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1. Päivittäinen toiminta-aika 
Kypärämäen päiväkoti on avoinna arkisin (pääsääntöisesti) klo 6.30-17. Koulujen loma-aikoina   
päiväkoti on kiinni. 

 
 

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 
Päiväkodin johtaja: Jukka Janhonen, puh. 014 266 3110 / 040 750 8474, jukka.janho-
nen@jkl.fi  
Päiväkodin apulaisjohtaja, Suvi Palosaari, puh. 014 266 4958 / 050 564 4045, 
suvi.palosaari@jkl.fi 
 
 

Joka toinen viikko on henkilöstön viikkopalaveri, johon osallistuvat aina tiimivastaavat ja ne ketkä 
pääsevät. Päiväkodin johtotiimi (päiväkodin johtaja, apulaisjohtajat, varhaiserityisopettaja) ko-
koontuu 1 x kk. Lastentarhanopettajat kokoontuvat 1 x 2 viikossa pedagogiseen palaveriin. Tiimi-
palaveri on 1 x 3 viikossa. Ryhmät työskentelevät työpareina (lto +lh) tai 3 hengen tiimeissä (2 lto 
+ 1lh). Ammattikuntien mentoriryhmät kokoontuvat 2-4 x toimintakaudessa 
 
Lapset toimivat pedagogisissa pienryhmissä, jotka on muodostettu ottaen huomioon lasten ikä, 
kehitykselliset tarpeet ja päiväkodin tilat. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää: Mustikat: 1-2 –v, 
Puolukat: 2-5 –v 2 x työpari, Keltasirkut:2-5 v 2 x työpari, Peipposet: esiopetus 2 x työpari 
 
Hoitopaikkoja päiväkodissa on 105 ja kasvatusvastuullista henkilöstöä on 15 + sairasvarahen-
kilö ja varhaiserityisopettaja ja vaihteleva määrä avustavaa henkilöstöä ja opiskelijoita. 
 

 
3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppimisympäristön kuvaus 

 
Pedagogiset painotukset 
Toimitaan kotiryhmissä työpareina, kotiryhmä jaetaan pien ryhmiin. Arjen tilanteissa leikin 
kautta oppiminen. Leikissä lapsi oppii monia taitoja (mm. arjen taidot, vuorovaikutusta, ongel-
manratkaisua, ajattelua, kielellisiä ja matemaattisia taitoja, hieno- ja karkeamotorisia taitoja). 
Aikuinen havainnoi lapsen leikkiä huomioiden lapsen kiinnostuksen kohteet. Leikki monipuolis-
tuu ja siihen tulee jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta. Aikuinen voi leikeissä tukea esimerkiksi vuo-
rovaikutustaitoja tai mielikuvitusta. 
Hyvä alku; tuetaan lasta ja perhettä hoitosuhteen tai toimintakauden alkaessa ja ryhmästä toi-
seen siirtyessä. Dokumentoimme lapsen toimintaa valokuvaamalla ja kirjaamalla päivän tapah-
tumia. Tutkiminen mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. 
Tavoitteena rauhallinen, kiireetön arki.  

 
Oppimisympäristö 
Päiväkodin tiloja käytetään joustavasti ja tiloja muokataan lapsiryhmien tarpeiden mukaan. Op-
pimisympäristönä on päiväkodin lisäksi lähiympäristö: metsäretket, yhteiset toiminnalliset lii-
kuntatuokiot ulkona sekä eskareiden lilu (liikunta ja luonto) -toiminta ja kotioviretket. Hyödyn-
nämme monipuolisesti lähialueen tarjoamia palveluja, kuten painisali Fight clubia ja palveluta-
loa. Retket ja porrastettu ulkoilu mahdollistavat sisätiloissa rauhallisen ja monipuolisen toimin-
nan ja leikin.  
Materiaalit ja välineet kuten rakentelu- ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla, leikkiympäristöt 
ovat vaihtuvia ja välillä myös lasten itse rakentamia.  
Kaiken perustana on turvallinen, kannustava, läsnä oleva, vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa 
huomioidaan lapsen yksilöllisyys.  
Place=fyysinen ympäristö, space=sisältää myös henkisen oppimisympäristön, kuten ilmapiirin!! 

