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Esimiesalue Liinalampi 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019 Liinalammin  
esimiesalueella  
 

- Liinalammin vuorohoitopäiväkodissa: varhaiskasvatus, esiopetus, kerhotoiminta 
sekä perhekahvila 

- Puuppolan päiväkodissa: varhaiskasvatus, esiopetus, kerhotoiminta 
- Tikkakosken päiväkodissa: varhaiskasvatus 
- Luonetjärven esiopetuksessa: varhaiskasvatus ja esiopetus 

1. Päivittäinen toiminta-aika 

 
- Liinalammin vuorohoitopäiväkoti: 05.00-22.30 (esiopetus 8.30-12.30) 
- Puuppolan päiväkoti: 6.30-17.00 (esiopetus 9.00-13.00) 
- Luonetjärven esiopetus: 6.30-17.00 (esiopetus 9.00-13.00) 
- Tikkakosken päiväkoti: 6.30-17.00 

 
Päiväkotien toiminta-aika ajoittuu pääsääntöisesti aukioloaikojen välille ennalta varat-
tujen hoitoaikojen mukaan. Vuorohoidon perusteena on työ tai päätoiminen opiskelu. 
Pienryhmätoiminta painottuu klo 8.00-16.00 välille.  

 

2. Toimintaa ohjaavat rakenteet 

Toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016), 
Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma ja Jyväskylän esiopetuksen opetussuunni-
telma sekä uusi varhaiskasvatuslaki (1.9.2018). 

 
Lapsiryhmät muodostetaan toimiviksi ja joustaviksi kokonaisuuksiksi pienryhmä- ja 
parityöskentelyperiaatteella. Lapsiryhmät jaetaan pienryhmiin ikä-, taito-, ja kehitystaso 
sekä sisarus-/kaveruussuhteet huomioiden. Pienryhmätoiminnassa huomioidaan lap-
sen mielenkiinnon kohteet, varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu) kirjatut tavoitteet 
sekä lapsiryhmän tarpeet. Kerhotoiminta liittyy luontevana osana päiväkodin varhais-
kasvatustoimintaan. 

 
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa päiväkodin 
johtaja yhdessä pedagogisen johtajan, apulaisjohtajien, vastuulastentarhanopettajien, 
varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo), tiimivastaavien ja mentorien kanssa. 
Alueemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin erilaisin kokoonpanoin keskus-
telemaan pedagogisista toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä.  
Tärkein voimavara alueellamme on kuitenkin työstään kiinnostunut ja osaamistaan jat-
kuvasti vahvistava työntekijä oppivassa yhteisössä. 

 
Toiminnan arviointi on keskeinen teema kaikissa johtamisen rakenteissamme. 
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3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppi-
misympäristön kuvaus  

Pedagogisena tavoitteena päiväkodeissamme on lasten 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Pedagogisella dokumentoin-
nilla tehdään toimintaa ja sen tavoitteita näkyväksi valoku-
vin, kuukausitiedottein jne. 
 
Lapsen ja perheiden hyvinvointia tukee osallistumisen ko-
kemus, jossa toiveilla ja mielipiteillä on merkitystä ja vaiku-
tusta toimintaan.  
 
Aikuiset ovat mallina hyvästä vuorovaikutuksesta. Lapsille 
puhutaan kunnioittavaan sävyyn ja lasten ajatuksia pide-
tään tärkeinä.  
 
Rauhallinen kiireetön arki tukee lapsen hyvinvointia ja 
oppimista. 
 
Hyvä alku: Aloituskeskustelut käydään jokaisen perheen 
kanssa joko kotona tai päiväkodilla. Perheelle annetaan yk-
silöllisesti aikaa tutustua päiväkodin arkeen. 
 
Leikki: Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. Lapset 
osallistuvat leikkiympäristön rakentamiseen. Huolehditaan 
siitä, että leikkiaika on mahdollisimman yhtäjaksoinen ja 
rauhallinen. 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: tablettilait-
teita hyödynnetään osana opetusta ja esimerkiksi tiedon-
haussa. 
 
Liikunta: Liikuntavälineitä on lasten käytettävissä ja toimin-
taympäristö sekä toiminta on suunniteltu tukemaan lapsen 

luontaista liikkumista. Liikunnan ja yhteisten pelien ja liikuntaleikkien avulla lapset 
oppivat kaveritaitoja, sinnikkyyttä, pettymysten sietoa, omasta ja kaverin onnistumi-
sesta iloitsemista.  
 
