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PUISTOKADUN PÄIVÄKOTIKOULU 

 
     Linkki päiväkodin tietoihin nettisivuilla  
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/var-
haiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-19 

1. Päiväkodin ryhmärakenteet 

 
Nuput ovat alle 3-vuotiaan lasten ryhmä. Lapsia ryhmässä on 12 
Silmuissa ja Iduissa touhuaa 21 iältään 2-5 vuotiasta lasta.  
Versoissa ja Taimissa on kummassakin 14 iältään  5-6-vuotiasta lasta. Esiopetusikäi-
set   lapset sijoitetaan joko Taimiin tai Versoihin. 
 
   Lapsiryhmät muodostetaan keväisin yhdessä johtotiimin ja henkilökunnan kanssa. 
Vanhempien ja lasten toiveita ryhmäjaoista kuunnellaan ja pyritään ottamaan huomi-
oon mahdollisuuksien mukaan. Lapsiryhmiä muodostaessamme huomioimme kaveri-
suhteet, lasten ikäjakauman ja pyrimme aikaansaaman mahdollisimman toimivat ryh-
mät. 
 
   Päiväkotipäivän aikana ryhmien toiminta järjestetään kiinteissä 4-7 lapsen pienryh-
missä jotka toimivat porrastetusti ennalta tiimipalavereissa suunnitellun aikataulun mu-
kaan. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä lapsiryhmien välillä ja madaltaa kynnystä 

ryhmästä toiseen siirryttäessä.  
 
  Keskiviikkoisin esiopetusikäiset lapset osallistuvat yh-
dessä 1-2 luokkalaisen kanssa joustaviin opetusjärjeste-
lyihin. Keskiviikkoisin kokoontuvat myös päiväkodin 
kaikki 5-vuotiaat lapset yhteiseen aamupäivätoimintaan.  
                          

  
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-19
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-19


  
    
 
 

 
1.1 Päiväkodin henkilöstörakenne 

 
 

  Päiväkodissamme työskentelee päiväkodin johtaja, 9 varhaiskasvatuksen opettajaa, 
6 lastenhoitajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 2 erityisavustajaa. Päiväkodissa 
on 2 varahenkilöä, josta toisen ensisijainen tehtävä on työskennellä siinä ryhmässä, 
josta henkilökuntaa on poissa. Toinen taas mahdollistaa varhaiskasvatuksen opetta-
jien suunnitteluajan toteutumisen ennalta sovitun lukujärjestyksen mukaisesti. Päivä-
kodissa on myös keskustan ja Kuokkalan kerhotoiminnan varahenkilön sekä keskus-
tan alueen erityisavustajien varahenkilön kotipesä.  
        
 
 
          1.2   Päiväkodin johtamisen rakenteet 
 
 

   Palveluista ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa johtotiimi. Johtotii-
min työn lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Joh-
totiimin muodostavat päiväkodin johtaja, päiväkodin apulaisjohtaja ja varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja. Johtotiimi suunnittelee päiväkodin toimintaa, pedagogisia toiminta-
tapoja ja kasvatustyön tukemista havaintojen sekä henkilöstöltä että vanhemmilta saa-
tujen ehdotusten pohjalta.  
   Päiväkodin arkea arvioidaan ja kehitetään viidessä eri Teematiimissä. Henkilökun-
nan eri ammattiryhmien edustajat kokoontuvat ennalta suunnitellun vuosikellon mu-
kaan kehittämään päiväkodin arjen käytänteiden sujuvuutta. Lukuvuonna 2019-2020 
tiimeissä kehitetään uuden työntekijän perehdyttämistä, lasten ja perheiden osalli-
suutta, ruokailun käytäntöjä ja ruokailoa, työvuorosuunnittelua ja henkilökunnan työhy-
vinvointia. 
   Päiväkotikoulun toimintaa arvioidaan säännöllisesti esim. asiakaskyselyillä, lapsilta 
saadun palautteen perusteella ja vasukeskustelujen yhteydessä yhdessä huoltajien 
kanssa. Palautteita hyödynnetään johtotiimin ja Teematiimien työskentelyssä. Arjen 
kohtaamisissa saatua palautetta käymme läpi viikoittain tiimi- tai talon palaverissa. 
 
Päiväkotikoulun johtotiimiin kuuluvat päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja, rehtori ja vara-
rehtori. Johtotiimin tehtävänä on pitää yllä ja kehittää päiväkodin ja koulun yhteistyötä. 

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.”  
 
