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”Tää vois olla vaikka koti.” ”Joo, sitte tää tulis 
siihen kans.” Leikki on tärkeintä. 
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Esimiesalue (päiväkodit) 

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 

• Tikan, Pohjanlammen ja Ristikiven päiväkodit 

• Tikan ja Ristikiven päiväkotien esiopetus 

1. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 

Tikan päiväkodin internet-sivut löydät tästä: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasva-
tus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/tikka 
 
Tikan pk:ssa toimii seitsemän varhaiskasvatuksen opettajaa, viisi lastenhoitajaa, 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kaksi erityisavustajaa sekä kaksi varahenkilöä. 

Varahenkilöt ovat kasvattajien poissaoloja, opettajien suunnitteluaikaa, apulaisjoh-

tajan tehtäviä sekä työvuorosuunnittelijoita varten 

 
Päiväkoti on jaettu kahteen päätyyn Kivitaskuihin ja Pensastaskuihin. Pensastas-
kujen päädyssä toimivat Peukaloisten ja Kerttusten 1-4 -vuotiaiden kotiryhmät. Ki-
vitaskuilla toimivat 3-6-vuotiaiden Kuukkeleiden ja Kaakkureiden kotiryhmät sekä 
esiopetus. Kaikkien kotiryhmien sisällä toimii erilaisia pienryhmiä, joihin jakaudu-
taan pitkin päivää toiminnan ja lasten tarpeiden sekä asetettujen tavoitteiden mu-
kaan.  Pedagogiikasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat, jotka toteuttavat 
toimintaa yhdessä lastenhoitajien kanssa. Tarvittaessa tiimeissä toimii myös eri-
tyisavustajia.  
 
Esimiesalueen kolmen (TiPoRi) päiväkodin johtajana toimii Teijo Paananen ja jo-
kaisessa talossa on apulaisjohtaja. TiPoRin taloissa toimii kaksi varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajaa (Veo). Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Veoilla on 
keskeinen tehtävä pedagogiikan kehittämisessä ja ryhmien tukemisessa. Tiimivas-
taavat huolehtivat oman ryhmänsä tiedotusasioista sekä heille erikseen määrä-
tyistä tehtävistä.  

 

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.”  

 
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 ensimmäi-

siin päiväkotipäiviin, vaan se on useita viikkoja kestävä jatkumo. Varhaiskasvatuksen 
aloittavalla lapsella hyvä alku voi olla useita kuukausia kestävä prosessi, jolloin 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/tikka
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/kuokkala/tikka
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lapsi liittyy ryhmäänsä, tutustuu kasvattajiinsa ja tulee osaksi yhteisöä. Hyvä vuo-
rovaikutus kasvattajien ja lasten välillä luo mahdollisuudet hyville kaveri- ja leikki-
taidolle, joiden avulla lapsi kokee olonsa turvalliseksi. Samalla luodaan edellytyk-
set lapsen suotuisalle kasvulle ja kehittymiselle. 
 
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen tärkeä osa hyvää alkua on aloituskeskus-
telu huoltajien kanssa. Pidämme tutustumiskäyntiä kotona tärkeänä. Silloin tutus-
tumme lapseen ja saamme arvo-
kasta tietoa hänen toiminnasta tu-
tussa ja turvallisessa kotiympäris-
tössä. Hyvän alun tutustumiskäynti 
on mahdollista järjestää päiväko-
dissa perheen niin toivoessa. 
 
Lapsen on hyvä tulla etukäteen tu-
tustumaan yhdessä huoltajan 
kanssa ryhmän tiloihin, tuleviin päi-
väkotikavereihin, päivärytmiin ja 
ryhmän työntekijöihin.  

 
Hyvä alku huomioidaan myös ryh-
mästä toiseen siirtyessä siirtokes-
kusteluin ja tutustumisilla tulevaan 
ryhmään.  Näin varmistamme hyvän alun toteutumisen, sekä vanhemmille mah-
dollisuuden tutustua etukäteen lapsen tulevaan ryhmään. Myös jokaisen toiminta-
kauden aloitus on aina hyvä alku. 
 
Leikkialuepedagogiikka on käytössä koko talossa. Sillä tarkoitetaan kiinteitä leikki-
tiloja kuten esimerkiksi kotileikki, rakenteluleikki. Isommilla lapsilla on käytössä lei-
kinvalintataulut, jolloin lapsi itse valitsee leikin ja sitä kautta sitoutuu leikkiin. Sen 
avulla tuemme kaveritaitoja sekä pitkäkestoisen ja juonellisen leikin kehittymistä. 
Hyödynnämme päiväkodin pihoja ja metsää sekä Yrttisuon perhepuistoa mahdolli-
simman paljon. 
 
Käytämme digitaalisia välineitä oppimisen tukena ja rikastuttajana. Esimerkiksi 
tableteille kuvaamme lasten arkea, myös lapset kuvaavat itselleen merkityksellisiä 
hetkiä ja työstävät niitä esimerkiksi pienten elokuvien muotoon. Tabletilta löytyy 
myös laadukkaita oppimispelejä. Arjen kuvaaminen älylaitteilla avaa päiväkodin 
arkea myös vanhemmille, silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole. Kuvat houkuttelevat 
myös lasta kertomaan päivän tapahtumista. 

