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Esimiesalue Luhtinen, Norola ja Ritoniitty 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019 Luhtisen, Norolan ja Ri-
toniityn esimiesalueella 

- Luhtisen päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus, vuorohoito
- Norolan päiväkodissa: varhaiskasvatus
- Ritoniityn päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus

1. Päivittäinen toiminta-aika

- Klo 5.00–22.30, varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan. Vuorohoi-
toa on ennen klo 6.00 alkava ja klo 18.00 jälkeen jatkuva hoitoaika. Vuorohoidon
perusteena on huoltajien työ tai päätoiminen opiskelu (esim. iltaluennot). Seuraa-
van viikon hoidon tarve ilmoitetaan Daisy Netin kautta viimeistään maanantaina
klo 23.00 mennessä. Tämän jälkeen seuraavalle viikolle ilmoitetut vuorohoidon
hoitovaraukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

- Esiopetusaika klo 9.00–13.00
- Päiväkodin toiminta pohjautuu Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä jo-

kaisen lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminta toteutetaan pien-
ryhmissä, joiden toiminnassa huomioidaan lapsen vasuun kirjatut tavoitteet ja lap-
siryhmän tarpeet. Pienryhmätoiminta painottuu klo 8.00 - 16.00 välille, myös iltai-
sin toimitaan pienryhmissä.

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista

Luhtisen päiväkoti jakautuu tiloiltaan kahteen kokonaisuuteen eli kotipesiin: Kissankul-
maan (alle 4-v.) ja Koiramäkeen (3-6-v.). Pienryhmätoiminta järjestetään työparien avulla. 
Työpari vastaa oman lapsiryhmänsä varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta. Kis-
sankulman kotiryhmiä ovat Kisut, Hiiret, Hepat ja Possut. Koiramäen kotiryhmiä ovat Je-
kut, Tessut, Pepit ja Killet (eskarit). Näitä ryhmiä jaetaan pienryhmiin lapsen ja toiminnan 
tavoitteiden mukaan. Kiinteät kotiryhmät mahdollistavat toisilleen tuttujen lasten vuorovai-
kutussuhteiden jatkuvuuden.  

Päiväkodin johtamisen rakenteet koostuvat johtoryhmästä sekä tiimivastaavista. Johto-
ryhmän muodostaa päiväkodin johtaja, apulaisjohtajat (Luhtinen, Ritoniitty), varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja sekä Norolan päiväkodin vastaava varhaiskasvatuksen opettaja.. 
Kissankulmassa ja Koiramäessä on tiimivastaava, joka vastaa mm. kotiryhmien palaveri-
käytännöistä. Tärkein johtamisen rakenne on kuitenkin työstään kiinnostunut ja osaamis-
taan jatkuvasti vahvistava työntekijä. 
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Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain, välillä mukana ovat tiimivastaavat tai ryhmien opet-
tajia tai hoitajia. Kaikille työntekijöille avoimia johtajan palavereja on kolmen viikon välein. 
Toimintavuoden aikana henkilökunnalla on pedagogiikkaan painottuva suunnittelupäivä 
sekä iltapäiväkoulutuksia. Toiminnan arviointi on keskeinen teema kaikissa johtamisen 
rakenteissa. 
 

3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppi-
misympäristön kuvaus  

Leikki 
 

Luhtisen päiväkodissa toimintaa suunnitellaan lapsen leikkiin perustuen. Leikissä lapsi 
oppii monia asioita (mm. arjen taidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot, ajatte-
lutaidot, kielelliset taidot, matemaattiset taidot, hienomotoriset –ja karkeamotoriset tai-
dot).  Esimerkiksi lapset ovat ryhmässä kiinnostuneita paloautoista, jolloin tätä voi hyö-
dyntää toiminnan suunnittelussa huomioiden lapsen ja lapsiryhmän tavoitteet. Aikuiset 
rikastuttavat lapsen leikkiä, jolloin leikki monipuolistuu ja siihen tulee jatkuvuutta.  
 

Mm. kielelliset taidot: kuvakirjat, laulut ja lorut paloautoista, vuorovaikutustaidot: vuo-
rottelu vesiletkun käytöstä, ajattelutaidot ja ongelmanratkaisu: mistä voisi rakentaa 
itse paloauton, mitä tarvikkeita paloasemalle tarvitaan, keskustelu ja pohtiminen tur-
vallisuudesta yhdessä lapsen kanssa, matemaattiset taidot: lukumäärien laskeminen, 
arjen taidot: lapsen motivoiminen pukemiseen palomiehen tavoin, kädentaidot: pahvi-
laatikkopaloauton maalaaminen, liikunnalliset taidot: palomieshippa. 