 

      Hyvän ja toimivan arjen yhtenä perustana päiväkodissamme on kasvattajatiimin 
yhteinen työväline, Pedagoginen suunnitelma. Pedagoginen suunnitelma on lasten 
vasujen pohjalta tehty sopimus ryhmän toiminnan tavoitteista ja arjen käytännöistä. 
Pedagogiseen suunnitelmaan kuvataan ryhmässä tehdyt sopimukset varhaiskasvatuk-
sen aloittamisvaiheeseen liittyvistä käytännöistä, yhteistyöstä, lasten kuulemisesta ja 
heidän mahdollisuuksistaan toimia omin luontaisin tavoin, tuen järjestämisestä lapsille, 
arjen turvallisesta sujumisesta ja monialaisesta yhteistyöstä. Kasvattajatiimit aloittavat 
pedagogisen suunnitelman parissa työskentelyn päiväkotikoulun suunnittelupäivissä 
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elokuun ensimmäisellä viikolla. Ennen pedagogisen suunnitelman työstämistä tulevalle 
toimivuodelle ryhmät käyvät tiimin arvokeskustelun, jossa pohditaan tiimille yhteinen 
arvopohja ja luodaan perusta hyvin toimivalle kasvattajatiimille. 

 
     Pedagogista suunnitelmaa täydennetään viikoittain tiimipalavereissa ja kolme ker-
taa toimivuodessa pidettävissä tiimi-illoissa.  
 

 

                    
 
                2.1   Hyvät arjen käytänteet 
 
       

   Lapset ovat aktiivisia toimijoita arjessamme. Lapsi saa hoitopäivän aikana kokea, 
että häntä kuunnellaan ja arvostetaan. Pidämme toiminnassamme tärkeänä: 

 
 

- Pienet mukavat arjen hetket, höpsöttely ja sylittely 
- Kuuntelemme ja arvostamme lasta 
- Lapsihavainnointi, lasten toiveiden ja ideoiden dokumentointi ja toteutta-

minen 
- Mahdollisuus valita leikkejä ja toiveleikit 
- Joustamme suunnitelmissa lasten ideoiden mukaan 
- Järjestämme toiminnallisia tapahtumia perheille esim. joulupaja 
- Mietimme sääntöjä yhdessä lasten kanssa 
- Lapset ottavat ruokaa itse ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa lepohetken 

käytänteisiin 
     

   Hyvinvointioppiminen toimii lapsen hyvinvoinnin rakentamisen tukena päiväkodis-
samme. Hyvinvointia opitaan samoin kuin lukemista ja laskemista jatkuen läpi koko 
elämän. Hyvinvointioppiminen lapsen arjessa on sosiaalista osaamista, oman mielen 
ja elimistön viestien sanoittamista, oman ja ympäristön hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin 



  
    
 
 

arviointia ja tulkintaa, oppimaan oppimista ja tottumuksia. Hyvinvointioppiminen jatkuu 
suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 

 
         2.2 Hyvinvointioppimisen painopisteinä päiväkodissamme ovat  
 

 
 
    -ryhmässä toimimisen harjoittelu 
 
    - kaveri-taidot 
 
    - tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja   
      nimeäminen 
 
    - omasta puhtaudesta huolehtiminen 
 
    - päivärytmin hahmottaminen 
 

 
        
 
           

     Tällä toimikaudella työyhteisön toiminnan kehittämiskohde on leikin oppimisympä-
ristö. 
    Oppimisympäristö on kokonaisuus, joka syntyy toiminnassa yhdessä tekemällä. Ai-
kuisen jakamaton läsnäolo ja rooli leikissä tukee lapsen kehitystä, oppimista ja rikas-
taa oppimisympäristöä. Aikuisen aktiivinen rooli leikissä on tukea lapsen sosiaalisten 
taitojen kehittymistä ja vaikuttaa myönteisesti ryhmäytymiseen.     

 
Laatulupauksen takeena toiminnassamme on: 
 

- Aikuisen sensitiivinen mukanaolo ja rooli leikissä. Aikuinen tukee leikin myötä 
lapsen kehitystä, oppimista, rikastuttaa ja strukturoi oppimisympäristöä. 

- takaa leikin jatkuvuuden 

- sopimus työrauhasta-> leikkirauha lapselle 

- riittävän selkeä ja suunniteltu fyysinen ympäristö 
   
 

Jatkuvaa arviointia tehdään yhdessä lasten kanssa päivittäin. 