Retkeily: Retkeilemme viikoittain, LILU-eskarit useamman kerran viikossa. Lähiym-
päristö ja luonto ovat yksi tärkeä oppimisympäristömme. 
 
Ruokailu: Yli 3-vuotiaat saavat ottaa itse oman ruoka-annoksensa linjastolta aikuis-
ten avustuksella. Lapsia kannustetaan tutustumaan uusiin ruokiin eri aistien avulla. 
Ruokailusta luodaan myönteinen vuorovaikutuksellinen hetki. Sapere lasten ruoka-
kasvatusmenetelmään on tulossa lisäkoulutusta henkilökunnalle. 
 
PELI SEIS: Kiusaamisen ehkäisyohjelma otetaan aktiiviseen käyttöön. Lapsia oh-
jataan neuvottelemaan ja ratkaisemaan tilanteita sovittelemalla.  
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Oppimis- ja leikkiympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa ryhmän tarpeet 
ja toiveet huomioiden. Päiväkodin tiloja käytetään joustavasti. Hyödynnämme lä-
hiympäristöä monipuolisesti: mm. liikunta- ja jäähalli, metsät, urheilukentät, leikki-
puistot sekä kirjaston palvelut.  
 
Alueemme päiväkodeissa toimintaa suunnitellaan lapsen leikkiin perustuen. Lei-
kissä lapsi oppii monia asioita (mm. arjen taidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanrat-
kaisutaidot, ajattelutaidot, kielelliset taidot, matemaattiset taidot, hieno– ja karkea-
motoriset taidot).  Esimerkiksi lapset ovat ryhmässä kiinnostuneita paloautoista, jol-
loin tätä voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa huomioiden lapsen ja lapsiryhmän 
tavoitteet. Aikuiset havainnoivat ja rikastuttavat lapsen leikkiä, jolloin leikki monipuo-
listuu ja siihen tulee jatkuvuutta. 

4. Osallisuuden toimintatavat   

Luomme sensitiiviseen vuorovaikutukseen perustuvan myönteisen ja lämpimän il-
mapiirin: 

 
Lapsen osallisuus 
 
Kasvattaja kuuntelee lasten ideoita ja toiveita sekä toimintaa suunnitellaan yhdessä 
lasten kanssa esimerkiksi viikoittaisissa lasten kokouksissa. Kasvattajat havainnoi-
vat lapsia toiminnan kehittämiseksi. Yhdessä lasten kanssa mietimme ryhmien pe-
lisäännöt ja järjestelemme oppimisympäristöä. Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saata-
villa sekä hankinnoissa kuunnellaan lasten toiveita. Lapsilta kerätään säännöllisesti 
palautetta toiminnasta, esimerkiksi hymynaamoilla ja keskustelemalla.  
 
Osallisuus näkyy arjen pienissä hetkissä: esimerkiksi lapset saavat ottaa itse ruo-
kansa, valita leikin tai leikkialueen leikkihetkillä ja aikuiset pysähtyvät kuuntelemaan 
lasta aidosti, jolloin lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. 

 
 

Huoltajien osallisuus 
 
Huolehdimme siitä, että lapsi ja perhe kokevat olonsa tervetulleeksi tarjoamalla ko-
tikäyntejä ja tutustumista päiväkotiin ennen päivähoidon aloittamista. Aloituskeskus-
telussa käymme läpi perheiden kanssa lapsen tarpeet ja yhteistyöhön liittyvät asiat, 
jotka huomioimme toiminnassamme. Meillä on käytössä päivälistat, joihin työnteki-
jät kirjaavat jokaisesta lapsesta päivän tärkeät asiat. Nämä lapsen kuulumiset ker-
romme huoltajille hakutilanteessa.  
 
Jokaisesta lapsesta käymme vasukeskustelut yhdessä huoltajien kanssa. Aloitta-
vien lasten kanssa ensimmäisen vasukeskustelu pidetään 1-2 kuukauden kuluessa 
varhaiskasvatuksen alusta. Jokaisen lapsen kohdalla käydään kaksi vasukeskuste-
lua vuoden aikana.  
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Järjestämme huoltajille erilaisia yhteisiä tapahtumia, esim. vanhempainillat, van-
hempainkahvilat, toiminnalliset iltapäivät yhdessä lasten kanssa, juhlat ym. Toi-
vomme, että huoltajat osallistuvat näihin. Huoltajat ovat myös tervetulleita tutustu-
maan päiväkodin toimintaan. Huoltajat voivat myös halutessaan vierailla päiväkoti-
ryhmässä esimerkiksi kertomassa omasta työstään tai harrastuksestaan.  
Huoltajilta kysytään palautetta ja toiveita eri tavoin, esim. asiakaspalautteet, kyselyt 
ja vasukeskusteluiden yhteydessä kysyttävä palaute.  

