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Tammirinteen esimiesalue  

Tammirinteen esimiesalueeseen kuuluvat Tammirinteen päiväkoti sekä per-
hepäivähoito Aittorinteen – Halssilan - Jyskän ja Vaajakosken alueella. Kun-
nallisia perhepäivähoitajia omassa kodissaan on tällä toimintakaudella kuu-
sitoista. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodin tiloissa ja aamupäivisin 
koulun esiopetustilassa. Iltapäivisin esiopetustila on koululaisten iltapäivätoi-
minnan käytössä. Tammirinteen koulu kuuluu Jyskän koulun rehtorin vastuu-
alueeseen. 

 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johta-
misesta 

Tammirinteen päiväkotikoululla toimitaan viidessä lapsiryhmässä, perhepäi-
vähoidon varahoitoryhmässä, kahdessa koululuokassa ja koululaisten ilta-
päiväryhmässä. Ammattiryhmittäin työntekijöitä on viisi lastenhoitajaa, neljä 
varahenkilöä, kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi varhaiserityis-
opettaja ja kaksi peruskoulun luokanopettajaa. Varahenkilöistä kaksi on per-
hepäivähoidon varahoitoryhmässä, yksi sairauspoissaolon varahenkilö ja 
yksi varahenkilö sijaistaa varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluaikoja. 
Tilanteesta riippuen varahenkilöt liikkuvat tarpeen mukaan. Erityisavustajia 
on kaksi tukemassa erityisen tuen toteutumista ryhmissä. Lapsiryhmät muo-
dostuvat kolmen työntekijä tiimin mukaan: yksi tiimi on alle 3 –vuotiaille, 
kaksi tiimiä 2-5 –vuotiailla ja yksi laajennettu tiimi 5-6 –vuotiaille. Perhepäi-
vähoidon varahoitoryhmässä on kahdeksan hoitopaikkaa. Lapsiryhmät toimi-
vat aamupäivisin pienryhmissä ja iltapäivisin mahdollisimman pienissä ryh-
missä. Tammirinteen päiväkotia ja alueen perhepäivähoitoa johtaa päiväko-
din johtaja ja apulaisjohtaja.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/tammirinne
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2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  
 
Tammirinteen päiväkodissa ”Lapset ovat ensin”!  ”Children first!”. Arvostam-
me lapsia, toisiamme, huoltajia ja ympäristöämme. Huolehdimme turvallises-
ta ympäristöstä ja ilmapiiristä. Aikuiset ovat kiinteästi lasten kanssa mahdolli-
simman intensiivisesti koko päivän ajan. Kaikki muu varhaiskasvatustoimin-
nan järjestämiseen liittyvät asiat hoidetaan, ajallaan. 

 

 
 
 

2.1 Laadulliset tavoitteet 
 
➢ Leikinvalintataulujen käyttö  

• Lapsille leikinvalintataulut, joista lapsilla mahdollisuus valita itselle 
mieluisa tila ja leikki. 

•  Leikinvalintatauluissa on aikuisen ennalta valitsemat ja pedagogi-
sesti mietityt vaihtoehdot 

• Lelujen järjestäminen ja lelulaatikoiden nimeäminen ja kuvittaminen 
ennalta valmiiksi 

 
➢ Oppilashuoltoryhmän ja sen roolin kirkastaminen 

 
 

Olemme vahvasti mukana lasten 
ja perheiden arjessa kuunnellen, 
tukien ja reagoiden. Rento, huu-
moripainotteinen ilmapiiri on meille 
tärkeää: asiat hoidetaan, tarpeisiin 
vastataan ja hymyllä vahvistetaan. 
Hyvään, monipuoliseen varhais-
kasvatuspäivään kuuluvat sään-
nöllinen päivärytmi, ravitseva ra-
vinto hyvine pöytätapoineen, raitis 
ulkoilma, liikunnan riemuja, rau-
hallinen lepohetki, monipuoliset 
kädentaidot sekä tieteiden ja tai-
teiden kokeminen ja toteuttami-
nen.  
Koko päiväkodin yhteiset tapahtu-
mat, juhlat ja muskarit on kirjattu 
yhteiseen Vuosisuunnitelmaan, 
joka on nähtävillä ryhmien ilmoi-
tustaululla. 
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➢ Lasten leikkien pedagoginen ja tavoitteellinen ohjaaminen  
 
 

• Aikuinen ohjaa lapsia leikkipaikkojen ja leikkien valinnassa sekä 
auttaa lapsia oppimaan leikkien ideaa. 

• Aikuinen tuo leikkeihin pedagogista näkemystä niissä asioissa, joita 
lapset harjoittelevat eli juuri niitä asioita jotka ovat vasuissa tavoit-
teina 

• Leikinvalintataulun mukainen toiminta ja aikuisen ennalta mietityt 
vaihtoehdot leikeissä eli jos ryhmän teemana on eläimet, niin leikin-
valintataulussa on vaihtoehtoina leikit esim. eläinpalapelit, eläin-
leikki jne 

• Lelujen kerääminen, jälkien kerääminen: yhteisöllinen kerääminen 
vanhemmat mukana tukemassa lastaan keräämään leluja ennen 
kotiin lähtöä 

 

 
 

➢ Oppimisympäristöjen uudel-
leen järjestäminen 

 

• ”Pikkuhuoneen” järjestäminen ja 
uudelleen sisustaminen lapsille 
mieluisaksi ja leikkeihin houkut-
televaksi.  
 

