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Esimiesalue Haukkamäki 
  
 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019 Haukkamäen   esimies-
alueella: 

- Haukkamäen päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- Haukkamäen kerhossa: lasten kerhoja sekä perhekahvila ja perhekerho 
- Kirrin päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- Pohjoisen alueen kunnallinen perhepäivähoito  

 
1. Päivittäinen toiminta-aika 
- pääsääntöisesti klo 6.30-17 ennalta sovittujen hoitoaikavarausten mukaisesti 
- esiopetusaika klo 8.30-12.30 

  

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 

- Lapsiryhmät olemme muodostaneet joustavarakenteisiksi pienryhmä- ja parityös-
kentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kotipesät olemme jakaneet pien-
ryhmiin ikä-, taito- ja kehitystaso sekä sisarus/kaverisuhteet huomioiden.  

- Pienryhmätoiminnassa huomioimme lapsen mielenkiinnon kohteet, vasuun kirjatut 
tavoitteet sekä lapsiryhmän tarpeet 

- Haukkamäen kerho liittyy luontevana osana päiväkodin varhaiskasvatustoimintaan 
- Johtamisessa toimii työparijärjestely, jossa toinen alueella työskentelevä päiväko-

dinjohtaja vastaa kokonaisuudessaan Pohjoisen alueen perhepäivähoidosta.  
- Palvelut ja työyhteisön toiminnan kehittäminen: alueen johtotiimiin ”Viisikkoon” 

osallistuvat kahden päiväkodinjohtajan lisäksi vakinaisina jäseninä kaksi apulais-
johtajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä tarvittaessa tiimivastaa-
vat ja mentorit. 

- Alueemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin erilaisin kokoonpanoin kes-
kustelemaan pedagogisista toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä 

- Toimintamme arviointi ja kehittäminen ovat keskeinen teema kaikissa johtamisen 
rakenteissamme 

- Tärkein johtamisen rakenne alueellamme on kuitenkin työstään kiinnostunut ja 
osaamistaan jatkuvasti vahvistava työntekijä 
 
 

3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppimisympäris-
tön kuvaus  
toiminnan painopisteet:  

- Liikkuminen ja liikunta: ulkona liikunnalliset pihaleikit, säännölliset retket puis-
toon ja lähimetsiin, koko perheen yhteiset liikuntatapahtumat, unelmien liikuntapäi-
vät, sisällä liikuntasalin, käytävien ja oman kotipesän käyttö erilaisiin liikuntamuo-
toihin  

- Luonto: viikoittaiset metsäretket, marjaretket, luonnon ilmiöiden tutkiminen (esim. 
matojen mönkiminen, aarteen etsintä), pedagogista toimintaa siirretty luontoon 
(esim. matikka, muskarihetket, loruttelut,) 
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- Leikki sisällä ja ulkona: leikkiympäristöjen suunnittelua ja rakentamista yhdessä 
lasten kanssa lasten toiveita ja mielenkiinnon kohteita kuunnellen (esim. pahvilaa-
tikko- ja rakenteluleikit, majarakentelut), leikki-ja kaveritaitojen harjoittelua, leikkiti-
lan ja leikin valintataulut, kaveridiplomit 

- Kielen rikas maailma: loruttelua, kirjojen lukemista, sadutusta, lauluja sekä kieli-
kerhoja ja suun motoriikkaharjoituksia (esim. höyhenen puhaltaminen, juoman 
imeminen pillillä) 
 
Pedagogiset painotukset: 

- Osallisuus näkyy lasten ja vanhempien toiveiden kuulemisena: lasten vartit, tuu-
maustauot ja toiveiden puu, lasten suunnittelemat ja toteuttamat esitykset esim. 
juhlissa 

- Arjessa pysähtymisenä lasten ideoiden äärelle, tarttumalla hetkeen: lasten kes-
kusteluista teemoja yhteiseen toimintaan, pienten lasten kiinnostuksen kohteita 
havainnoimalla 

- Lasten leikin havainnointi: miten leikkihetki sujui, mistä lapset erityisesti pitivät, 
leikin juoni sekä roolit leikissä  

- Arjen tilanteissa leikin kautta oppiminen, esim. pitserialeikissä laskuttaminen 
- Lasten ja kasvattajien välinen kannustava ja mahdollistava ilmapiiri: kasvattaja 

on kiinnostunut esim. majaleikistä, kehuu ja innostaa leikkijöitä sekä rikastaa leik-
kiä tarpeen mukaan  

- Pedagoginen dokumentointi: otamme valokuvia ja videoita toiminta- ja leikkihet-
kistä, havainnoimme ja kirjaamme lasten touhuja sekä näiden pohjalta kehitämme 
toimintaamme 
 
Oppimisympäristö: 