  
Fyysinen aktiivisuus ja lähiympäristöt 
 
Luhtisen päiväkodissa lapsen fyysistä aktiivisuutta tuetaan arkiliikunnalla. Lapsilla on 
mahdollisuus liikkumiseen sisällä ja ulkona. Liikuntavälineitä on lasten saatavilla ulkona 
ja ryhmätiloissa, kaikkia sisätiloja hyödynnetään myös liikkumisen näkökulmasta. Lasta 
rohkaistaan kokeilemaan omia taitojaan, aikuisen huolehtiessa turvallisuudesta. Lisäksi 
hyödynnämme viikoittain päiväkodin lähiympäristöä (Luhtisen puisto, Palokkajärven 
ranta, lähimetsät) kävelyretkien merkeissä. Metsässä harjoitellaan mm. liikkumista epäta-
saisessa maastossa, ympäristön havainnointia ja tutkimista (vuodenaikojen vaihtelut), 
matemaattisia taitoja (käpyjen keräyskisa), ryhmätyötaitoja (majan rakennus). 
 
Oppimisympäristö 
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan päiväkodin sisä- ja ulkotiloja, päiväkodin lähiympäris-
töjä, leluja, oppimismateriaaleja, struktuureja. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen, 
selkeä ja viihtyisä. Oppimisympäristö on myös tavoitteellinen ja siinä huomioidaan lapsi-
ryhmän tavoitteet. Lapset osallistuvat ympäristön suunnitteluun mm. rakentamalla leik-
kiympäristöjä.  
 

Mm. kielelliset taidot: kuvakirjat lasten saatavilla, lasten nimet esillä, värilaatat latti-
assa, matemaattiset taidot: lautapelit, hyppyruudukot, numerot lattiassa, hienomotori-
set taidot: muovailu, palapelit, helmien pujottelu, karkeamotoriset taidot: liikuntaväli-
neet tarjolla, roolileikki: roolileikkivaatteet, hahmottaminen: legot, duplot, magneetit, 
isot palikat. 
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4. Osallisuuden toimintatavat   

Lapsen osallisuus on lapsen kuulluksi tulemista ja ryhmään kuulumista. Lapsella on oi-
keus saada kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista päiväkotipäivään. Lapsen ha-
vainnoiminen ja lapseen tutustuminen ovat tärkeitä lapsen osallisuuden lisäämisessä.  
Leikissä mahdollistuu lapsen osallisuus (aikuinen auttaa lasta liittymään leikkiin, kehittä-
mään leikkiä, lapsi ideoi ja rakentaa leikkiä itse). Luomme positiivisen, lämpimän ja vuo-
rovaikutteisen ilmapiirin. Huolehdimme siitä, että lapsi ja perhe kokevat olonsa tervetul-
leeksi. 

 
Osallisuus arjessa on esimerkiksi sitä, että lapsi saa itse harjoitella ruoanottamista 
lautaselle, aikuinen huomioi lapsen tarpeet esim. päiväkotiin jäädessä, tehdään 
näkyväksi lapsen ryhmään kuuluminen (nimileikit, oma kuva näkyvillä), lapset 
osallistuvat toiminnan suunnitteluun (lasten kokoukset).   

 
 
Lapsen kuuleminen 
 
‒ Kasvattaja kuuntelee lasten ideoita ja toiveita sekä viikkosuunnitelmat laadi-

taan yhdessä lasten kanssa (esim. ryhmissä on käytössä lasten toiveiden 
taulu/puu) 

‒ Sääntöjä mietitään yhdessä lasten kanssa. 
‒ Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla sekä hankinnoissa kuunnellaan lasten 

toiveita. 
‒ Oppimisympäristöä järjestellään yhdessä lasten kanssa. 
‒ Lapsilta kerätään säännöllisesti palautetta, esimerkiksi hymynaamat/mutrus-

uut, havainnointi ja sanalliset palautteet. 
‒ Nukkumiskäytännöt sovitaan perheiden kanssa. 
 

