ruuista ja niiden raaka-aineista keskustellaan positiivisessa hengessä. Lapset 
osallistuvat ruokien valmistukseen. 
Turvataidot: Lasten kanssa harjoitellaan tunne- ja turvataitoja. Opetellaan kunnioitta-
maan omia ja toisten fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. 
PELI SEIS: Kiusaamisen ehkäisyohjelma on aktiivisessa käytössä 

https://peda.net/hankkeet/sapere
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5. Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

 

• Koko talon tiimivastaavat kokoontuvat kerran viikossa aikatauluttamaan viikon toi-
minnat ja tapahtumat (työvuorot, henkilökunnan riittävyys päivän eri kohdissa, ta-
pahtumien aikatauluttaminen jne.) 

• Ryhmissä on käytössä pedagoginen lukujärjestys. Lukujärjestyksen avulla aika-
taulutetaan henkilökunnan toimintaa omassa ryhmässä esim. pienryhmätoimintaa. 

• Ryhmien seinällä on lukujärjestys lapsille, jossa on viikon tapahtumat. 

• Pesu (pedagoginen suunnitelma) on käytössä kaikissa tiimeissä, joissa sovitaan 
ryhmän toimintatavoista, tiimin käytännöistä huomioiden lasten yksilölliset tavoit-
teet ja arvioidaan toimintaa. 

• Pedagogiset porinat kerran kuukaudessa tai tarvittaessa, jossa keskustellaan päi-
väkodissa nousseista pedagogisista asioista. 

• Koulutuksessa opittua uutta tietoa jaetaan koko työyhteisölle. 

• Johtaja ja VEO tiimeissä vähintään 2 kertaa toimintakaudessa tukemassa pedago-
gista suunnittelua ja arviointia. 

• Henkilökunnalla on toimintakaudessa 1-2 kokopäivän kestävää suunnittelu-, arvi-
ointi- tai koulutuspäivää. 

• I padin kuvat tukena arvioinnissa ja kehittämisessä. 

• Keväällä on tiimin toimintakauden loppuarviointi, jossa henkilökunta arvioi ja kehit-
tää toimintaansa. 

6. Yhteistyö huoltajien kanssa 

• Ennen hoidon aloittamista perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu. Suurin 
osa perheistä haluaa aloituskeskustelun tehtäväksi kotona. Toivomme perheiden 
käyvän tutustumassa päiväkotiin useamman kerran ennen hoidon aloittamista. 

• Syksyn esiopetus ja varhaiskasvatus keskusteluissa perheet kertovat lapsestaan 
ja mietitään yhdessä yhteisiä toimintatapoja lapsen parhaaksi sekä kerätään myös 
ideoita, toiveita ja palautetta toiminnasta. Keväällä tai tarpeen mukaan tavoitteita 
arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa. 

• Pidämme tärkeänä päivittäisiä kohtaamisia vanhempien kanssa. Voimme va-
rata tarvittaessa myös erillisen jutteluajan vasu keskustelun lisäksi. 

• Ryhmien eteisessä on tiedote perheille viikon tapahtumista. Lapsille on oma kuvi-
tettu viikkotaulu. Ryhmissä on valokuvia seinällä tapahtumista. 

• Ryhmissä on käytössä päivälistat, joihin kirjoitetaan lapsen leikkejä ja oppimisen 
asioita, jotta vanhemmat saavat tärkeää palautetta lapsen päivästä. 

• Perheille lähetetään säännöllisesti viesti, jossa kerrotaan menneistä sekä tulevista 
tapahtumista, myös arjen pedagogisesta toiminnasta. 

• Kaksi kertaa toimintakaudessa perheille annetaan ”palautekukkanen”, johon he 
voivat yhdessä lasten kanssa antaa palautetta ja esittää toiveita. Palautetta toivo-
taan annettavan myös päivittäin. 

• Päiväkodin käytävien seinälle kerätään vuoden mittaan valokuvia lapsista, joita 
perheet voivat katsella tai kuvia voi katsella myös i padista. 

• Perheille järjestetään toimintavuoden aikana toiminnallisia ulkoilutapahtumia van-
hempain iltojen lisäksi. 

• Vanhemmille järjestetään kaksi kertaa toimintakaudessa ns. hakukahvitus erilais-
ten teemojen ympärille, jossa vanhemmat voivat tavata toisiaan ja henkilökuntaa. 
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Aloituskeskustelu

(Hyvä alku)
ESU JA VASU 
keskustelut

Viikkotaulu 

Päivittäiset 
kohtaamiset

Kuukausitiedotteet

Toiminnan 
kuvittaminen

i padilla

Vanhempaintoimi-
kunnan toiminta

Hakukahvitus 2x 
vuodessa

Avoimet ovet joka 
päivä

Palaute/arviointi 
kyselyt 2x 
vuodessa

Toiminnallisia 
ulkoilutapahtumia  

sekä 
vanhempainillat

• Päiväkodeissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Kutsumme elokuussa 
vanhempaintoimikunnan koolle arvioimaan päiväkodin toimintasuunnitel-
maa. 

