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Esimiesalue (päiväkodit) 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Tikan, Pohjanlammen ja Ristikiven päiväkodit 

• Tikan ja Ristikiven esiopetus 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Ristikiven päiväkodin internet-sivut löydät tästä: https://www.jyvaskyla.fi/varhais-
kasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristikivi 
Ristikiven päiväkodissa työskentelee kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa, viisi var-
haiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä kaksi erityisavustajaa ja kaksi varhaiskasva-
tuksen erityisopettajaa. Ristikiven pk:ssa on oma varahenkilö, lisäksi yksi varahen-
kilö on kolmen viikon välein mahdollistamassa varhaiskasvatuksen opettajien 
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa. Pikku-uikuissa toimivat 1-3 –vuotiaat, 
Silkkiuikuissa 2-5 –vuotiaat, Joutsenissa 3-5 –vuotiaat ja Tiiroissa toimivat 5-6 –
vuotiaat lapset sekä eskarilaiset. 
 

Päiväkodin johtajana toimii Teijo Paananen, päiväkodin apulaisjohtajana Anne Pu-
hakka. Esimieskokonaisuudella on yhteinen johtoryhmä, johon kuuluvat pk johtaja, 
apulaisjohtajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Jokaisessa tiimissä on 
oma tiimivastaava. 

 
Päiväkotimme lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Pienryhmät ulkoilevat eri ai-
koina ja hyödyntävät joustavasti koko päiväkodin toimintatiloja. Pienryhmätoiminta 
edistää turvallisen ja kiireettömän arjen toteutumista, mahdollistaa lapsen yksilölli-
sen huomioimisen, sekä tukee lapsen vuorovaikutusaitojen kehittymistä.  

 
Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  
”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaiku-
tusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhen-
kisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitel-
lusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  

 
Hyvä alku 
 
Hyvän alun toteuttaminen on meille toimintakauden laadullinen tavoite. Hyvä alku 
näkyy arjessamme: kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, kun lapsi siirtyy ryhmästä 
toiseen sekä jokaisen uuden toimintakauden alussa. Hyvän alun käsite ei rajoitu 
vain ensimmäisiin päiväkotipäiviin, vaan se on useita viikkoja kestävä jatkumo. 
 
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, perheiden kanssa käydään aloituskeskus-
telu joko lapsen kotona tai päiväkodilla perheen valinnan mukaan. Perheille tarjo-
taan mahdollisuus tutustua tulevaan päivähoitopaikkaan, jossa huoltajat voivat olla 
mukana hoidon alkuvaiheessa lapsen yksilöllisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaan.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristikivi
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristikivi
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Toimintakauden alussa panostamme päiväkotiarkeen palaamiseen, ryhmäytymi-
seen ja uuden hyvän toimintakauden aloitukseen. Arjessa korostuu pienryhmätoi-
minta ja leikki, jossa aikuisen johdolla harjoitellaan ja vahvistetaan kaverisuhteiden 
muodostumista kiireettömässä ilmapiirissä. 
 
Toimintavuoden aikana voi tapahtua lasten 
siirtymisiä ryhmästä toiseen. Hyvä alku py-
ritään turvaamaan myös ryhmien välisissä 
siirtymissä. Siirtymistä keskustellaan etu-
käteen huoltajien kanssa, lasten kanssa 
käydään tutustumassa uuteen ryhmään ja 
lasten kaverisuhteet pyritään huomioimaan 
siirtymissä.  
 
Lapsen hyvä päivä alkaa aamusta. Meistä 
on tärkeää, että toivotamme aamuisin jo-
kaisen lapsen henkilökohtaisesti tervetul-
leeksi päiväkotiin.  

 

Lämmin vuorovaikutus 

Pienten lasten arjessa kasvattaja on merkittävässä roolissa hyvän vuorovaikutusil-
mapiirin luomisessa. Kasvattaja sanallistaa ja ohjaa arjen toimintaa sekä asettuu 
lapsen tasolle keskustellessaan lapsen kanssa. Lapsen kanssa keskustellaan ra-
kentavasti ja kunnioittavasti niin, että lapsi tuntee itsensä tärkeäksi ja osaksi ryh-
mää. Myös lapsia ohjataan puhumaan toiselle kunnioittavasti. Kasvattaja tukee ka-
verisuhteiden kehittymistä sekä ohjaa mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemi-
sessa. Pienryhmässä on helpompaa ja turvallisempaa harjoitella vuorovaikutustai-
toja. Kaveritaitojen vahvistaminen on toimintakautemme toinen laadullinen tavoite. 
 