 
Vanhempien kuuleminen 
 
‒ Hyvä alku, aloituskeskustelut, tutustuminen ja kotikäynnit 
‒ Päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa 
‒ Ennakkoon sovitut keskustelut, esimerkiksi vasukeskustelu 
‒ Asiakaspalautteet ja arvioinnit 
‒ Yhteiset tapahtumat, vanhempainillat 
‒ Vanhemmilta kysytään palautetta ja toiveita kirjallisesti vähintään kerran toi-

mintakauden aikana sekä vasukeskusteluiden yhteydessä. 
‒ Vanhemmat kutsutaan osallistumaan lapsensa päiväkotipäivään 
‒ Vanhemmat voivat myös halutessaan vierailla päiväkotiryhmässä esimerkiksi 

kertomassa omasta työstään tai harrastuksestaan. 
‒ Toiminnalliset tapahtumat perheille 
‒ Pedagogisena tavoitteena päiväkodeissamme on lasten kokonaisvaltainen hy-

vinvointi.  
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‒ Lapsen ja perheiden hyvinvointia tukee osallistumisen kokemus, jossa toiveilla 
ja mielipiteillä on merkitystä ja vaikutusta toimintaan. Aikuiset ovat mallina hy-
västä vuorovaikutuksesta. Lapsille puhutaan kunnioittavaan sävyyn ja lasten 
ajatuksia pidetään tärkeinä. 

 
 

5. Kehityksen ja oppimisen tuki  
 

 
Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen tuki: 
 
Yleinen tuki kuuluu kaikille ja siinä huomioidaan lasten yksilölliset erot kehityksessä, op-
pimisessa, temperamentissa ja kiinnostuksen kohteissa. Yleinen tuki kuuluu kaikkeen 
varhaiskasvatuksen toimintaan. Arjen havaintoja dokumentoidaan työparien havainnointi-
vihkoon, lasten omiin kansioihin ja lapsen vasuun. Kun lapsesta herää huolta, asia ote-
taan esille huoltajien kanssa mahdollisimman nopeasti. Tuen tarve kirjataan lapsen va-
suun, kuten myös aikuisten toiminnalle asetetut tavoitteet lapsen auttamiseksi. Huoltajat 
ovat tärkeässä asemassa, kun pohditaan tukitoimia. On tärkeää kuulla, kuinka lapsi toimii 
myös kotona, jotta saadaan lapsesta kokonaisvaltainen käsitys. Huoltajien havainnot lap-
sesta ja mahdollinen huoli otetaan huomioon aina vakavasti. 
Tehostettuun tukeen siirrytään silloin, kun yleisen tuen menetelmät eivät riitä. Tehoste-
tussa tuessa lapselle suunnitellaan yksilöllisempiä tukitoimia yhdessä huoltajien, ryhmän 
työntekijöiden ja erityislastentarhanopettajan kanssa. Tarvittaessa mukana on muita lap-
sen kanssa työskenteleviä erityistyöntekijöitä (psykologi, puhe –, fysio –tai  toimintatera-
peutti ). 
Erityisestä tuesta on kyse silloin, kun lapsi tarvitsee kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä 
tukea useilla kehityksen eri osa-alueilla. Erityisessä tuessa lapsen tukitoimien suunnitte-
lussa on mukana monialainen työryhmä yhdessä huoltajien ja ryhmän työntekijöiden 
kanssa.    
 

Tuen muotoja päivittäin kaikkia lapsia hyödyttäen 
 

‒ Kiusaamiseen puututaan heti, ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle. Peli seis-
toimintatapa 

‒ Pienryhmätoiminta 
‒ Kiittäminen, kehuminen, kannustaminen 
‒ Lasten leikki, sen havainnointi ja mallintaminen  
‒ Päivittäistoimintojen käyttö oppimisessa (pukeminen, ulkoilu, siirtymätilan-

teet) 
‒ Leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kielikerhoja 
‒ Käytössä sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja koskeva Askeleittain-mene-

telmä 
‒ Kuvien käyttö päivän eri tilanteissa ja tukiviittomat    
‒ Vasukeskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen riittä-

västä tuesta saadaan yhteinen ymmärrys. Tukitoimet suunnitellaan van-
hempien, varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajan ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kuten tera-
peuttien, neuvolan ja pikkulapsipsykologin kanssa. Luhtisen päiväkodissa 
työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 
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6. Lapsen hyvinvointi varhaiskasvatuksessa 
  