 
Pyrimme huomioimaan lapset vanhempineen yksilöllisesti haku- ja tuontitilan-

teissa. Mielestämme on tärkeää kertoa päivittäin lapsen kuulumiset iloineen ja su-

ruineen. On tärkeää, että huoltajien kanssa vuorovaikutus on toimivaa ja avointa. 

 
Jokainen lapsi on erilainen, ja meidän tehtävämme on löytää lapsen vahvuudet, 
kunnioittaa hänen omaa tapaansa toimia ja mahdollistaa hänen osallistumisensa 
toimintaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Kaveritaitojen vahvistaminen on toi-
mintakautemme toinen laadullinen tavoite. Jokaisella lapsella on oikeus olla osa yh-
teisöämme, olla tervetullut joka päivä omaan ryhmäänsä. 
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3. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2019-2020 

 
Jyväskylän esiopetuksen suunnitelma:  
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops 
 
Päivittäinen esiopetusaika Tikassa on klo 8.30-12.30. 

 
Esiopetuksen tehtävänä on tarjota lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia, osalli-
suutta ja oppimisen iloa. Toiveiden ja ideoiden toteuttamisen yhteydessä harjoitel-
laan oman mielipiteen kertomista. Ja on tärkeää, että myös lapset arvioivat toimin-
taa. 
 
Leikki eri muodoissaan on vahvasti 
läsnä esiopetuksen toiminnassa. Ka-
veritaidot ovat osa sosiaalisia taitoja ja 
keskeisiä elämäntaitoja. Kaveritaitojen 
kehittäminen ja niiden harjoittelu on 
tärkeä osa kiusaamisen ennaltaeh-
käisyä. Näitä taitoja harjoitellaan arjen 
tilanteissa keskustellen ja erilaisia tun-
netaitomateriaaleja apuna käyttäen. 
Pyrimme järjestämään jokaiseen es-
karipäivään tilaa myös vapaalle lei-
kille.  

 
Lasten toimintaa dokumentoidaan kuvaamalla tabletilla. Hakutilanteessa lapsi voi 
kertoa kuvien avulla hakijalle päivän tapahtumista. Kuvia tulostetaan myös ryhmän 
seinälle ja lasten kansioihin. Tikan eskarissa on avoimet ovet ja huoltajat ovat ter-
vetulleita 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. 

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops
https://peda.net/jyvaskyla/yhtenainenopinpolku
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4. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Ajankohtaiset tiedotteet ja infot löytyvät päiväkotiryhmien eteistiloista. Tieto-Edu:n 
kautta huoltajille lähetetään tiedotteet. Kuukausikirjeillä tiedotetaan ryhmän toimin-
nannasta sekä tapahtumista. Hyödynnämme myös erilaisia digitaalisia välineitä, 
joilla voimme esitellä lapsen päiväkotipäivän eri tapahtumia huoltajille. 
 
Teemme lapselle varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä huoltajan kanssa syksyllä 
ja keväällä arvioimme yhdessä menneen toimintakauden tavoitteita. Lapsen va-
suista nousevat tavoitteet ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. 

 
Vanhempainiltoja järjestämme vanhempien toiveita ja tarpeita kuunnellen. Halu-
amme tukea perheiden osallisuutta ja yhdessä tekemistä. 
 
Joka viikkoiset viisivuotiaiden viskarikerhot tukevat tulevien eskarikavereiden 
kanssa ryhmäytymistä ja edistävät pysyvien kaverisuhteiden syntymistä tulevaa 
eskaripolkua ajatellen. Keväällä järjestetään eskariin tutustuminen tuleville eska-
reille ja heidän vanhemmilleen.  

 
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, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajat sekä edustajat päiväkotien 

eri ammattiryhmistä. Tapaamisissa keskus-

tellaan ajankohtaisista ryhmien asioista, 

esim. kiusaamisesta, arjen rutiineista, tur-

vallisuudesta. Myös huoltajat voivat tuoda 

hyvinvoinnintiimiin asioita ryhmän työnteki-

jöitten välityksellä. Yksittäisen lapsen asi-

oita ei käsitellä. 

 

Hyvinvoinnintiimeihin voidaan kutsua mu-

kaan myös TiPoRin yhteiskumppaneita ker-

tomaan työstään ja suunnittelemaan yhteis-

työtä. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on varattu esiopetuksen asioihin. Tunne- 

ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa käytetään esim. Pienin askelin -ohjelmaa, 

Piki-toimintamallia ja vuorovaikutusleikkiä. 

 

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. 
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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.  

 

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 suunnitte-

lussa ryhmän työntekijöiden ja huoltajien kanssa. Veot ovat sovitusti mukana myös lasten 

vasuissa ja esiopetuskeskusteluissa. Veon työhön kuuluu myös monialaisten palaverei-

den 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. 

 

 

 
 
 

 
 
 