Huoltajien kanssa keskeistä on luoda luottamuksellinen yhteistyö, jossa henkilöstö 
kuuntelee ja huomioi vanhempien toiveita ja ajatuksia lapsen kasvatuksen suhteen. 
Huoltajien asiantuntijuutta oman lapsen asioissa arvostetaan ja ne huomioidaan ar-
jessa. 
 

Osallisuus 

Lapsen kuunteleminen ja havainnoiminen on pohja lapsen yksilölliselle tuntemiselle. 
Ryhmään kuuluminen on olennainen osa lapsen osallisuutta. Kasvattajien rooli on 
tukea ja ohjata lasta niin, että jokainen pääsee osalliseksi ryhmää hänelle ominai-
sella tavalla. Pienryhmissä lapsi tulee kuulluksi paremmin.  
 
Toiminnassamme otamme huomioon lasten mielipiteet, ideat ja ajatukset. Lasten 
kanssa tehdään ryhmän yhteiset säännöt ja sopimukset keskustellen. Sopimukset 
kirjataan ylös ja niitä havainnollistetaan esimerkiksi kuvien avulla lasten ikätaso huo-
mioiden.  

 
Huoltajien kanssa käydyissä keskusteluissa saamme arvokasta tietoa lapsen kiin-
nostuksen kohteista, toiveista ja historiasta. Näitä keskusteluja käydään päivittäin 
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arjen kohtaamisissa, lapsen vasu- ja esiops-keskusteluissa sekä vanhempainilta-
päivissä. Iltapäivisin jokaisen lapsen hakutilanne huomioidaan ja kerrotaan päivän 
kuulumisia. 
 

Hyvinvointi 
Ristikiven päiväkoti on pieni yhteisö, jossa aikuiset ja lapset tuntevat toisensa. Yh-
teisellä piha-alueella kasvetaan leikkimään yhdessä ja ottamaan huomioon isommat 
ja pienemmät leikkikaverit. Yhteisleikkitaitoja harjoitellaan päivittäin pienryhmissä 
kasvattajan tuella. Mahdollisiin ristiriitatilanteisiin puututaan välittömästi ja ne käsi-
tellään yhdessä.  
 
Tunne- ja turvataitojen harjoittelu on olennainen osa toimintaamme. Tunnetaitojen 
harjoittelussa käytetään apuna esimerkiksi Huomaa hyvä ja Piki- materiaaleja.   

 
Riittävä lepo ja ravinto tukevat lapsen hyvinvointia ja näissä asioissa kuuntelemme 
ja toteutamme huoltajien yksilöllisiä toiveita.  
 

Yksikön pedagogiset painotukset 
Liikunta ja luonto ovat painopistealueina toimintakaudella 2019-2020. 
 
Luonto on lähellä Ristikiven päiväkotia. Monimuotoinen lähiympäristö tarjoaa oival-
lisia mahdollisuuksia liikuntaan, luonnon ilmiöiden tutkimiseen ja esteettisiin luon-
toelämyksiin eri vuodenaikoina. Liikunta on tärkeä osa lapsen hyvinvointia ja tavoit-
teenamme on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Kannustamme lapsia 
liikkumaan sekä sisällä että ulkona. Käytäviä ja muita sisätiloja pyritään hyödyntä-
mään liikunnassa. Kannustetaan huoltajia liikkumaan yhdessä lasten kanssa mm. 
järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia. 
 

2. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
Jyväskylän esiopetuksen suunnitelma:  
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops 

 
Ristikivessä eskarit ja viskarit toimivat Tiirojen ryhmässä kahden eskariopen ja eri-
tyisavustajan luotsaamina. Eri-ikäisten vertaisoppiminen on tutkitusti tehokas oppi-
misen muoto. Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille myönteisiä oppimiskoke-
muksia ja oppimisen iloa. Kunkin lapsen omaa 
ainutlaatuista tapaa oppia kunnioitetaan ja 
vahvistetaan. Joku oppii parhaiten kuuntele-
malla, toinen näkemällä. Joku taas tarvitsee li-
säksi liikkeen ja liikkumisen mahdollisuuden. 
Lasten kysymyksiin ei pyritä antamaan valmiita 
vastauksia, vaan heitä kannustetaan pohti-
maan ja löytämään ratkaisu itse. ”Mulla ei oo 
haarukkaa?” ”Mitähän voisit tehdä tilanteen 
korjaamiseksi?” 
 
