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Tapiolan päiväkoti 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Vuonna 1929 perustettu Tapiolan päiväkoti on Jyväskylän toisiksi vanhin päiväkoti. Tapio-
lan lastentarha toimi Tapionkatu 8:ssa vuodet 1929-1952, jonka jälkeen toiminta laajeni ja 
osoite siirtyi Puistokatu 3:een. Nykyisellä paikallaan Kalervonkadulla päiväkoti on toiminut 
vuodesta 1961 lähtien. Nimi vaihtui lastentarhasta päiväkodiksi vuoden 1973 päivähoito-
lain myötä. Tapiolassa on järjestetty vuorohoitoa vuodesta 1995 alkaen. 

 

Tapiolan päiväkotiin on keskitetty koko Jyväskylän kaupungin lasten yö- ja viikonloppu-
hoito. Vuorohoito on tarkoitettu päätoimisesti työn tai opiskelun vuoksi päivähoitoajasta 
poikkeavaa hoitoaikaa säännöllisesti tarvitseville lapsille. Tapiolan päiväkodissa järjeste-
tään varhaiskasvatusta ympärivuorokautisesti ennalta varattujen hoitoaikojen mukaisesti.  

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/var-
haiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-67 

Tapiolan päiväkodissa toimii 5 lapsiryhmää. Usvasten ja Utusten ryhmissä lapset ovat iäl-
tään pääasiassa alle 3-vuotiaita. Iltatuulten ja Tuuliaisten ryhmissä lapset ovat 2-5 –vuoti-
aita. Lounatuulet-ryhmässä lapset ovat 5-6-vuotiaita, joista osa on esiopetuksessa. Esi-
opetusta järjestetään arkisin klo 8.30-12.30.  

Aamulla ennen aamiaista ja illalla klo 17 jälkeen toimitaan yli ryhmärajojen, samoin viikon-
loppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Kaikissa Tapiolan lapsiryhmissä käy lapsia myös muista 
Jyväskylän kaupungin päiväkodeista. Näillä lapsilla on ns. rinnakkainen sijoitus Tapiolan 
päiväkotiin ja he käyttävät Tapiolan vuorohoitopalveluita silloin, kun lapsen oman päiväko-
din aukioloaika ei riitä perheen tarpeisiin. 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-67
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-67
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-67
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit-67
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Tapiolan päiväkodissa pienryhmät muodostuvat päivittäin lasten läsnäolon ja hoitoaikojen 
mukaisesti. Pienryhmäjaossa huomioidaan myös lasten ikä, taidot ja tarpeet sekä kaveri-
suhteet. Vuorohoidon luonteesta johtuen lapsia ja aikuisia on paljon. Jokaisella lapsella on 
kuitenkin oma kotiryhmänsä ja siellä nimetty aikuinen, joka perehtyy tarkemmin lapsen ke-
hitykseen ja käy vasu- tai esiops-keskustelut yhdessä huoltajien kanssa. 

Tapiolan päiväkodin palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa 
päiväkodin johtaja yhdessä pedagogisen johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
(veo) kanssa. Tapiolassa työskentelee myös palvelusihteeri. Ryhmien pedagogisesta toi-
minnan suunnittelusta vastaa kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa. Toimintaa toteu-
tetaan yhdessä lastenhoitajien (19 työntekijää) ja ryhmissä työskentelevän muun henkilö-
kunnan (neljä erityisavustajaa ja kaksi päiväkotiapulaista) kanssa. Tapiolan lastenhoitajista 
kolme työskentelee pääsääntöisesti yövuoroissa ja kolme toimii varahenkilön tehtävässä, 
mahdollistaen erilaisten palavereiden järjestämisen, varhaiskasvatuksen opettajien suun-
nitteluaikojen toteutumisen ja äkillisten poissaolojen paikkaamisen. 

Tapiolan päiväkodissa toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti 
suunnittelupäivissä, työilloissa ja tiimipalavereissa. Varhaiskasvatuksen opettajat kokoon-
tuvat yhdessä joka kolmas viikko pedagogisten asioiden äärelle ja lastenhoitajille järjeste-
tään tilaisuus oman ammattiryhmänsä tapaamisiin muutaman kerran toimintavuodessa.  
 

