
 

Ristonmaan päiväkodin 

toimintasuunnitelma  

2019-2020 



  
 2   
  Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

Sisällys 
Esimiesalue Ristonmaan päiväkoti .................................................................................... 3 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat ...................................................... 3 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta Ristonmaan 
päiväkodissa .................................................................................................................. 3 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet........................................................................... 3 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa ............................... 5 

4.      Ristonmaan päiväkodin esiopetussuunnitelma………………………………………6  
 
 

  



3 
Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

  

Esimiesalue Ristonmaan päiväkoti 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Myllytuvan ja Ristonmaan päiväkodit 

• Myllytuvan ja Ristonmaan päiväkodin esiopetus 
 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 
Ristonmaan päiväkodissa 

Linkki päiväkodin tietoihin nettisivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasva-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristonmaa 
 
  
Päiväkodissa työskentelee viisi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä neljä varhais-
kasvatuksen lastenhoitajaa.  Lisäksi päiväkodissa työskentelee päiväkotiapulainen 
sekä kuluvan toimintavuoden aikana yksi erityisavustaja. Myllytuvan ja Riston-
maan päiväkodilla on kaksi yhteistä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa eli veoa. 
Alueella toimii neljä varahenkilöä, jotka toimivat lapsiryhmissä sijaistamassa henki-
löstön äkillisiä poissaoloja ja koulutuksiin, suunnitteluaikoihin ja vastuutehtäviin liit-
tyviä ryhmästä poissaoloja. 
 
Päiväkodin lapsiryhmät jakautuvat kolmeen lapsiryhmätilaan.  Pikkutuvan lapsiryh-
mätilassa on 1-2-vuotiaita lapsia, Kulmakamarin tilassa 4-6-vuotiaita lapsia sisäl-
täen esiopetuslapset ja Piilopirtin tilassa on 3-5-vuotiaita lapsia. 
 
Päiväkodin pienryhmätoiminta suunnitellaan jokaisessa ryhmässä erikseen riip-
puen lasten tarpeista, vahvuuksista, kiinnostusten kohteista sekä iästä ja kehitys-
tasosta. Pienryhmätoiminnalla vahvistetaan vertaissuhteita ja vertaisoppimista. 
 
Päiväkodissa on päiväkodin johtaja ja apulaisjohtaja. Päiväkodinjohtaja toimii li-
säksi Myllytuvan päiväkodin johtajana.  Lisäksi esimiesalueella kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa johtotiimi, johon kuuluu edellisten lisäksi molemmat varhais-
kasvatuksen erityisopettajat sekä Myllytuvan päiväkodin apulaisjohtaja.  

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.”  

 
Päiväkodissa toiminta perustuu siihen, että huolehditaan jokaisen lapsen ja aikui-

sen hyvästä ja turvallisesta arjesta, jossa jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Ka-

veri- ja ystävyyssuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kiusaamisen eh-

käisyyn kiinnitetään huomiota.  Päiväkodissa on käytössä Askeleittain- opetusma-

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristonmaa
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/ristonmaa
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teriaali ja osassa ryhmistä on käytössä Piki Seis-materiaali. Päiväkodissa kiinnite-

tään huomiota siihen, että perheiden omia tapoja ja arvoja kunnioitetaan ja huomi-

oidaan se, että perheillä on oikeus vaikuttaa lapsen arkeen ja olla osallisina toi-

minnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

 

Lapsille järjestetään säännöllistä pienryhmätoimintaa.  Aikuinen huolehtii siitä, että 
lasten leikkiryhmissä on oikea määrä lapsia tiloihin ja leikkitaitoihin nähden. Aikui-
nen on toiminnassa lapsen tasolla läsnä olevana kuuntelijana ja havainnoijana 
sekä tarvittaessa leikkiin osallistujana. 
 
Päiväkodissa painotetaan liikuntaa ja toiminnallisuutta mm. siten, että pyritään 
välttämään liikaa paikallaan oloa sekä jonottamista.   Tämä näkyy toiminnassa 
mm. siten, että tehdään retkiä, pihalla on säännöllisesti ohjattua liikuntaa ja jump-
pasalia käytetään viikoittain ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi päiväkodin 
pientä uima-allasta käytetään vesileikkeihin ja pallomerileikkeihin. Ryhmien omiin 
liikuntavälineisiin tullaan hankkimaan lisäystä tulevan toimintavuoden aikana, jotta 
välineet olisivat lasten saatavilla. 
 
Ruokailu on päiväkodissa osa pedagogista toimintaa. Lasten myönteistä suhtautu-
mista ruokaan edistetään käyttämällä sapere-menetelmän antia. mm. siten, että 
ruokia, kasviksia ja vihanneksia maistellaan ja mietitään, mistä ruoka on tullut.  
Päiväkodissa pyritään jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota kestävään kehi-
tykseen ja kierrätykseen. 
 
Lasten osallisuus päiväkodissa varmistetaan lasta havainnoimalla ja kuuntele-
malla.  Lapsille järjestetään lasten kokouksia ja lasten toiveita kuunnellaan ja aloit-
teisiin tartutaan. Lapsia autetaan valinnoissa lasten ikä- ja kehitystason mukai-
sesti.  Vasuista nousevat tarpeet pidetään kaiken aikaa mielessä. Lapsia kannus-
tetaan käymään keskenään keskustelua – aikuisten tukemana - mm. pelisään-
nöistä.  Näin varmistetaan lasten sitoutuminen sääntöihin. 