- Päiväkodin tiloja käytämme joustavasti ja niitä muokataan lapsiryhmien tarpeiden 
mukaan: lapsiryhmätilassa liikuntahetkiä, käytävillä erilaisia tehtäviä, salissa leikki-
viikkoja  

- Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla, leikkiympäristöt ovat vaihtuvia ja vä-
lillä myös lasten itse rakentamia  

- Lähimetsä on tärkeä osa viikoittaista toiminta-aluetta kaiken ikäisten kanssa: 
metsä- ja luontoretket viikoittain, esiopetuksessa lisäksi luontoseikkailu-viikot 

- Lisäksi hyödynnämme monipuolisesti lähialueen tarjoamia palveluja: metsät, 
leikkipuistot, koulu liikunta-alueineen, urheilukenttä, kirjastoauto ja kirjasto 

-  

 
 

4. Osallisuuden toimintatavat  
- luomme positiivisen, lämpimän ja vuorovaikutteisen ilmapiirin 
- huolehdimme siitä, että lapsi ja perhe kokee olonsa tervetulleeksi 
- Pedagogisessa suunnittelussa huomioimme lasten mielenkiinnon kohteet, tarpeet 

ja tavoitteet 
- Lepokäytännöt sovitaan yhdessä perheen kanssa 

 
Lapsen kuuleminen  

- Lapsen toiveiden ja ideoiden kirjaaminen sekä toteuttaminen 
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- Lasten vartit ja tuumaustauot, lapset mukana toimintojen valmistelussa ja suunnit-
telussa 

- Lasten haastattelut ja lapsi mukana kertomassa päivän kuulumisia 
- Lapsen toimintojen dokumentointi erilaisin menetelmin ja niistä keskustelu 
- Lapset arvioijina ja palautteen antajina: peukkuarviointi tai hymynaama-suru-

naama 
 
Vanhempien kuuleminen: 

- Hyvä alku, aloituskeskustelut ja tutustuminen 
- Päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa 
- Toiminnalliset vanhempain- ja perheillat  
- Ennakkoon sovitut keskustelut, esim. Vasu 
- Asiakaspalautteet ja arvioinnit 
- Yhteiset tapahtumat 
- Vanhempi mukana lapsen päivässä 
- Vanhempainryhmän uudelleen käynnistäminen 

 

5. Kehityksen ja oppimisen tuki 
- Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle. 

- Alueellamme työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) ja he 
toimivat tarvittaessa lasten, perheiden ja henkilöstön kanssa kaikilla kolmella tuen 
portaalla myös perhepäivähoidossa   

- Veo kouluttaa ja konsultoi henkilöstöä sekä ohjaa alueella työskenteleviä erityis-
avustajiamme 

- Huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan 
huolen asioissa ja veo osallistuu tarvittaessa vasu-keskusteluihin sekä moniam-
matillisiin yhteistyöpalavereihin 
 

- Tuen muotoja on käytössämme päivittäin kaikkia lapsia hyödyttäen: 
• kiusaamisen ennaltaehkäisyohjelmat käytössä (PIKI ja PELI SEIS); kiusaami-

seen puututaan heti, ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle 
• pienryhmätoiminta 
• kiittäminen, kehuminen, kannustaminen, peukuttaminen ja tarrapalkkiomene-

telmä 
• lasten leikki, sen havainnointi ja mallintaminen  
• päivittäistoimintojen käyttö oppimisessa (pukeminen, ulkoilu, siirtymätilanteet) 
• leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kielikerhoja 
• käytössä sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja koskevat menetelmät (Askeleit-

tain) 
• kuvien käyttö päivän eri tilanteissa, lauluissa, leikeissä, saduissa) 
• sarjakuvittaminen, tukiviittomat  

- Käytettäessä tehostettua tai erityistä tukea, on yhteistyö veon kanssa tiiviimpää ja 
lapsen opetuksessa/ohjauksessa käytettävät yksilöidyt ratkaisut on mietitty yh-
dessä huoltajien kanssa   
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6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 

- Ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä, hyödyntäen lähiympäristön tarjoamia lii-
kunta- ja ulkoilumahdollisuuksia.  

- Käsittelemme eri oppisisältöjä toiminnallisuuden kautta 
- Käytämme erilaisia oppimisympäristöjä (sisällä ja ulkona) monipuolisesti niin ympä-

ristö- kuin liikuntakasvatuksessa  
- Esiopetuksessa käytämme yhteistä liikunnan vuosisuunnitelmaa  
- Kannustamme lasta kokeilemaan ja etsimään omia rajojaan; vältämme turhia kiel-

toja ja rajoituksia ja huomioimme lasten yksilöllisen taitotason   
- Havainnoimme järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti perusliikuntataitoja syksyllä ja 

keväällä. 
- Luomme mahdollisuuksia lasten fyysiseen aktiivisuuteen (ohjattu ja omaehtoinen) 

suunnitelmallisuuden, soveltuvien ympäristöjen ja kannustavan ilmapiirin avulla.  
- Järjestämme vuosittain perheille erilaisia avoimia liikuntatapahtumia 
- Kunnioitamme ja tutkimme luontoa tutustuen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin (esim. 