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.”  
 

Tapiolan päiväkodin toimintaa määrittelee se, että päiväkoti toimii ympäri vuorokauden, 
seitsemänä päivänä viikossa. Tapiolan päiväkodissa varhaiskasvatusta toteutetaan Jyväs-
kylän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään erityi-
sesti lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen monimuotoisessa 
arjessa ja juhlassa. Tavoitteemme on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon kokonaisuus: ympäri vuorokauden ja kaikkina vuoden päivinä. Toiminta perustuu 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2018) ja Jyväskylän varhais-
kasvatussuunnitelmaan joka löytyy osoitteesta: https://peda.net/opetussuunni-
telma/ksops/vasu2019  

Tapiolan päiväkodissa jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen 
opettajia ja lastenhoitajia. Henkilökuntasuunnittelulla ja pedagogisella työvuorosuunnitte-
lulla pyrimme luomaan ennakoitavuutta ja turvallisuutta lapsille ja perheille jokaiseen vuo-
rokaudenaikaan. Osa henkilökunnasta työskentelee pääasiassa noin klo 7-20 välillä, osa 
taas työskentelee myös niin sanotuissa äärivuoroissa. Yöhoitajina toimii kolme nimettyä 
lastenhoitajaa kiertävissä työvuoroissa. 

Jokaisella lapsella on oma ryhmänsä, johon hän kuuluu, ja jossa hoito pääasiassa toteu-
tuu. Myös muista päiväkodeista vierailevilla lapsilla on oma nimetty ryhmänsä Tapiolassa. 
Koska lapsiryhmien rakenne vaihtelee päivittäin, lapsista ja aikuisista on esillä valokuvat. 
Valokuvat auttavat pitämään mielessä myös ne kaverit ja aikuiset, jotka juuri tuona päivänä 
ovat vaikkapa kotona vapaapäivällä. Toiminnan jäsentämiseksi erilaisia kuvia käytetään 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2019


5 
Toimintasuunnitelma 2019-2020 
 
 

  

arjessa esimerkiksi leikinvalinnassa, siirtymiä ennakoitaessa ja kommunikaatiota ja toimin-
nanohjausta tukemassa. Tapiolan päiväkodissa pyritään selkeän ja pysyvän ryhmäraken-
teen ja ennakoitavan päiväjärjestyksen avulla luomaan toimintaympäristö, johon lapsen on 
turvallista kiinnittyä. 

 

 

Ryhmillä on käytössään tilat, joita käytetään joustavasti lepo-, toiminta- ja leikkitiloina. Li-
säksi käytössä on päiväkodin ruoka- ja liikuntasalit sekä viihtyisät ulkoilutilat, joista löytyy 
muun muassa oma pallokenttä.  Päiväkodissa on pieni uima-allas ja sauna. Tapiolan päi-
väkodin sijainti keskellä kaupunkia mahdollistaa monipuolisen retkeilyn. Rakennettu kau-
punkiympäristö tarjoaa lukuisia mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Tori, Viitaniemen liiken-
nepuisto ja erilaiset kulttuuripalvelut ovat helposti saavutettavissa. Luonto on kuitenkin 
myös lähellä: Harju, Tuomiojärven ranta ja Tourujoen luontopolku ovat kävelymatkan 
päässä. 

 

Toimintakaudella 2019-2020 Tapiolan päiväkodin laadullisia tavoitteita 
ovat  
 
1. Pedagogisen työvuorosuunnittelun kehittäminen 

• Elokuun 2019 alusta alkaen Tapiolan päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat 
työskentelevät myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Näin vahvistetaan toiminnan 
pedagogista suunnittelua ja toimintatapojen kehittämistä. 

• Tapiolan varhaiskasvatuksen opettajat kokoontuvat joka kolmas viikko suunnit-
telemaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä. Myös varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja ja pedagoginen johtaja osallistuvat 
tarvittaessa näihin palavereihin. 
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• Kerran kolmessa viikossa järjestetään yhteiset palaverit kaikille tiimeille, viikoit-
tain tiimit tapaavat pienemmällä kokoonpanolla. 

