
 

 
   

 

       Nenäinniemen päiväkotikoulun  
       ja Onnimannin päiväkodin  
       varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma      
       2018-2019 



  
   
                                                    Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2018–2019 
 
 

2 
 

Nenäinniemen päiväkotikoulun ja  
Onnimannin päiväkodin varhaiskasvatuk-
sen toimintasuunnitelma 2018-2019 
 
Nenäinniemen päiväkotikoulussa ja Onnimannin päiväkodissa järjestetään varhaiskasva-

tusta ja esiopetusta. Monikulttuurisuus on tärkeä osa Onnimannin päiväkodin arkea. 

Jyväskylän kaupungin ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus on keskitetty On-

nimannin päiväkotiin.   

 

1. Päivittäinen toiminta-aika 

- Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30 – 17 varattujen ja ennalta ilmoi-

tettujen hoitoaikojen mukaan. Pienryhmätoimintaa on klo 8.00-16.00 välillä. 

- Esiopetusta järjestetään klo 8.30 -12.30 

 

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 

Lapsiryhmät muodostuvat 0 – 4 ja 3 - 6-vuotiaista lapsista. Ryhmät rakentuvat 

vuosittain hakijoiden mukaan. Ryhmien muodostamiseen vaikuttavat lasten ikä, 

palveluntarve, sisarussuhteet sekä lasten yksilölliset tarpeet. Päiväkotipäivän ai-

kana lapsiryhmiä jaetaan pienryhmiin, jolloin huomioidaan lasten omia kiinnostuk-

sen kohteita, taito- ja kehitystasoa, vasu-tavoitteita ja lapsiryhmän tarpeita. Lapsi-

ryhmissämme opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat varhaiskasvatuk-

sen opettajat, lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja mahdollisesti 

myös erityisavustaja. 
 

Nenäinniemen päiväkotikoulun ja Onnimannin päiväkodin varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen pedagogiikan kehittämisestä, laadullisten tavoitteiden asettamisesta 

ja arvioinnista vastaavat päiväkodin johtaja sekä varhaiskasvatuksen opettajat ja 

sosionomit. Yhteisenä toimintatapanamme on, että kaikki kasvatusvastuulliset 

työntekijät osallistuvat osaltaan kehittämistyöhön, pedagogisten toiminnan ja käy-

tännön järjestelyjen toteuttamiseen ja arviointiin. 
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3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppi-
misympäristön kuvaus  

Tärkein pedagoginen tavoitteemme on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jol-

loin lapsi kokee olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Lapsen aloittaessa varhaiskasva-

tuksen tai esiopetuksen pidämme vanhempien kanssa aloituskeskustelut lapsen 

kotona tai päiväkodissa. Vanhempien kanssa sovimme tutustumisesta lapsen ryh-

mään. 

 

Kasvatushenkilöstöllä on vastuu toiminnan monipuolisuudesta, osallisuuden ja toi-

minnallisuuden toteutumisesta. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten kiin-

nostuksen kohteita. Niistä saamme tietoa lapsia kuuntelemalla ja havainnoimalla.  

Lapsi oppii leikin ja toiminnan kautta yhdessä toisten lasten kanssa. Esim. oman 

vuoron odottamista ja yhteisten sääntöjen noudattamista harjoitellaan leikkien 

kautta.  

 

Oppimisympäristössä pienryhmille järjestämme omat rauhalliset tilat. Toimintaym-

päristön järjestämme niin, että lasten luontainen tarve leikkiä ja liikkua mahdollis-

tuu. Leikki- ja toimintavälineet pidämme lasten saatavilla.  

 

Kannustamme lapsia liikkuvaan arkeen, emme rajoita lasten liikkumista ”turhilla” 

kielloilla.  

 

Liikuntasalia käytämme ryhmien salivuorojen lisäksi 

lasten omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin.  

Tiloja käytämme monipuolisesti: sama tila muuntuu las-

ten majaleikkipaikasta, musiikkihetken tai päivälevon ti-

laksi. Päiväkodin piha, lähiympäristön puistot ja metsät 

ovat oivallisia ympäristöjä liikuntaan, luontokokemuk-

siin sekä luonnon havainnointiin ja tutkimiseen. 