7 
Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

  

          3.Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

 
   Lapsen aloittaessa päivähoidon perheelle tarjotaan mahdollisuutta päivähoidon työn-
tekijän vierailuun lapsen kotona. Tämän tarkoituksena on tutustua lapseen hänen 
omassa ympäristössään ja helpottaa turvallisen suhteen muodostumista päiväkodin 
henkilökuntaan. Perheen kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa käydään läpi lap-
sen hoitoon ja perheen toiveisiin liittyviä asioita. Perhe saa käydä tutustumassa lapsen 
tulevaan päiväkotiryhmään niin monta kertaa kuin he haluavat.  

 
   Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatus-
suunnitelma (vasu). Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuo-
dessa tai aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy. Vasuun kootaan yhteen 
huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehitykseen ja oppimiseen 
liittyvistä vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta. Lapsen toimintaa havainnoidaan ja 
lasta haastatellaan mahdollisuuksien mukaan, ja näiden pohjalta lapsen mielipide ja 
toiveet kirjataan hänelle tehtävään vasuun.  

 
   Lapsen vasu laaditaan 1-3 kuukauden kuluessa toimintakauden aloituksesta. Var-
haiskasvatuksessa toteutettavalle toiminnalle asetetaan tavoitteita lapsen kehityksen 
tukemiseksi ja niiden toteutumista arvioidaan toimintakauden loppupuolella, yleensä 
keväällä. Vasu-keskusteluajat sovitaan vanhempien kanssa henkilökohtaisesti.  

 
   Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet muodostavat päiväkodin toiminnan 
perustan. Jos tavoitteena on esimerkiksi lisätä lapsen omatoimisuutta pukemisessa, 
hänelle pyritään mahdollistamaan päivittäin kiireetön pukemishetki. Lasta neuvotaan 
sanallisesti, hänelle näytetään pukemiseen liittyviä kuvia sekä häntä kannustetaan. 
Jos lapsi tarvitsee tukea tunteiden säätelyssä, varhaiskasvatuksessa tarjotaan hänelle 
tuokioita, joissa tunteita käsitellään esimerkiksi kuvien, kirjojen, käsinukkien, piirtämi-
sen tai eläytymisharjoitusten avulla.  

 
 
 

    3.1 Päivän kuulumisista tiedottamisen käytänteet ja yhteistyö huoltajien 
kanssa 

 
       Yhteistyö huoltajien kanssa on keskeinen perusta lapsen yksilöllisen kehityksen ja 
kasvun tukemiseksi päiväkodissamme. Vanhempia tavataan päivittäin ja tapaamisiin 
luodaan positiivinen ja avoin tunnelma. Lapsen päivän kuulumisista kerrotaan päivit-
täin vanhemmille ja huolehditaan kuulumisten tiedottamisesta myös kasvattajalta toi-
selle. Olemme asettaneet toimintamme yhdeksi kehittämisen painopisteeksi tänä 
vuonna kasvattajien ja vanhempien väliseen kohtaamiseen ja tiedottamiseen.  
    

 
   Annoimme vanhemmille syksyn vanhempainillassa kehittämistehtävän, jonka tavoit-
teena on parantaa tiedonsiirtoa lapsen päivän kuulumisista päiväkotipäivän päätteeksi. 
Vanhemmat keskustelivat ja päättivät ryhmittäin ne lapsen päiväkotipäivää koskevat 
tärkeimmät kysymykset, joihin he odottavat hakutilanteessa saavansa vastaukset. Tii-
mien henkilökunta on sitoutunut kertomaan vanhemmille päivittäin heidän esiin nosta-
mistaan asioista kuulumisia.  



  
    
 
 

   Sovittuihin kysymyksiin vastaamisen lisäksi henkilökunta kertoo päivittäin lapsen ar-
jesta. Kuulumisten, päivän ilojen ja onnistumisten kertomiseen lapsi osallistetaan ikä-
tasoisesti. Lasta kannustetaan kertomaan omin sanoin päivän puuhista. 

 
    Arvioimme onnistumistamme tiedottamisen käytänteiden kehittämisessä päivittäi-
sissä kohtaamisissa vanhempien kanssa ja erillisellä vanhemmille jaetuilla kyselyllä. 
Kasvattajien välistä viestintää lapsen asioissa arvioimme viikoittain pidetyissä  
tiimipalavereissa ja talon viikkopalavereissa.     