 
Huoltajien osallisuus päiväkodissa varmistetaan mm. yhteisten tapahtumien 
avulla. Suunnitteilla on mm. läheisten päivä ja yhdessä ryhmässä perheilta.  Vasu-
keskusteluissa ja vanhempainilloissa käydään läpi ajankohtaisia asioita vanhem-
pien kanssa.  Vanhempien ideat ja toiveet pyritään ottamaan huomioon. 

 
Päiväkodissa hyvinvoinnin pohjana on lapsien positiivinen kannustaminen kaikissa 
arjen toiminnoissa.  Positiiviset kokemukset arjessa tukevat hyvinvointia ja tunne-
elämän kehitystä. Turvallisuuden tunne lapselle muodostuu hyvästä vuorovaiku-
tusilmapiiristä, selkeistä säännöistä ja rajoista sekä selkeästä päivärytmistä. Päi-
väkodissa kiinnitetään huomiota liikuntaan ja ulkoiluun, ruokailuun, hygieniaan ja 
käsienpesuun sekä lepoon.  Jokaisen lapsen päivään kuuluu jonkinlainen 
lepo/rauhoittumishetki.    
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Yksikön/esimiesalueen laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittä-
minen 
 

1. Rakennetekijät: Lapsiryhmän rakenne ja koko: pienryhmät lapsen oppi-
misen, kasvun ja kehityksen tukena 
Dokumentointi ja arviointi: viikko-ohjelmaan kirjataan, miten pienryhmä-
toiminta on toteutunut.  Arviointia varten tehdään kysely, miten pienryh-
mät ovat tukenee lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä. 

2. Prosessitekijät:  

a. Pedagoginen toiminta ja oppimisympäristöt: Lasten pitkäkestois-

ten leikkimahdollisuuksien mahdollistaminen ja aikuisten rooliin 

huomion kiinnittäminen 

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kirjaamalla, valokuvin ja vi-

deoimalla. Arviointia varten tehdään kysely työntekijöille siitä, miten leikki 

on toteutunut ja millainen on ollut aikuisen rooli.  Lisäksi otetaan huomi-

oon asiakas- ja henkilöstökyselyiden palautteet. 

b. Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö: 

kiinnitetään huomiota kannustavan palautteen antamiseen työyh-

teisössä ja tiimissä 

Dokumentointi ja arviointi: Omassa tiimissä arvioidaan vähintään kerran 

kuussa palautteen antamisen onnistumista. Työyhteisön tasolla toteutu-

mista arvioidaan noin kerran kuukaudessa viikkoinfoissa. Lisäksi otetaan 

huomioon asiakas- ja henkilöstökyselyiden palautteet. 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien 
kanssa 

Vanhemmat perehdytetään toimintaan Hyvä-alku keskustelujen, ryhmään tutustu-
misten, eteisinfojen, viikko- ja kuukausikirjeiden, videoiden, valokuvien ja lasten 
toimintavihkojen avulla. 
 
Lasten vasukeskustelut ajoittuvat pääsääntöisesti syys-lokakuulle sekä huhti- tou-
kokuulle. Keskusteluaikoja sovitaan kasvokkain vanhempainilloissa ja lapsia tuo-
dessa ja haettaessa sekä eteisessä olevan listan avulla.  Keskusteluaikoja pyri-
tään järjestämään vanhempien toiveiden mukaan. Lasten vasuja hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa siten, että lasten vasuista nostetaan tavoitteita esiin.  
Jotta näitä tavoitteita voidaan toteuttaa, toimintaa porrastetaan ja järjestetään 
pienryhmätoimintaa. 
 
Päivän kuulumisista huoltajille kerrotaan suullisesti hakutilanteessa. Kertomisen 
avuksi päiväkodissa on käytössä päivälista. Isommat lapset osallistuvat hakutilan-
teessa kuulumisten kertomiseen, lisäksi käytetään lasten omia kotivihkosia. Li-
säksi eteistiloissa ja ovissa on toiminnasta valokuvia nähtävillä. Päiväkodissa jär-
jestetään alkusyksystä toiminnallinen vanhempainilta sekä joulu- ja kevätjuhlia.  Li-
säksi on suunnitteilla perheiltoja sekä isän- ja äitienpäiväkahvitukset. 
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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. 
 
 
 

4. Ristonmaan päiväkodin esiopetussuunnitelma 
 
 

 
Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30 -12.30. Toiminnan painopisteet ovat syk-
syllä hyvä alku, pienryhmätoiminta sekä lapsen osallisuus. Esiopetuslasten (ja yh-
dentoista 4-5 vuotiaan) käytössä päiväkodilla on Kulmakamarin ryhmän jakotilat 
(leikkihuone tai ruokailuhuone), pääsisäänkäynnin eteistila wc-tiloineen (vain eska-
rilaiset) ja jumppasali yhtenä päivänä viikossa. Ryhmässä on 23 lasta, joista 12 
eskarilaista. 

 
Toiminnassa kiinnitetään huomiota lasten osallisuuteen ja mielenkiinnon kohteisiin 
toiminnan suunnittelussa. Lasten ideat ovat osa toimintaa, toiminnassa ovat lasten 
kokoukset, joissa toimintaa suunnitellaan yhdessä. Lapsen esiopetussuunnitelma 
laaditaan yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustellen. Lisäksi suunnitel-
man pohjana on lapsen kanssa keskustelu, toimiminen ja havainnointi. 

 
Vanhempainilta järjestetään syksyllä ja tarvittaessa myös keväällä. Vanhempien 
muut tapaamiset järjestetään tarvittaessa. Oppilashuollosta tehty erillinen suunni-
telma vuodelle 2019-2020. 

 
Tiimissä arvioidaan toimintaa ja onnistumisia kerran viikossa. Toimintaa arvioi-
daan myös esiopetussuunnitelmakeskusteluissa. 
 

 
 

• 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.  

 