 

Nenäinniemen päiväkotikoulun esiopetuksessa paino-

tamme liikunta- ja luontotoimintaa (LiLu). Liikumme esiopetuksessa päiväkodin ja 

koulun pihoissa, lähikentillä sekä retkeilemme lähimetsässä. Metsäretkillä opette-

lemme esimerkiksi jokamiehenoikeuksia ja paneudumme lapsia kiinnostaviin luon-
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totutkimuksiin, kuten hyönteisiin ja puihin. Retkeilyn lomassa harjaantuvat ryh-

mässä toimiminen ja kaveritaidot. Yhtä lailla retkillä voimme harjoitella kielellisiä ja 

matemaattisia taitoja.  

 

4. Osallisuuden toimintatavat   

Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri päiväkodeissamme on perusta osallisuudelle. 

Kaikkiin lapsiin ja aikuisiin suhtaudumme arvostavasti ja ystävällisesti. Tärkeää on 

kuunnella lasta ja nähdä lapsi vahvuuksien kautta. Toimintaa suunnittelemme las-

ten kanssa ja erityisesti pienempien lasten osallisuuden toteutumista tukee tiivis 

yhteistyömme vanhempien kanssa.  Toiminnan suunnittelua varten kirjaamme 

lasten toiveita ja aloitteita. Toteutamme niitä toiminnan kokonaisuus huomioiden.  

Lapset osallistuvat taitonsa mukaan oman varhaiskasvatussuunnitelmansa (vasu) 

tai esiopetuksen oppimissuunnitelmansa (esu) tekoon. 
 

Vanhempien kanssa päivittäinen kohtaaminen ja lasten kuulumisten vaihtaminen 

on tärkeää osallisuutta arjessamme. Järjestämme perheille toiminnallisia vanhem-

painiltoja ja tapahtumia, joissa keskustelemme yhdessä heidän odotuksistaan ja 

näkemyksistään varhaiskasvatuksesta. Kutsumme vanhempia osallistumaan lap-

sensa varhaiskasvatus- tai eskaripäivään. 

 

Arvioimme toimintaa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Lapsilta saamme pa-

lautetta havainnoimalla mm. kehon kieltä, kiinnostusta ja keskittymistä.  Lisäksi 

teemme arviointia isompien lasten kanssa keskustellen.  Vanhempien kanssa ar-

vioimme toimintaamme keskustellen ja kyselyiden avulla. 
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5. Kehityksen ja oppimisen tuki  
 

Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea oppimiseensa ja kasvuunsa. Arjen tukea 

ja   turvallisuuden tunnetta kaikille lapsille tuo selkeä ja ennakoitavissa oleva päi-

vän kulku.  Päivittäiset, arjessa toistuvat leikki-, ruokailu-, ulkoilu-, pukemis- ja siir-

tymätilanteet ovat meille tärkeitä oppimisen tukemisen hetkiä.  

Jos lapsesta herää huolta, otamme asian esille huoltajien kanssa mahdollisimman 

nopeasti. Varhaiskasvatuksessa tehtyjen arjen havaintojen ja yhdessä vanhem-

pien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sovimme lapsen tukemisen tavat. Kir-

jaamme sovitut toimintatavat lapsen tukemiseksi lapsen vasuun/ esiopetuksen op-

pimissuunnitelmaan. Noudatamme Jyväskylän varhaiskasvatuksen käytössä ole-

vaa tuen kolmiportaisuuden mallia (yleinen, tehostettu, erityinen tuki).   

Nenäinniemen ja Onnimannin päiväkodeissa työskentelee oma varhaiskasvatuk-

sen erityisopettaja (veo), joka on mukana arvioimassa ja suunnittelemassa lapsi-

ryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia. Yhdessä ryhmän hen-

kilökunnan kanssa etsimme ratkaisuja ryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin 

sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen.   

Ryhmissä käytämme kaikkia lapsia hyödyttäviä tuen muotoja: 

• pienryhmissä toimiminen on arkeamme joka ryhmässä 

• käytämme kuvia ja pikapiirtämistä toiminnan jäsentäjänä ja arjen selkeyttäjänä 

• järjestämme leikki-, tunne-, vuorovaikutus- ja kielikerhoja tarpeen mukaan 

• käytämme tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun mm. Askeleittain  

(Sydänkerho) ja Kompisväskan -materiaaleja 
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6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 
 

 
 
Päiväkodeissamme lapset ulkoilevat päivittäin. Teemme retkiä lähiympäristöön vii-

kottain. Hyödynnämme ”Lasten liikuntakasvatuksen suosituksia” ja ”Varhaiskasva-

tuksen liikunnan vuosikelloa” ryhmien liikunnan toteuttamisessa. Nenäinniemen 

liikuntasalissa on kaikille ryhmille salivuorot kerran viikossa aamupäivisin ja sovi-

tusti iltapäivällä.  Onnimannin päiväkodissa on oma liikuntatila. 