 
 
2. Kokopäiväpedagogiikan kehittäminen 

• Arjen toiminnallisten rakenteiden selkeyttäminen ja toimintatapojemme yhte-
näistäminen.  

• Kaikissa tiimeissä on käytössä pedagogiset viikkosuunnitelmat, joihin kirjataan 
pienryhmien ja kasvattajien toiminta.  

• Viikonloppuisin käytössä ovat pedagogiset viikonloppusuunnitelmat. 

• Lisäksi jokainen tiimi kirjaa lapsiryhmän Pedagogisen suunnitelman, joka on 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta tehty suunnitelma tavoitteista ja 
arjen käytännöistä. 

• Tavoitteemme on luoda rakenteet joustavien päivälepokäytäntöjen mahdollista-
miseksi niin, että lasten yksilölliset leporytmit voidaan huomioida nykyistä pa-
remmin.  

 
 
3. Lasten osallisuuden lisääminen 

• Lasten osallistuminen VASU- ja esiopetuskeskusteluihin 

• Lasten yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja mielipiteiden kuunteleminen ja huo-
mioiminen toiminnan suunnittelussa ja arjen tilanteissa. Kasvattajien sensitiivi-
syys, aktiivinen läsnäolo leikeissä ja lasten kokoukset ovat keinoja havainnoida 
ja dokumentoida lapsille ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä. 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti pyrimme 
vahvistamaan sekä lasten että huoltajien osallisuutta Tapiolan toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Tämä edellyttää lämmintä, hyväksyvää ilmapiiriä ja aktiivista vuorovaiku-
tusta lasten ja aikuisten kesken. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään yhdessä 
huoltajien kanssa niin, että lapsen ääni tulee kuulluksi. Toiminnan suunnittelussa lasten 
vasu-tavoitteet ja yhdessä sovitut toimintatavat ovat lähtökohtia ja kiintopisteitä arjessa. 
Vasu-keskustelut sijoittuvat pääosin syksyyn ja kevääseen, mutta tarvittaessa keskusteluja 
voidaan käydä myös useammin tai muina aikoina.  

Kaikki arjen tilanteet ovat oppimistilanteita. Päiväkodin arjen järjestelyin tuetaan lapsen 
mahdollisuuksia kokea kuulumista ryhmään, saada kavereita ja kokea osallisuutta omissa 
asioissaan. Jokaisella lapsella on oikeus kehityksen ja oppimisen tukeen yksilölliset tarpeet 
ja vahvuudet huomioiden. Tuki rakentuu kolmiportaisesti yleisestä, tehostetusta ja erityi-
sestä tuesta. Yleinen tuki on perusta kaikkien lapsiryhmien toiminnalle. Yleinen tuki koos-
tuu muun muassa pienryhmätoiminnasta, toimintaympäristön ja arjen strukturoinnista sekä 
tukemisesta kuvien avulla. Lasten systemaattinen havainnointi päiväkodin arjessa on 
oleellinen osa pedagogista toimintaa, joka tähtää lapsen tarpeita ja tavoitteita vastaavaan 
arkeen. Kun lapsella on tuen tarvetta jollain kehityksen tai oppimisen alueella, tukitoimia 
suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle 
suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen var-
haiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Tapiolan päiväkodissa toimii var-
haiskasvatuksen erityisopettaja (veo) joka on lapsen, huoltajien ja henkilöstön tukena sil-
loin, kun lapsella on tarvetta henkilökohtaiseen tukeen. Veo osallistuu kaikkien ryhmien 
toiminnan suunnitteluun ja ohjaa kasvattajia tarkoituksenmukaisiin toimintatapoihin. Veo 
toimii myös yhteyshenkilönä monialaisessa yhteistyössä ja ohjaa perheitä tarvittaessa eri-
laisten palveluiden piiriin. Tapiolan päiväkodissa toimii lisäksi erityisavustajia, mahdollis-
taen yksilöllisen tuen toteutumisen. 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 