Joka miehen oikeudet). 
- Marja- ja metsäretket, pihapelit ja liikuntaleikit sekä retket koulujen pihaleikkipai-

koille toteutuvat alueen kaikissa palvelumuodoissa 
- Lasten liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet kasvattajat ovat vuosittain lisäänty-

vänä voimavarana alueellamme 
 
 

 
 

7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 
- Tavoitteemme: lapsella on niin luottavainen ja turvallinen olo varhaiskasvatuspäi-

vän aikana, että hän rohkenee kertoa aikuiselle myös murheistaan  
- Kiusaaminen katkaistaan ja kiusaamisen ehkäisyyn kehitetään uusia menetelmiä. 

Käytössä PIKI JA PELI SEIS 
- Lepo- ja satu-/huilihetket räätälöimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle sopi-

viksi 
- Lasten kanssa harjoittelemme hygieniakäytäntöjä, kuten käsien pesu aamulla päi-

väkotiin tultaessa, ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen sekä nenän niistämisen 
jälkeen 

- Erilaisiin ruokiin tutustumme vähitellen eri aisteja käyttäen (SAPERE) sekä harjoit-
telemme hyviä pöytätapoja 

- Yhteisöllinen tuki toteutuu koko yksikön ja henkilöstön havaintojen ja huolenpidon 
kautta, apunamme on mm. hyvinvointioppimista koskeva keskustelulomake yhteis-
työssä huoltajien kanssa 
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8. Yhteistyön muodot  
- Kasvatusyhteistyötä teemme yhdessä huoltajien kanssa alkaen Hyvä alku – kes-

kusteluista ja perheen tutustumisesta päiväkoteihimme 
- Alueella toimii Hyvä alku-työryhmä, joka arvioi ja kehittää toimivia käytäntöjä, 

esim. tutustumisaamupäivät keväisin koko alueella hoitopaikasta tai hoitomuo-
dosta toiseen siirtyville, ryhmää vaihtaville sekä esiopetukseen tuleville lapsille ja 
heidän perheilleen 

- Päivittäiset kohtaamiset ja kuulumisten vaihto huoltajien kanssa on tärkeintä yh-
teistyötä 

- Asiakaskyselyistä saamme palautetta, jonka huomioimme toiminnassamme  
- Huoltajilla on mahdollisuus osallistua päiväkotien vanhempainryhmiin  
- Monialaisessa yhteistyössä toimimme lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan yh-

dessä mm. veon, neuvolan, terapeuttien, psykologin, sosiaalityöntekijän kanssa. 
- Teemme yhteistyötä lähikoulujen ja – päiväkotien kanssa. Alueen perhepäivähoi-

tajat osallistuvat hoitolapsineen päiväkotien tapahtumiin. Lisäksi Haukkamäen päi-
väkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana.  

- Esiopetusvuonna toteutamme Jyväskylän kaupungin reittikarttaa esiopetuksesta 
kouluun ja tämän yhteistyön suunnitteluun olemme sopineet alueellisen työryh-
män, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Ryhmässä on edustus alueen kunnallisista 
ja yksityisistä päiväkodeista sekä Keski-Palokan koulusta. 

- Liikunta ja luonto ovat kärkiteemojamme, joten yhteistyö liikuntakoordinaattorin, 
liikuntatoimen ja urheiluseurojen kanssa on säännöllistä. 

- Päivittäisiä tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat muiden tiimien, esiopetuksen 
ja kerhon henkilöstö sekä ruokahuollon väki, siivoojat ja kiinteistön hoitaja. 

- Toivotamme vanhemmat ja muutkin lapselle läheiset aikuiset tervetulleiksi mukaan 
osallistumaan päiväkotiemme arkeen! 

 
 

9. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 

1. Palvelun laadun parantamiseksi olemme alueellamme sopineet, että  
 
Kirrin päiväkodissa:  
• havainnointileikeistä otettujen kuvien avulla kerromme toiminnastamme 

huoltajille laittamalla kuvia esille eteisiin perheiden tutkittaviksi 
Haukkamäen päiväkodissa: 
• muokkaamme ”mitä lapselle kuuluu”-lomakkeen tarpeitamme paremmin pal-

velevaksi lapsen päivästä kerronnan työvälineeksi ja otamme sen säännölli-
seen käyttöön   

 
Arviointimenetelmänä ovat käytössä: 
Kirrin päiväkodissa:  
• Kysely perheille marraskuussa  