Kiinnostaviin arjen eri ilmiöihin paneudutaan 
mm. Tiedetiistaisin, jolloin tehdään tutkimuksia 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
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sisällä, pihalla, metsässä ja rannalla. Steamingpäivinä luovuudelle ei löydy rajoja 
lasten yhdistellessä tieteitä, rakentelua, matematiikkaa ja taiteita. 
 
Osallisuutta toteutetaan huomioimalla lasten toiveita aktiivisella havainnoinnilla, ky-
selemisellä ja hetkeen tarttumisella. Lasten suusta usein kuultu kysymys onkin ”Voi-
tasko tehdä niin, että…?”. Ja monesti myös voidaan - vaikka opet olisivatkin suun-
nitelleet muuta ohjelmaa siihen hetkeen. Lapset ovat myös mukana erilaisten tapah-
tumien ja juhlien suunnittelussa. Lapset myös arvioivat toimintaa. 
 
Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. Pyrimme jär-
jestämään jokaiseen eskaripäivään tilaa myös vapaalle leikille. Maanantaisin leikit 
saavat kestää koko päivän. Leikkiporukoiden kokoonpanoja vaihtelemalla mahdol-
listetaan uusien ystävyyssuhteiden rakentuminen ja tärkeiden vuorovaikutus- ja ka-
veritaitojen kehittyminen.  
 
Kaveritaidot ovat osa sosiaalisia taitoja ja keskeisiä elämäntaitoja. Kaveritaitojen 
kehittäminen ja niiden harjoittelu on tärkeä osa kiusaamisen ennaltaehkäisyä. Näitä 
taitoja harjoitellaan arjen tilanteissa keskustellen ja erilaisia tunnetaitomateriaaleja 
apuna käyttäen. Esimerkkinä Robotti ja tunnemuksu -kirjasarja sekä Pienin askelin 
-kuvamateriaali. Hyvän Käytöksen Liikennevalot ohjaavat arjen sujumista. Lapset 
allekirjoittavat ryhmälle yhteisesti pohditut pelisäännöt otsikolla: ”Meidän Tiirojen on 
hyvä olla silloin kun…”. Sääntöihin sitoudutaan ja palataan tarvittaessa. 
 
Ristikiven eskarilaisia napataan kiinni hyvänteossa. Bongaamme kivoja asioita, kan-
nustamme toisiamme ja iloitsemme yhdessä, kun kaveri onnistuu. Harjoittelemme 
antamaan myönteistä palautetta arjen eri tilanteissa. Jokainen lapsi saa vuorotellen 
loistaa Päivän Tähtihenkilönä. 
 
Lasten toimintaa dokumentoidaan kuvaamalla tabletilla. Hakutilanteessa lapsi voi 
kertoa kuvien avulla hakijalle päivän tapahtumista. Kuvia tulostetaan myös ryhmän 
seinälle ja lasten kansioihin. Ristikiven eskarissa on avoimet ovet ja huoltajat ovat 
tervetulleita seuraamaan lapsensa eskaripäivää heille sopivana ajankohtana. 
 
Esiopetuksen yhteistyö koulun kanssa rakentuu yhteisissä toiminnallisissa tapaami-
sissa syksyn aikana kaksi kertaa ja keväällä kaksi kertaa yhteisten ulkoilujen ja si-
sätoimintojen merkeissä. Yhtenäisen opinpolun eskarista kouluun -nivelvaiheen löy-
dät tästä: https://peda.net/jyvaskyla/yhtenainenopinpolku  Syksyllä järjestetään es-
kareiden huoltajille Kuokkalan alueellinen eskari-infotilaisuus, jossa kerrotaan esi-
opetusvuoden tavoitteista ja Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman sisäl-
löistä. Alkuvuodesta tulevien koulutulokkaiden huoltajille järjestetään perusopetuk-
sen kanssa yhteistyössä Kuokkalan alueellinen koulutulokkaiden infotilaisuus. 
 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, perheiden kanssa käydään aloituskeskus-
telu joko lapsen kotona tai päiväkodilla perheen valinnan mukaan. Perheille tarjo-
taan mahdollisuus tutustua tulevaan päivähoitopaikkaan, jossa huoltajat voivat olla 
mukana hoidon alkuvaiheessa lapsen yksilöllisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaan. Huoltajia tiedotetaan ryhmän toiminnasta ja tulevista tapahtumista kuukau-

https://peda.net/jyvaskyla/yhtenainenopinpolku
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sikirjeellä. Lapset ovat mukana suunnittelemassa arjen toimintaa ja toiminta muo-
vautuu lasten kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaan. Toimintaa dokumen-
toidaan valokuvaamalla ja videoimalla. Lasten kuvia ja kädentöitä kerätään lasten 
omiin kansioihin. Päivittäinen kuulumisten vaihto lapsen asioista haku- ja tuontitilan-
teissa on tärkeää. Toimintakauden alussa järjestämme iltapäivän, jossa perheillä on 
mahdollisuus tutustua ryhmien toimintaan. Lisäksi järjestämme yhteisiä piha- ja lii-
kuntatapahtumia. 
 