 
Varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet: 
 https://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf    

 
Esiopetussuunnitelman perusteet: www:  
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetus  
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4. Osallisuuden toimintatavat 

Luomme lämpimän, positiivisen, turvallisen ja vuorovaikutteisen ilmapiirin. Huolehdimme siitä, 
että lapsi ja perhe kokevat olonsa tervetulleeksi. Päivittäiset kohtaamiset perheiden kanssa tär-
keitä. 
Osallisuuden näkyväksi tekemistä arjen pienissä tilanteissa (esimerkiksi leikin valinta, lelujen 
kerääminen sisällä ja ulkona, ruokailussa omatoimisuus). 
Lapsen ja perheen vastaanottaminen aamulla yksilöllisesti/henkilökohtaisesti. Tehdään näky-
väksi lapsen ryhmään kuuluminen esimerkiksi omien kuvien ja nimien näkymisen avulla, sekä 
dokumentoinnilla. 
Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. Mietitään sääntöjä yhdessä lasten kanssa. Kasvattaja 
kuuntelee lasten ideoita ja toiveita. 
Yhteiset toiminnalliset tapahtumat, eskareilla kotioviretket ja liluretket.  
Jatkuvaa palautteen kuulemista arjen tilanteissa.  
Aloituskeskustelut kotona tai päiväkodissa ja tutustumiskäynnit hoidon alkaessa. Ennakkoon 
sovitut keskustelut, kuten vasut ja esut, joissa kuullaan ja kerätään palautetta toiminnasta.  
Annetaan perheille mahdollisuus osallistua lapsen päiväkodin arkeen ja sen suunnitteluun.  
 

5. Kehityksen ja oppimisen tuki: kuvataan yleinen, tehostettu ja erityinen tuki? 
Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuki muodostaa joh     
donmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen siirtyessä esiopetukseen ja pe-
rusopetukseen. Lapsen tuen tarve tunnistetaan varhaiskasvatuksessa ja hänelle järjestetään tar-
koituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Kaikki työntekijät osallistuvat tuen toteuttamiseen. 
Suunnitelman laadinnasta ja arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja ja/tai erityislastentarhan-
opettaja yhdessä muun henkilöstön ja lapsen huoltajan kanssa. Kypärämäen päiväkodissa var-
haiserityisopettajana (veo) toimii Sanna Leppänen puh. 014-266 3134.  

 
 

6. Liikunta – ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 

Leiki liikkuen – liiku leikkien. Päiväkodissamme liikkumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja se on 
mahdollistettu sekä sisällä että ulkona. 

Sisätiloja hyödynnetään aktiivisesti liikkumiseen, esimerkiksi jumppasali ja käytävät ovat päivit-
täin eri ryhmien käytössä. Myös liikuntavälineitä on lasten saatavilla. Toiminnassa huomioidaan 
lasten osallisuus ja toiveet. Vältämme turhia kieltoja sekä rajoituksia ja huomioimme lasten yksi-
löllisen taitotason.  

Pääsääntöisesti jokainen ryhmä ulkoilee päivittäin (säästä huolimatta). Toiminnassa hyödynne-
tään lähiympäristöä ja retkeillään paljon esimerkiksi lähimetsissä, Kypäräpuistossa, Kahakadun 
liikuntapuistossa, Köhniön rannassa sekä painisalissa. Tutkimme luontoa eri vuodenaikoina ja 
hyödynnämme luonnosta löytyviä materiaaleja.  

Päiväkodissa on myös luonto – ja liikuntapainotteinen esiopetus (lilueskari), josta osa esiopetuk-
sesta tapahtuu lähiympäristössä.  