                                                              

 
 

 
                3.2  Vanhemmat mukana toiminnassa  
 
 

             Päiväkodin yhteinen vanhempainilta järjestetään alkusyksyllä. Vanhempainilta  
          alkaa yhteisellä henkilökunnan esittäytymisellä päiväkotikoulun ruokalassa. Tämän      

 jälkeen vanhemmat siirtyvät ryhmätiloihin keskustelemaan oman ryhmän asioista.  
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja järjestetään myös muulloinkin. 

 
      Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan päiväkotikoulun toimintaan. Päiväkotikoulus-  
samme toimii vanhempainyhdistys, Puistokoulun tuki ry. Vanhempainyhdistys  
 on mukana tukemassa vuosittain syyskuisena lauantaina järjestettävää Syyskar- 
nevaali-tapahtumaa. Syyskarnevaalit ovat koululaiselle koulupäivä. Tämän lisäksi 
Puistokoulun tuki ry. avustaa koulua erilaisissa hankinnoissa, esim. bändikerhojen toi-
minnass tai koulun kirjaston kirjahankinnoissa. 
    Toimivuoden aikana päiväkodilla järjestetään erilaisia tapahtumia. Vuorotellen 
 järjestämme joulun alla perinteisen kuusijuhlan tai toiminnallisen perheillan. Keväisin 
vuorottelevat kevätjuhla tai ryhmien perheilta. Tapahtumat sovitaan niin, että  
 koko päiväkodin yhteinen juhla pidetään kerran vuodessa 
 
      3.3  Esiopetus Puistokadun päiväkotikoulussa 

 
   Puistokadun päiväkotikoulussa on toimintakautena 2019-2020 yhteensä 24 eskari-
laista. Heidät on jaettu kahteen ryhmään; Taimiin ja Versoihin. Ryhmissä on myös 
muutama 5-vuotias lapsi. Molemmissa ryhmissä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja 
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varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi ryhmillä on yhteinen erityisavustajaopiske-
lija. Toimintakauden aikana ryhmissä työskentelee myös eri määrä varhaiskasvatuk-
sen opiskelijoita. Päivittäinen toiminta-aikamme on klo: 8.15-12.15. Jaamme päivittäin 
ryhmät toiminnan mukaan joka kahteen tai kolmeen pienryhmään. 
 
    Esiopetuksen viikossa näkyvät matikkaleikit, tutustuminen kirjainten maailmaan, lau-
lut ja musiikki sekä vahvasti liikunta niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Toiminnassa ko-
rostuvat vahvasti leikinomaisuus ja lasten osallisuus ja ideointi.  Retket lähiympäris-
töön ja yhteistyö mm. vanhusten palvelutalojen kanssa ovat myös osa toimintaamme. 
 
    Koulun kanssa tehtävä yhteistyö on isossa roolissa eskariryhmissä. Keskiviikkoisin 
(tänä syksynä alkaa 18.9.19) eskarit, eka- ja tokaluokkalaiset toimivat aamupäivän yh-
dessä klo: 9.00-10.45. Lapset on jaettu viiteen eri ryhmään, ja näitä ryhmiä ohjaavat 
esikoulun henkilökunta yhdessä koulun henkilökunnan kanssa työparitoimintana. Toi-
mintaa kutsutaan joustaviksi oppijaryhmiksi ja toiminta perustuu sekä alku- että esi-
opetussuunnitelmaan. Tämän syksyn teema on YMPÄRISTÖ JA ME.   
 

    Eskarit tekevät myös iltapäivisin yhteistyötä jälkkärin kanssa klo: 14-15. Tällöin lap-
set pääsevät oman kiinnostuksensa mukaan tanssimaan, pelaamaan jalkapalloa ja te-
kemään käsitöitä. Syksyn edetessä myös ulkoilemme iltapäivisin koulun pihassa yh-
dessä jälkkäriläisten kanssa. 
 

                          
 
3.4    Kehityksen ja oppimisen tuki  
 
 
   Kaikilla lapsilla on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tuki aloitetaan heti, kun sen tarve 
ilmenee. Kun tukea suunnitellaan, lähtökohtana on lapsen vahvuudet ja hänen oma 
kehitys- ja oppimispolkunsa. Kaikille lapsille kuuluu vahva yleinen tuki ja tätä toteute-
taan arjessa siten, että kaikki lapset ovat yhteisessä toiminnassa mukana. Tuen kolmi-
portaisuus toteutuu jo varhaiskasvatuksessa. Muut tuen muodot yleisen tuen rinnalla 
ovat tehostettu tuki ja erityinen tuki.  
 