 
 

5. Kehityksen ja oppimisen tuki  
 

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle. Kehityksen ja oppimisen tu-
kemisella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Ar-
jen tilanteet ovat oppimistilanteita ja toimintaa jäsennetään kuvin.  
 
Yleinen tuki on kaikkien lasten ja koko lapsiryhmän toiminnan perusta. Tuen suun-
nittelu perustuu lapsen havainnointiin. Arjen havaintoja dokumentoidaan ja kirjataan 
lapsen vasuun tai esiopetussuunnitelmaan. Kun lapsesta herää huolta, asia otetaan 
esille huoltajien kanssa mahdollisimman nopeasti. Tuen tarve kirjataan lapsen va-
suun tai esiopetussuunnitelmaan, kuten myös aikuisten toiminnalle asetetut tavoit-
teet lapsen auttamiseksi. Huoltajat ovat tärkeässä asemassa, kun pohditaan tukitoi-
mia. On tärkeää kuulla, kuinka lapsi toimii myös kotona, jotta saadaan lapsesta ko-
konaisvaltainen käsitys. Huoltajien havainnot lapsesta ja mahdollinen huoli otetaan 
huomioon aina vakavasti.  
 
Vasu- ja esiopetuskeskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen 
riittävästä tuesta saadaan yhteinen ymmärrys. Tukitoimet suunnitellaan huoltajien, 
työntekijöiden, varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) ja muiden mahdollisten 
yhteistyöntekijöiden, kuten neuvolan, koulupsykologin, koulukuraattorin, pikkulapsi-
psykologin, lastensuojelun ja terapeuttien kanssa. Liinalammin esimiesalueella toi-
mii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). 

 
 

Tuen muotoja päivittäin kaikkia lapsia hyödyttäen: 
 

• Kaikissa ryhmissä käytetään kuvia päivän eri tilanteissa: päiväjärjestys-, pu-
kemis- ja toiminnan ohjauskuvat sekä tukiviittomia tarvittaessa.  

 
• Työparitoiminta on osa päiväkodin arkea. Pienryhmätoiminta toteutuu ryh-

män tarpeiden ja tilanteiden mukaan.  
 

• Lapsia kannustetaan yhteiseen leikkiin, kasvattajan ohjauksen ja mallintami-
sen avulla. Kiusaamiseen puututaan välittömästi (PELI SEIS-ohjelma) 

 
• Lapsia rohkaistaan, kannustetaan ja kiitetään vahvuusperusteisen pedago-

giikan mukaisesti. Lapset tehdään tietoisiksi omista kyvyistään ja taidoistaan. 
 

• Arjen tilanteita hyödynnetään oppimiseen (pukeminen, ulkoilu, ruokailu) ja 
harjoitellaan hyviä käytöstapoja ja toisten huomioimista. 
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• Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot) ovat mukana arjen toiminnassa ja 
mallintavat henkilökunnalle tarvittaessa leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kie-
likerhoja lasten tarpeiden mukaan. 

 
 

6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 
 

 
 
Liinalammin varhaiskasvatusalueella lapsen fyysistä aktiivisuutta tuetaan arkiliikun-
nalla sisällä ja ulkona. Liikuntavälineitä on lasten saatavilla ulkona ja ryhmätiloissa. 
Kaikkia sisätiloja hyödynnetään myös liikkumisen näkökulmasta. Lasta rohkaistaan 
kokeilemaan omia taitojaan, aikuisen huolehtiessa turvallisuudesta. Hyödynnämme 
lisäksi viikoittain päiväkodin lähiympäristöä retkien merkeissä. Metsässä harjoitel-
laan luonnosta nauttimisen lisäksi muun muassa liikkumista epätasaisessa maas-
tossa, ympäristön havainnointia ja tutkimista (vuodenaikojen vaihtelut), matemaat-
tisia taitoja (käpyjen keräyskisa) sekä ryhmätyötaitoja (majan rakennus). 

 
Ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä, hyödyntäen lähiympäristön tarjoamia lii-
kunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä toi-
minnassamme.  
  