 

  

Nenäinniemen päiväkotikoulun esiopetuksessa painotamme 

liikunta- ja luontotoimintaa (LiLu). Liikumme esiopetuksessa 

päiväkodin ja koulun pihoissa, lähikentillä sekä retkeilemme 

lähimetsässä. Metsäretkillä opettelemme esimerkiksi joka-

miehenoikeuksia ja paneudumme lapsia kiinnostaviin luonto-

tutkimuksiin, kuten hyönteisiin ja puihin. Retkeilyn lomassa 

harjaantuvat ryhmässä toimiminen ja kaveritaidot. Yhtä lailla 

retkillä harjoitamme kielellisiä ja matemaattisia taitoja.  
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7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 
 

Päivittäin toiminnassa huomioimme liikunta-, ravinto-, lepo- ja hygieniasuosituk-

set. Kiusaamisen ehkäisemiseksi noudatamme ”Jyväskylän kaupungin hyvinvoin-

tisuunnitelmaa 2017-2020 kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen” 

(LINKKI). 

  

Nenäinniemen ja Onnimannin yhteinen oppilashuoltotyöryhmä toimii ja kokoontuu 

kaksi kertaa syksyllä ja keväällä. Oppilashuoltoryhmässä keskustelemme kasvat-

tajayhteisön ja lapsiryhmien hyvinvoinnista. 

 

”Infektio-ohjeet” ja ”Puhtaus on puoliruokaa –hygieniaohjeistus” raamittavat päivä-

kotiemme hyvinvointikäytänteitä ja ne ovat nähtävillä ryhmien ilmoitustauluilla.  

 

Kuokkalan alueella kokoontuu säännöllisesti monialainen Kuokkalatiimi, jonka jä-

senenä on varhaiskasvatuksen erityisopettajamme. Vanhempien luvalla tiimissä 

on mahdollista konsultoida pikkulapsiperheiden psykologia tai koulupsykologia 

lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa.    

8. Yhteistyön muodot 

 
Yhteistyö vanhempien kanssa on säännöllistä ja päivittäistä. Pidämme Hyvä alku -

keskustelut päiväkodissa tai lapsen kotona varhaiskasvatuksen alkaessa. Esiope-

tuksen alkaessa tutustumiskeskustelut pidämme päiväkodissa. Vasu ja Esu-kes-

kusteluja pidämme vähintään kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Kutsumme van-

hemmat / huoltajat seuraamaan varhaiskasvatus- / eskaripäivää päiväkotiin. Van-

hempien tiedot ja taidot (ammattivierailut tai harrastuneisuus) ovat tervetulleita ri-

kastuttamaan päiväkotiemme arkea. Osa vanhemmista on rikastuttanut toimin-

taamme mm. ohjaamalla musiikkihetkeä tai opettamalla lapsille jalkapalloa. 

Nenäinniemen päiväkotikoulun koululaisilla ja eskarilaisilla on jo usean vuoden pe-

rinne yhteisestä toiminnasta. Tänä toimintavuonna eskareista ja 1-2 -luokkalaisista 

oppilaista muodostetut ryhmät retkeilevät lähiympäristössä ja tutkivat luontoa yh-

dessä. Lasten mielenkiinnon pohjalta toimintaa monipuolistetaan esim. musiikkiin 

ja kädentaitoihin.  
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Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä teemme alueen koulujen kanssa. 

Esiopettajat, veo ja koulun opettajat sopivat tutustumiset, siirtopalaverit, Hyvä kou-

lunalku -keskustelut. Yhteistyötahojamme ovat myös sosiaalityö, lastenneuvola, 

psykologi, koulukuraattori, koulun opettajat, rehtorit, tulkki, alueellinen oppilashuol-

totyöryhmä. 

Päivähoidon päivystysaikoihin liittyvää yhteistyötä teemme Kuokkala-keskusta- 

alueella keskitetysti.  

 

Nenäinniemen päiväkotikoulussa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Van-

hempaintoimikuntaan valitaan kunkin toimintavuoden alussa edustajat sekä päivä-

kotilasten että koululaisten vanhemmista. 