 
Edistämme lapsen hyvinvointia antamalla mahdollisuuden rauhoittumiseen ja lepoon, tar-
joamalla monipuolista ja terveellistä ravintoa sekä innostamalla liikunnalliseen elämänta-
paan. Lapsen ja aikuisen välinen myönteinen vuorovaikutus on tärkeää. Lämmin ja avoin 
vuorovaikutus mahdollistaa koko yhteisölle (lapset, vanhemmat, työntekijät) turvallisen ja 
yhteisöllisen ilmapiirin. Lapsella on oikeus lohdutukseen ja syliin. Kiusaamista ei sallita 
missään muodossa, ja siitä puhutaan avoimesti lasten ja huoltajien kanssa. Lapsia ohja-
taan neuvottelemaan ja ratkaisemaan tilanteita sovittelemalla. Huoltajien osallistuminen 
vasu-keskusteluun on osa huoltajien osallisuutta ja lisää lapsen hyvinvointia. 
 

Lasten hyvinvointi rakentuu monesta eri osa-alueesta. Hyvinvointioppimiseen kuu-
luvat: 
‒ riittävä ravinto 
‒ uni 
‒ päivittäinen ulkoilu 
‒ asianmukainen hygienia  
‒ lapsen saama aikuisen tuki sosiaalisten taitojen opetteluun.  

 
Tavoitteemme:  
- Lapsella on niin luottavainen ja turvallinen olo varhaiskasvatuspäivän aikana, 

että hän rohkenee kertoa aikuiselle myös murheistaan  
- Kiusaaminen katkaistaan ja kiusaamisen ehkäisyyn kehitetään uusia menetel-

miä, peli seis-toimintatapa 
- Lepo- ja satuhetket räätälöimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle sopi-

viksi. 
- Lasten kanssa harjoittelemme hygieniakäytäntöjä kuten käsienpesu aamulla 

päiväkotiin tultaessa, ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen. 
- Erilaisiin ruokiin tutustumme vähitellen sekä harjoittelemme hyviä pöytätapoja. 

 
 

7. Yhteistyön muodot 

 
‒ Kasvatusyhteistyössä tärkeitä toimintatapojamme: hyvä alku –keskustelu (ensi-

sijaisesti) lapsen kotona tai päiväkodilla, huoltajan ja lapsen yhteiset tutustu-
miskäynnit, kuukausikirjeet 

‒ Tärkein yhteistyö tapahtuu päivittäin lapsen huoltajien kanssa. Lapsen varhais-
kasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yh-
dessä huoltajien kanssa. Vasu-keskustelut pidetään syksyllä ja keväällä, ja tar-
peen mukaan useammin. Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa on tärkeä osa 
lapsen hyvinvointia. Molemminpuolinen luottamus ja avoimuus luovat pohjan 
hyvälle yhteistyölle. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja ammatti-
henkilöstö tukee heitä tässä tehtävässä. 
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‒ Huoltajia kannustetaan osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen. 

‒ Esiopetusvuonna toteutamme Jyväskylän kaupungin reittikarttaa esiopetuk-
sesta kouluun ja tämän yhteistyön suunnitteluun olemme sopineet alueellisen 
työryhmän, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Ryhmässä on edustus alueen 
kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista sekä alueen koulusta. 

‒ Yhteistyötä tehdään yhdessä vanhempien kanssa mm. neuvolan, pikkulapsi-
psykologin, terapeuttien ja koulun kanssa. 

 
 

8. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 
 
Jyväskylän kaupungin kaikilla päiväkotien esimiesalueilla on käytössä toimintaa ohjaavat 
laadulliset tavoitteet, jotka laaditaan vuosittain. Laadulliset tavoitteet liittyvät palvelun laa-
dun parantamiseen, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan parantamiseen, lapsen hy-
vinvoinnin edistämiseen ja perustehtävän toteuttamiseen, uuteen varhaiskasvatussuunni-
telmaan liittyvän toimintakulttuurin muutokseen ja lapsen osallisuuden edistämiseen.  
Luhtisen päiväkodin tavoitteena on mm. lapsen fyysisen aktiivisuuden lisääminen arkilii-
kunnalla, leikki toiminnan suunnittelun lähtökohtana, lapsen vaikutusmahdollisuuksien li-
sääminen arjessa ja pedagogiikan näkyväksi tekeminen. Tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan henkilökunnan suunnittelupäivissä ja asiakaskyselyiden kautta.  
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