• Lelulainaamo: ”Pikkuhuonee-
seen” kootaan leluja, josta ryh-
mät voivat niitä lainata omiin 
leikkeihin 
 

• Leikkipaikkojen järjestäminen 
ryhmissä leikki-ideoiden mukai-
siksi leikki 

 
 

• Ulkovaraston siivoaminen ja uu-
delleen järjestely 
 

• Ulkovaraston seinään laminoitu 
taulu ISOILLA KIRJAIMILLA le-
lujen keräämisen linjaukset 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen huoltajat perehdytetään päiväkodin toimintaan Hyvä alku -kes-
kustelulla ja tutustumiskäyntien yhteydessä. Huoltajat tutustuvat tule-
vaan varhaiskasvatuspaikkaan riittäväksi katsomansa tarpeen mu-
kaan. Ryhmien ilmoitustaululla on Tammirinteen pk:n vuosikello, ruo-
kalistat ja päivärytmirunko. Viikko- ja kuukausikirjeissä kerrotaan viik-
kosuunnitelmat ja suunnitelmien toteutuminen sekä kerrotaan päivittäi-
seen toimintaan liittyviä asioita. Päiväkodin johtaja tiedottaa huoltajia 
omissa kuukausikirjeissään pk:n kaikkia huoltajia koskevia asioita. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään kaksi kertaa 
vuodessa loka- joulukuun ja maalis-toukokuun aikana. Keskusteluajat 
varataan lapsiryhmän eteistilassa olevalla varauslistalla tai huoltajan 
kanssa suullisesti sopimalla. Päivän kuulumiset vaihdetaan tunti- ja 
hakutilanteiden yhteydessä. Lapsen ”vasukeskustelut” toimivat peda-
gogisen suunnittelun pohjana.  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Toimikauden alkaessa järjestetään 
vanhempainilta ja tarpeen mukaan 
toimintavuoden aikana.  
Huoltajan kunnioittaminen, kuule-
minen ja luottamus ovat osallisuu-
den tärkein ”synnyttäjä” ja ele-
mentti. 
Huoltajien osallisuutta vaalitaan 
päivittäisissä kohtaamisissa, vasu-
keskusteluissa, erillisissä lasta kos-
kevissa neuvotteluissa ja sähkö-
postiviesteillä. 
Varhaiserityisopettaja toimii mu-
kana lasten arjessa lapsien ja hen-
kilökunnan tukena. Hän huolehtii 
lasten tuen asioista yhteistyökump-
paneiden kanssa.  
Yhteistyökumppaneina ovat: lasten 
psykologit, terapeutit, lasten neu-
vola ja koulun erityisopettaja.  

Yhtenäinen opinpolku eskarista epulle on suunniteltu ja toteutetaan yh-          
teistyössä Tammirinteen koulun ja Jyskän koulun ”eppuopettajien” 
kanssa toimintavuoden aikana.  
 

 



Oppilashuolto tukee tarpeen mu-
kaan 
esiopetuksessa olevaa lasta hänen 
siirtyessä perusopetukseen. 
 
Oppilashuoltotyö voi olla yksilöllistä 
tai yhteisöllistä.  
 
Oppilashuoltoryhmään kuuluvat 
koulupsykologi, koulukuraattori, 
kouluterveydenhoitaja, rehtori, eri-
tyisopettaja ja tarpeen mukaan ryh-
mään kutsutaan lääkäri, lapsen 
huoltajat, nuorisotyö, seurakunta, 
koulupoliisi, tai oppilaskunnan halli-
tuksen jäseniä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Käyt työhöntulokeskustelu

n oman lähimmän esisa. Kes-
kustelussa tutustutaan perehdyt-
tämiseen kuuluviin asioihin ja pe-
rehdyttämisen tavoitteisiin. Pe-
rehdätteeksi, kun olet asettunut 
taloon, mietitte esimiehesi 
kanssa yhdessä, ovatko tavoit-
teet toteutuneet.  

• Tutustutte lähimpiin työtove-
reihin ja työympäristöön sekä 
tiloihin.  

• Käytte läpi työtilat, kulkureitit, 
sosiaalitilat sekä mahdolli-
suudet työpaikkaruokailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalait-
teiston käyttöön. Käytte läpi 
mahdolliset kulkurajoitukset 
ja hälytysjärjestelmien toimin-
nan.  

• Käytte yhdessä läpi palkan-
maksuun liittyvät keskeiset 
asiat (palkanmaksun ajan-
kohta sekä matkalasku-, 
poissaolokäytännöt jne.)  

• Toimitatte palkkahallintoon 
verokorttisi.  

• Saat käyttöösi työvaatteet, 
mikäli työtehtäväsi niitä edel-
lyttävät.  

• Käytte läpi puhelimien käyt-
töön sekä kopiointiin ja fak-
siin, sekä muuhun toimisto-
tekniikkaan.  

• Käytte läpi kirjepostin lähettä-
misen sekä paperin ja muun 
jätteen lajittelun.  

• Saat tietokoneen verkkotun-
nuksen ja sähköpostin. Sinut 
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