Hyvinvointi -ja oppilashuollon suunnitelma, yhteisöllinen tuki 

Tikka-Pohjanlampi-Ristikivi (Ti-Po-Ri) päiväkodeilla on yhteinen hyvinvoinnin tiimi, 

joka toimii samalla oppilashuollon työryhmänä. Ryhmä kokoontuu vähintään kolme 

kertaa toimintakaudessa. Hyvinvointitiimiin osallistuu aina johtaja, varhaiskasva-

tuksen erityisopettajat sekä edustajat päiväkotien eri ammattiryhmistä. Tapaami-

sissa keskustellaan ajankohtaisista ryhmien asioista, esim. kiusaamisesta, arjen 

rutiineista, turvallisuudesta. Myös huoltajat voivat tuoda hyvinvoinnintiimiin asioita 

ryhmän työntekijöitten välityksellä. Yksittäisen lapsen asioita ei käsitellä.  

Hyvinvoinnintiimeihin voidaan kutsua mukaan myös TiPoRin yhteiskumppaneita 

kertomaan työstään ja suunnittelemaan yhteistyötä. Syksyn ensimmäinen tapaa-

minen on varattu esiopetuksen asioihin. Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitte-

lussa käytetään esim. Pienin askelin -ohjelmaa, Piki-toimintamallia ja vuorovaiku-

tusleikkiä. 

 

Kuokkalatiimi kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Siinä käsitellään lapsen ke-

hitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä asioita. Siihen osallistuu pikkulapsi-

perheiden psykologi ja päiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Huolen ai-

heita käsitellään yleisesti ja nimettömänä. Yksittäisen lapsen asioita käsitellessä 

pyydetään aina huoltajan lupa. Syys-lokakuussa on lisäksi Kuokkalatiimissä pa-

neudutaan esiopetuksen asioihin. 

 

Nivelvaiheiden yhteistyö  

Lapsen vaihtaessa ryhmää tai siirtyessä esiopetukseen tutustumiselle uuteen ryh-

mään ja sen työntekijöihin varataan aikaa.  Esiopetukseen siirryttäessä vanhem-

milta pyydetään kirjallinen tiedonsiirtolupa. 

 

Esiopetusvuoden aikana alkaa yhteistyö koulun kanssa. Tiedonsiirto alkaa jo mar-

ras-joulukuussa ensitietopalaverilla niiden lasten asioissa, joille on kirjattu tehoste-

tun tai erityisen tuen tarve. Kaikki eskarilaiset käyvät koulussa tutustumassa eska-

riopettajan kanssa syksyllä ja keväällä.  

 

Esiopetussuunnitelmat siirtyvät tulevalle luokanopettajalle.  
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Kehityksen ja oppimisen tuki 

Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille. Ryhmän työntekijöitten ja huoltajien yhteinen 

ymmärrys siitä, mitä lapset tarvitsevat, on pohja toiminnalle. Tuen perustana on 

lapsen vahvuudet ja lapsihavainnointi. 

 

Tehostettu - ja erityinen tuki 

Toimintaan mietitään yksilöllisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat lapsen oppimista 

ja osallisuutta ryhmässä. Monialinen yhteistyötä toteutetaan esimerkiksi puhe- ja 

toimintaterapeuttien, pikkulapsiperheen psykologin tai varhaisen tuen perheoh-

jauksen työntekijöitten kanssa. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo) 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana ryhmien toiminnassa ja tuen suun-

nittelussa ryhmän työntekijöiden ja huoltajien kanssa. Veot ovat sovitusti mukana 

myös lasten vasuissa ja esiopetuskeskusteluissa. Veon työhön kuuluu myös mo-

nialaisten palavereiden koolle kutsuminen ja niihin osallistuminen. Huoltajat voivat 

olla veoihin yhteydessä aina halutessaan. 

 

Erityisavustajat toimivat ryhmissä mahdollistamassa lasten tarvitsemaa vasuun/esiope-

tussuunnitelmaan kirjattua tukea. 

 

Tikan, Pohjanlammen ja Ristikiven päiväkodeilla on yhteinen oppilashuoltosuunni-

telma. 

 

 

 