- Käsittelemme eri oppisisältöjä toiminnallisuuden kautta. 
- Käytämme erilaisia oppimisympäristöjä (sisällä ja ulkona) monipuolisesti niin 

ympäristö- kuin liikuntakasvatuksessa.   
- Kannustamme lasta kokeilemaan ja etsimään omia rajojaan; vältämme turhia 

kieltoja ja rajoituksia ja huomioimme lasten yksilöllisen taitotason. 
- Havainnoimme järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti perusliikuntataitoja.  
- Luomme mahdollisuuksia lasten fyysiseen aktiivisuuteen (ohjattu ja omaehtoi-

nen) suunnitelmallisuuden, soveltuvien ympäristöjen ja kannustavan ilmapiirin 
avulla.  

- Järjestämme vuosittain perheille erilaisia avoimia liikuntatapahtumia. 
- Kunnioitamme ja tutkimme luontoa tutustuen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

(esim. jokamiehen oikeudet). 
- Käymme marja- ja metsäretkillä sekä pelaamme pihapelejä ja leikimme liikunta-

leikkejä. 
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- Alueellamme on työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet liikunnan ammattitutkinnon. 
  
 

7. Hyvinvointioppiminen ja yhteisöllinen tuki 
 
Hyvinvointioppiminen 
 
Selkeä, suunnitelmallinen ja joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia ja kiireet-
tömyyttä. Arvostamme terveellistä, turvallista ja liikunnallista elämäntapaa: lepoa, 
liikuntaa ja ravintoa päivän aikana sopivassa suhteessa. Turvallinen ja hyväksyvä 
ilmapiiri on myös hyvinvoinnin perusta. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja tuntea 
kuuluvansa ryhmään, sekä oikeus saada lohdutusta ja aikuisen läsnäoloa.  

 
Käytössämme on kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa –suunnitelma sekä 
erilaisia tunnetaito-ohjelmia: esim. PELI SEIS, Tunne- ja turvataidot, Piki, Huomaa 
hyvä – vahvuuskortit. Ristiriitatilanteita ratkotaan keskustelemalla osapuolten 
kanssa ja pinnalle nousseita tunteita sanoitetaan aikuisten avulla. Kiusaamistilan-
teisiin puututaan välittömästi. Henkilöstö hallitsee turvallisuusasiat. Keskeisimpiä 
asioita ovat tapaturmien ehkäisy ja seuranta sekä tiloista ja välineistä huolehtimi-
nen. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti turvallisuusasioissa (esim. Avekki- ja 
EA-koulutus, turvallisuuskävelyt).  

 
Ekologisuus näkyy toiminnassamme monin tavoin. Käytössämme on Makuaakko-
set, Sapere –ruokakasvatusmenetelmä ja huomioimme ekologisuuden arjen valin-
noissa työyhteisössä ja lapsiryhmissä.  
 
Yhteisöllinen tuki 
  
Kaikki aikuiset huolehtivat talon kaikista lapsia, ei vain oman ryhmän lapsista. Hen-
kilökunnan osaamista jaetaan omasta ryhmästä myös muiden käyttöön. Henkilö-
kunta tutustuu oman alueen päiväkoteihin eri tavoin: varjostus, yhteiset tapaamiset, 
lasten vierailut. Esiopetusvuonna toteutamme Jyväskylän kaupungin reittikarttaa 
esiopetuksesta kouluun ja suunnittelemme yhteisiä kohtaamisia oppilaiden ja esi-
oppilaiden kanssa.  
Koulujen ja päiväkotien yhteistyötä kehitetään koko ajan esim. koululaiset käyvät 
lukemassa päiväkodin lapsille, koulussa on kummioppilaat eskareille ym. Yhteisiä 
tapahtumia järjestetään koulujen ja päiväkotien kanssa. Esiopetuksessa noudate-
taan oppilashuoltosuunnitelmaa. 
 

 
Muut yhteistyön muodot  

 
Alueella tehdään yhteistyötä myös kirjaston, seurakunnan, paikallisten urheiluseu-
rojen ja puolustusvoimien kanssa. Kulttuuriaitta järjestää vuosittain kaupungin suun-
nitelman mukaisia tapahtumia. 
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8. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 
 
Toimintavuoden 2018-2019 toiminnalle on laadittu kolme laadullista tavoitetta.  
Tavoitteita arvioidaan läpi vuoden. Seuraavat tavoitteet laaditaan toimintavuodelle 
2019–2020. 
 