   Varhaiskasvatuksessa tuen tarvetta arvioivat yhdessä lapsi, vanhemmat, ryhmän 
henkilökunta ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Mukana tuen tarpeen arvioinnissa 
voi olla tarpeen mukaan myös muita yhteistyötahoja kuten esimerkiksi terapeutteja 



  
    
 
 

(puheterapeutti, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti), perhetyöntekijä, 
pikkulapsipsykologi, perheneuvolan työntekijä, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai 
vammaispalvelutyöntekijä.  
 
   Ryhmässä lapset toimivat pienryhmissä. Lisäksi on kuntouttavia ja toiminnallisia ryh-
miä, kuten esimerkiksi KILI – kieliliikuntaryhmä, johon henkilökunta on koulutettu sekä 
tunnetaitoryhmät.  
 
   Esiopetuksessa on mukana yleisessä tuessa tarvittaessa eri yhteistyötahoja. Jos 
lapsi on käynyt aiemmin pikkulapsipsykologilla hän jatkaa tätä yhteistyötä syksyn ajan 
ja keväällä yhteistyö siirtyy koulupsykologille. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä 
opettaja laatii pedagogisen arvion ja keskustelee vanhempien sekä varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajan kanssa. Hän voi konsultoida psykologia, kuraattoria ja muita yh-
teistyötahoja esim. terapeutteja lapsen oppimiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. En-
nen erityiseen tukeen siirtymistä lapselle tehdään pedagoginen selvitys. Tuen riittä-
vyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan aina tuen tasolta toiselle siirryttäessä. 
 
   Yhteisöllisessä oppilashuollossa painopiste on luoda terveellinen ja turvallinen kasvu 
- ja oppimisympäristö lapselle. Esiopetuksessa pedagogisen tuen ohella on lapsella, 
vanhempien niin halutessa, lisäksi oikeus yksilölliseen oppilashuoltoon. Koulupsykolo-
git, koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat tekevät monialaista yhteistyötä lapsen 
huoltajien ja esiopetusryhmien henkilöstön kanssa. Yksilöllinen oppilashuolto on mo-
nialaista yhteistyötä, jossa tavoitteena on taata lapsen hyvinvointi, myönteinen kasvu 
ja kehitys, sekä oppiminen. 
 
   Varhaiskasvatuksessa käytetään havainnoinnin tukena esimerkiksi Taaperon ja 
leikki-ikäisen arkea ja esiopetuksessa Eskarin arki – materiaalia. Lisäksi esiopettajat 
tekevät kaikille esioppilaille KPT:n (Kontrolloitu piirrostarkkailu), Boehmin peruskäsite-
testin sekä Lukimat matematiikan arviointitehtävät. 
 
   Käytössä olevia ja käyttöön tulevia yleisen tuen menetelmiä ovat ympäristön muok-
kaaminen tarkoituksenmukaiseksi, sensitiivinen vuorovaikutus, oppimista tukeva ilma-
piiri, perustaitojen harjaannuttaminen, toiminnan ja sisältöjen mukauttaminen, itsetun-
non vahvistaminen, leikki, kuvien käyttö kommunikoinnin tukena, strukturoitu päiväjär-
jestys tukena lasten toiminnan ohjaukseen, erilaiset lepopisteet ja sarjakuvittaminen. 
Tehostetun tuen menetelmänä on toistuvat intensiivisemmät harjoitteet, jolloin toimin-
taa voidaan eriyttää, varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa yhteistyö sekä tiivis 
yhteydenpito niin huoltajiin kuin terapeutteihin ja muihin tarvittaviin yhteistyötahoihin. 
Erityisessä tuessa suunnitellaan yksilöllisesti tarvittavat tukitoimet arkeen. Lapselle 
voidaan eriyttää opetettavaa materiaalia ja hän saa erityisopetusta sovitun suunnitel-
man mukaan. Päiväkodissa annetaan myös S2 (suomi toisena kielenä)opetusta. 
 
   Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee vanhempien, ryhmän henkilökun-
nan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana lapsiryhmässä arvioimassa ja 
suunnittelemassa lapsen tarvitsemia tukitoimia. Lisäksi hän konsultoi lasten kasvun, 
kehityksen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Yhdessä henkilökunnan kanssa et-
simme ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lap-
sen huomioimiseen. 
Erityisavustaja avustaa lapsiryhmässä, henkilökohtaisia avustajia ei ole. Opettaja 
suunnittelee ja toteuttaa opetuksen kaikille lapsille ja avustaja on mahdollistamassa 
opettajan opetuksen.  

  

• Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa. 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
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