- tutustuiko perheenne kuviin? 
- saitteko riittävästi tietoa toiminnastamme kuvien välityksellä? 
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Haukkamäen päiväkodissa: 
• Kysely (hymynaama-surunaama) perheille marraskuussa: 

- oletteko saaneet riittävästi tietoa lapsenne päivästä? 
-lisäksi perheellä on mahdollisuus antaa palautetta: mistä toivoisimme saa-
vamme enemmän tietoa 

● Tallennettujen ”mitä lapselle kuuluu”-lomakkeiden pohjalta henkilöstön itsearviointia ko-
tipesissä sekä koko henkilöstön yhteistä lomakkeen käytön kehittämistä kokemusten poh-
jalta infopalavereissa vähintään kaksi kertaa syyskaudella, kevätkausi sovitaan myöhem-
min  
 

2. Lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi olemme sitoutuneet koko alueella: 
• Havainnoimme säännöllisesti lasten leikkiä pienryhmissä ja kirjaamme 

aluksi vähintään joka toinen viikko havaintoja vihkoon tiimipalavereissa ja 
vasu-keskusteluissa huomioitaviksi:  

- Havainnointivihkoon kirjattavat asiat: -mitä leikkiä leikittiin, millainen 
juoni oli, lasten roolit leikissä, mikä oli lapsille leikissä mieluisinta   

• Havainnoidusta leikistä otamme kaksi kuvaa. 
 
 

Arviointimenetelmänä käytämme: 
• leikkihetken päätteeksi/lasten varteissa, lapset arvioivat leikkiä, arviot 

kirjataan ja sen pohjalta suunnitellaan leikille jatkoa 
• tiimipalavereissa/lasten varteissa hyödynnetään pedagogisia dokument-

teja sekä esim. kaveridiplomeja arviointi- ja kehittämiskeskustelujen 
pohjana  
 
 

3. Työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan parantamiseksi koko alueella: 
• Otamme käyttöön Tiimipalaveriasialistan (laadun peili hankkeen 

malli)  
• tiimipalaverin suunnitteluvastuu sovitaan 
• tiimipalaveriaika 1h jakautuu kolmeen osaan:  
- havainnot ja lasten toiveet 
- arviointi ja suunnittelu 
- ajankohtaiset asiat ja työnjako 
 

Arviointimenetelmänämme käytössä: 
• Tiimipalaverien asiat kirjataan muistiin ja seurataan mallin toteutu-

mista 
• Yhteisöllisissä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistapaamisissa jaetaan 

kokemuksia onnistumisista ja muokkausta vaativista asioista 
(1kerta syyskaudella, 2 kertaa kevätkaudella) sekä sovitaan yhteisesti 
toteutettavat kehittämisideat  

 
 

4. Vasuun liittyvä toimintakulttuurin muutos näkyy alueellamme: 
• Elämällä ja kokemalla yhdessä lasten kanssa; sitoudumme olemaan ai-

dosti läsnä lasten leikeissä siellä, mikä on leikkipaikaksi sovittu 
• kirjaamme läsnäolositoumuksen pedagogisiin suunnitelmiimme ja an-

namme onnistumisista palautetta toinen toisillemme 
 



  
   
  Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 
2018–2019 
 
 

8 
 

 
 
Yhteinen arviointimenetelmämme koko alueella:  

• lapset arvioijina: leikkitunnelma; leikin päättyessä tai lasten varteissa 
kuvista ”peukuttaen” 

• henkilökunnan itsearviointi ja kirjaaminen leikin päättyessä sekä yh-
teinen keskustelu tiimipalavereissa:  
-missä onnistuin? 
-miltä tuntui? 

 
 

5. Lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista edistämme: 
• Otamme lasten vartit käyttöön säännölliseksi osaksi arkea niin, 

että lapsia kuullaan vähintäänkin kerran viikossa  
• toiminnallisissa perheiltapäivä-tapahtumissamme yhtenä osana on per-

heiden toiveiden kirjaaminen toiveiden puuhun, unelmapilviin ym. tavoin. 
• ideoiden toteutumista seurataan, toiveita lisäillään toimintavuoden var-

rella ja kerrotaan perheille kullekin tiimille sopivalla tavalla 
 
Arviointimenetelmämme koko alueella: 

• osallisuuden onnistumis-tikkatauluarvioinnit kotipesissä vähintään 
kaksi kertaa toimintavuodessa. Syyskauden yhteisöllinen arviointi 
kehittämispäivässä 7.12.2018   

• lasten varttien kirjaaminen, tiimipalaverien arviointi- ja kehittämis-
keskustelukirjaukset sekä pedagogiset dokumentit 

- yhteisölliset keskustelut: ovatko lasten toiveet leikeistä yms. toteutuneet, 
mitä seuraavaksi 
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