 

  
1. Palvelun laadun pa-
rantaminen 

 
2. Työhyvinvoinnin ja 
työyhteisön toiminnan 
parantaminen 
 

3. Lapsen hyvin-
voinnin edistä-
minen ja perus-
tehtävän toteut-
taminen 
 

Esimiesalueen 
tavoite/tavoitteet: 
 

1.Pedagogiikka vanhem-
mille näkyväksi, vanhem-
pien kanssa tehtävän yh-
teistyön kehittäminen 
 
 

1.Tiedonkulun ja työn or-
ganisoinnin kehittäminen 
 
2.Ammatillisen vuorovai-
kutuksen kehittäminen 
 

1.Osallisuuden ja 
vahvuusperustaisen 
pedagogiikan näky-
minen arjen toistu-
vissa tilanteissa  

 
 

Toimenpiteet ja 
sopimukset:  
 

Panostetaan Hyvä alku –
käytänteisiin: tarjotaan 
vanhemmille kotikäyntiä 
luontevana tapana aloi-
tuskeskustelulle ja lisäksi 
kannustetaan vanhempia 
tutustumaan ja osallistu-
maan lapsen kanssa päivä-
kodin toimintaan useam-
pana päivänä.  
Aloituskeskustelussa käy-
dään läpi vanhempien toi-
veet myös päivittäisten 
kuulumisten vaihdosta. 
 
Käytetään pedagogista 
dokumentointia tekemään 
toimintaa ja sen tavoit-
teita näkyväksi: valokuvat, 
kuukausitiedotteet jne. 
 
Teemalliset vanhempainil-
lat / vanhempainkahvilat 
ja toiminnalliset tapahtu-
mat 1-2 kertaa toiminta-
kaudessa. 
 

Tiimivastaavien tehtävän-
kuvan selkiyttäminen. 
 
Jokaisessa talossa viikoit-
tainen info, jossa käsitel-
lään kaikki muut yhteiset 
asiat. Infon vetovastuu on 
kiertävästi ryhmillä 
 
Kiitos-seinä. Annetaan pa-
lautetta työntekijälle julki-
sesti hyvästä toiminnasta 
 
Varjostaminen: Varjosta-
misesta tehdään suunni-
telma. 

 
 
 

Lasten palaverit, 
toivepäivät, äänes-
tykset, lasten raati 
ym. – lasten kuule-
minen ja mielen-
kiinnon kohteiden 
huomioiminen 
 
Odottamisen ja is-
tuttamisen vähen-
täminen 
 
Luodaan selkeät 
ruokailu-, lepo- ja 
ulkoilukäytänteet-
pelisäännöt alu-
eelle 
 
Sensitiivinen vuoro-
vaikutus 
 
Liikunnallisuuden 
ylläpitäminen 
 
Nojatuolipedago-
giikka 
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Arviointimenetel-
mät: 
 
Alueella on arviointi-
ryhmä, joka keskittyy 
pohtimaan sekä laadul-
lisia että määrällisiä ar-
viointimenetelmiä ja ar-
vioi laadullisten tavoit-
teiden toteutumista 

Lasketaan kotikäynnit ta-
loittain toimintakauden ai-
kana 
 
Alueen ja talojen pysäkki-
illoissa arvioidaan tavoit-
teiden toteuttamista (arvi-
ointiryhmä miettii teemat 
etukäteen) 
 
Asiakastyytyväisyysky-
selyiden hyödyntäminen, 
käydään läpi tiimeittäin ja 
taloittain ja niistä tehdään 
koonti 
 
Pyydetään perheiltä neljä 
kertaa vuodessa hy-
mynaamoin palaute  

Arviointipäivä ja pysäkit 
 
Infojen muistiot lähete-
tään kaikille luettavaksi 
 
Varjostamisesta saatu pa-
laute käydään läpi yhtei-
sissä tapaamisissa (esim. 
arviointipäivänä ja koos-
tettu materiaali lähete-
tään kaikille) 
 
 
 

Lapset arvioivat ko-
kouksissa toimin-
nan onnistumista 
eritavoin (esim. 
lämpömittari, hy-
mynaamat) 
 
”tuumaustuokio”- 
lapsen haastattelu  
 
Vasu-keskusteluissa 
palautteen kysymi-
nen huoltajalta  
  
Päivittäiset keskus-
telut vanhempien 
kanssa – päivälistat 
 
Tiimit arvioivat 
säännöllisesti ta-
voitteiden toteutu-
mista Pesuun 
 
Arvioidaan ruo-
kailu-, lepo- ja ul-
koilukäytänteet-pe-
lisäännöt arviointi-
päivässä  
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