 

7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 

Fyysinen hyvinvointi: riittävä lepo ja rauhoittumisen mahdollisuus, monipuolinen ravinto, mahdol-
lisuus päivittäiseen ulkoiluun ja liikkumiseen, omasta hygieniasta huolehtimisen opettelu ja itse-
näisyyden tukeminen arjessa (pukeminen ym.) 

Psyykkinen hyvinvointi, aikuisten tuki sosiaalisten taitojen opettelussa päivittäin, turvallisuuden 
tunne, hyväksyvä ja salliva ilmapiiri, ryhmään kuuluminen ja kaverisuhteiden tukeminen, kiusaa-
misen ehkäisy, varhainen puuttuminen, yhteisten pelisääntöjen luominen (kaverilupaus), tunne – 
ja turvataidot, huomaa hyvä – ajattelu. 
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Yhteisöllinen tuki: vanhemmat, kaverit, lapsen ympärillä olevat päiväkodin aikuiset, neuvola 
(SDQ, perhetyö), mahdolliset tukitoimet (puhe-, toiminta- ja fysioterapia, psykologipalvelut), kou-
lun ja esiopetuksen yhteistyö (oppilashuolto), Kypärämäen asukasyhdistys, perheiden yhteisölli-
syys alueella. Vanhempien osallistuminen ja yhteistyö perheiden kanssa (esim. toiminnalliset 
vanhempainillat, isovanhempien päivä, uusien perheiden tutustuminen.) 

 
8. Yhteistyön muodot (huoltajat, esiopetus, alueellinen yhteistyö, muut tahot) 
 

Yhteistyö huoltajien kanssa 
Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, vasukeskustelut, aloituskeskustelut, vanhempain 
illat, kyselyt perheille toiminnan painopisteistä tiimikorttien kautta, vanhempien työpaikoilla vie-
railut, vanhempien järjestämät hetket lasten kanssa. 

 
Yhteistyö esiopetuksessa 
Tärkein yhteistyökumppani on Kypärämäen koulu. Koulun kanssa palaverit esiopetuksen reitti-
kartan mukaisesti n. joka toinen kk. Kouluun tutustumiset tehdään pienryhmissä keväällä maa-
lis - huhtikuussa. 

 
Monialainen yhteistyö 
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteutuminen lapsen tar-
peita vastaavasti. Yhteistyön merkitys korostuu lapsen ja perheen riskitilanteiden ennaltaeh-
käisyssä. Yhteistyötä tehdään neuvolan, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosi-
aalipalveluiden toimijoiden kanssa. Lasta koskevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään 
huoltajien luvalla. 

 
Yhteistyötä tehdään myös alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat 
muun muassa: 
- oppilaitokset (opetusharjoittelut, opinnäytetyöt, vierailut) 
- liikuntapalvelut (lähikentät, painisali) 
- kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, teatteri) 
- seurakunta (vierailut) 
- ruokapalvelu Kylän Kattaus 

 
 
9. Kypärämäen päiväkodin laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen (18-19 uudet ta-

voitteet tähän) 
 
 

Palvelun laadun parantaminen:  
Vanhempien osallisuus arjessa (vanhempien aktivoiminen kyselyillä                       
ja palautteen saannilla) kyselyboxilla. 
 
Lapsen hyvinvoinnin ja perustehtävän toteutuminen:  
Kiusaamisen ennalta ehkäisy: Käytänteet: Kaverilupaus koko päiväkoti, lasten arjessa ja leikeissä 
aikuisen läsnä oleminen. 
 
Työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminaan parantaminen:  
Tiedonsiirron kehittäminen ryhmien välillä. Positiivinen palaute arjessa työkaverille. 
Käytännöt: Ateljeen seinäkalenterin ylläpito tiiminvastaavien vastuulla. Varahenkilön sähköisen ka-
lenterin käyttöönotto. 

 