Vuosittain teemme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen laitoksen 

sekä muiden eri oppilaitosten kanssa. Päiväkodissa on opiskelijoita harjoitteluissa 

ja työssäoppimisjaksoilla. 

Nenäinniemitalossa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa, josta vastaa Tur-

vallinen iltapäivä ry.  Nenäinniemitalo on myös Nenäinniemen alueen toimintakes-

kus, jossa järjestetään harrastustoimintaa iltaisin. 

 
 

9. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 
 

Nenäinniemen päiväkotikoulun ja Onnimannin päiväkodin laadullisten tavoitteiden 

laadintaan on osallistunut koko kasvatusvastuullinen henkilökunta. Opetushallituk-

sen Varhaiskasvatuksen- ja Esiopetuksen perusteet ja Jyväskylän varhaiskasva-

tuksen ja esiopetuksen suunnitelmat ovat varhaiskasvatuksemme perusta. Paino-

tamme leikkiä ja liikuntaa vasun mukaisesti. Henkilökunta tekee toiminnan arvioin-

tia tiimeissä, työilloissa ja suunnittelupäivillä. Lasten, vanhempien ja henkilökun-

nan arvioinnin pohjalta pyrimme kehittämään varhaiskasvatusta ja esiopetusta jat-

kuvasti. 
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          Palvelun laadun parantamiseen liittyvät tavoitteet: 
 

1.Tiedonkulun kehittäminen edelleen vanhempien ja työntekijöiden kesken: 

- lapsen päivästä kertominen vanhemmille päivittäin 

- tarpeellisten lasten tietojen välittäminen työntekijöiden kesken  

 

keinot tavoitteeseen pääsemiseen: 

• Päivälistat:  

- Vähintään yksi positiivinen asia lapsesta päivittäin kirjattuna ja kerrotaan      

  vanhemmille 

- Päivän toiminnasta kerrotaan vanhemmille päivittäin: 

        lapsen vasu tavoitteeseen liittyvä/ 

        perheelle tärkeä asia /lapsen näkökulmasta 

             

• Kuukausikirjeet lähetetään perheille säännöllisesti:  

-kirjeissä kerrotaan lapsen ryhmän kuulumisia ja toiminnasta, katsaus aiemmin  

 aiemmin tapahtuneeseen ja tulevasta toiminnasta  

                -kirjeissä kalenteroidaan tärkeät tapahtumat ja huomioon otettavat asiat 

                -kirjeeseen laitetaan ajankohtainen varhaiskasvatukseen liittyvä 

                 Kuukauden vinkki -linkki 

 

2. Järjestetään päivälepo lasten tarpeita palvelevaksi, turvataan lasten leporauha 

 

           keinot tavoitteeseen pääsemiseen:  

• päiväkodissa järjestetään unta tarvitseville lapsille oma lepohuone ja valvoville 

lapsille oma lepohuone, tarpeen mukaisesti.  

  
           arviointi: 

• Työntekijät arvioivat tavoitteen toteutumista tarvittaessa ja pedagogisen      

suunnitelman päivityksen yhteydessä joulukuussa ja huhtikuussa. 

 

• Hyvä alku ja varhaiskasvatus-esiopetussuunnitelma keskusteluissa lapsen   

                levontarpeesta keskustellaan huoltajien kanssa. 

                 

• Seurataan lasten kokemuksia ja kysytään lapsilta kokemuksia ja ideoita  

     päivälevon toteuttamiseen. 
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          Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä laadullinen tavoite 
 
           Pedagogisen dokumentoinnin menetelmä otetaan käyttöön päiväkodissa.   

   
           keino jolla päästään tavoitteeseen: 

• Joka ryhmässä otetaan käyttöön yksi pedagogisen dokumentoinnin mene-

telmä.  

•  Kunkin ryhmän kokeiluista talletetaan dokumentti, joka jaetaan työyhteisön     

      pedagogisessa porinoissa (pedagogisen toiminnan kehittämistä    

      työntekijöiden säännöllisessä koulutus/keskustelupalavereissa). 

 

           arviointi: 

• Pedagogisissa porinoissa työntekijät arvioivat myös tavoitteen toteutumista.   

• Ryhmien omissa tiimipalavereissa tehdään väliarviointia joulu- ja huhtikuussa. 
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