• Vanhemmat ovat aina tervetulleita päiväkotiin tutustumaan lapsen päivään ja osal-
listumaan toimintaan. 
 

• Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan päiväkodin toimintaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                                    Yhteistyö huoltajien kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internetmonk.com/archive/david-cornwell-why-christians-have-children
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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7. Kehityksen ja oppimisen tuki 

 
Lapselle tarjotaan hänen kulloinkin tarvitsemaansa tukea. Tukimuodot tukevat myös 
kaikkia lapsia ryhmissä. Käytännössä tuemme lapsia mm. näillä tavoilla: 

-Peli Seis! -toimintamalli lasten vertaissuhteiden tukemiseen ja kiusaamisen ennal-
taehkäisyyn. 
-Pienryhmätoiminta ja pedagogiset pienryhmät lasten tarpeiden pohjalta esimer-
kiksi: Kuttu (Kuvin Tuettu Leikki), vuorovaikutusleikkikerho, Askeleittain tunnetaito-
pienryhmä, kaverikerhot, Vili Vilkastuksen tunneseikkailu, Piki (Mun ja sun juttu). 
Jaamme kotiryhmää pienempiin ryhmiin arjessa lasten tarpeiden ja pedagogisen 
suunnittelun mukaan.  
-Arjen tukikeinoina käytetään monipuolisesti kuvia ja kuvitusta tukemaan esimer-
kiksi kielen kehitystä, keskittymistä ja toiminnanohjausta. Myös tukiviittomia käyte-
tään tarpeen mukaan. 
 
 
 

• Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee päiväkodeissa pääsääntöisesti 
ilman ryhmävastuuta, lisäresurssina. Erityisopettaja tutustuu ryhmiin ja lapsiin, ha-
vainnoi ryhmissä, osallistuu ryhmän henkilökunnan kanssa pedagogiseen suunnit-
teluun. Erityisopettaja huolehtii lasten ja ryhmien tarvitseman tuen suunnittelusta 
ja toteutuksesta yhdessä henkilökunnan kanssa, sekä ohjaa ryhmien henkilökun-
taa tuen mahdollistamisessa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä sekä vanhempien 
että eri moniammatillisten tahojen kanssa lasten tarpeiden mukaan. Erityisavusta-
jat työskentelevät lisäresurssina mahdollistamassa tuen toteutumista. Heidän sijoi-
tuspaikkansa päiväkodin ryhmissä arvioidaan alueen ryhmien tuen tarpeiden mu-
kaan ja erityisavustajat voivat työskennellä useammassakin ryhmässä päivien ja 
viikkojen aikana. 
 

• Päiväkodit tekevät yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa, jotka työskentelevät 
asiakasperheiden tukemiseksi: pikkulapsipsykologi, neuvolan terveydenhoitajat, 
eri alojen terapeutit ja sosiaalipalveluiden työntekijät. Kiertävät varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajat koordinoivat alueen tuen tarpeita.  

 
Nivelvaiheiden yhteistyö (varhaiskasvatus → esiopetus → koulu) 
 

• Lapsi siirtyy kehityksensä myötä kasvatuksen eri portaille; varhaiskasvatuksesta 
siirrytään esiopetukseen ja esiopetuksesta koulumaailmaan,( huomioidaan myös 
ryhmästä toiseen siirtyminen talon sisällä). Näitä siirtymiä kutsutaan nivelvaiheiksi. 
Nivelvaiheissa lapsia tuetaan, jotta siirtymät sujuvat myönteisesti lapsen kasvun ja 
kehityksen huomioon ottaen esim. käydään tutustumassa lähikouluun. Esiopetuk-
sessa tehdään tiivistä yhteistyötä lähikoulujen kanssa: koulupsykologit, kouluku-
raattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat, luokanopettajat ja rehtorit kuuluvat yh-
teistyökumppaneihin. Lapsen kehityksen kannalta tärkeät tiedot siirretään koulun 
puolelle vanhempien kanssa yhteistyön hengessä, jotta koulu osaa valmistautua 
ottamaan vastaan lapsia yksilöllisine vahvuuksineen ja tuen tarpeineen.  

 
 

• Oppilashuoltosuunnitelma liitä! 
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• 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  


