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TAPIOLAN PÄIVÄKOTI 

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA-AIKA 

Tapiolan päiväkoti toimii Jyväskylän keskustassa. Tapiolan päiväkodissa järjestetään var-
haiskasvatusta ympärivuorokautisesti ennalta varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Esiope-
tusta järjestetään arkisin klo 8.30-12.30. Tapiolan päiväkotiin on keskitetty koko Jyväskylän 
kaupungin lasten yö- ja viikonloppuhoito. Vuorohoito on tarkoitettu päätoimisesti työn tai 
opiskelun vuoksi päivähoitoajasta poikkeavaa hoitoaikaa tarvitseville lapsille.  

 

KUVAUS RYHMÄRAKENTEISTA JA JOHTAMISEN RAKENTEISTA 

Tapiolan päiväkodissa toimii 5 lapsiryhmää. Usvasten ja Utusten ryhmissä lapset ovat iäl-
tään pääasiassa alle 3-vuotiaita. Iltatuulten ja Tuuliaisten ryhmissä lapset ovat 2-5 –vuoti-
aita. Lounatuulet-ryhmässä on esiopetusikäisiä lapsia. Aamulla ennen aamiaista ja illalla 
klo 17 jälkeen ryhmät toimivat yhdessä. Kaikissa ryhmissä käy lapsia myös muista päivä-
kodeista ns. keikalla. Keikalle tullaan silloin kun lapsen oman päiväkodin aukioloaika ei riitä 
perheen tarpeisiin. Keikkahoidon tarpeen alkaminen ilmoitetaan aina lapsen oman päivä-
kodin kautta.  Viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä Tapiolan päiväkodissa toimitaan ns. 
viikonloppuryhmissä. 

Tapiolan päiväkodissa pienryhmät muodostuvat päivittäin lasten läsnäolon ja hoitoaikojen 
mukaisesti. Pienryhmäjaossa huomioidaan myös lasten ikä, taidot ja tarpeet sekä kaveri-
suhteet. Vuorohoidon luonteesta johtuen lapsia ja aikuisia on paljon. Jokaisella lapsella on 
kotiryhmänsä ja siellä nimetty aikuinen, joka perehtyy tarkemmin lapsen kehitykseen ja käy 
vasu- tai esiops-keskustelut yhdessä huoltajien kanssa. 

Tapiolan päiväkodin palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa 
päiväkodin johtaja yhdessä pedagogisen johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
(veo) kanssa. Ryhmien pedagogisesta toiminnan suunnittelusta vastaavat lastentarhan-
opettajat. Toimintaa toteutetaan yhdessä lastenhoitajien ja ryhmissä työskentelevän muun 
henkilökunnan kanssa. 

Tapiolan päiväkodissa toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti 
suunnittelupäivissä, työilloissa ja tiimipalavereissa. Lastentarhanopettajat kokoontuvat yh-
dessä joka kolmas viikko pedagogisten asioiden äärelle ja lastenhoitajille järjestetään tilai-
suus oman ammattiryhmänsä tapaamisiin muutaman kerran toimintavuodessa. 
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YKSIKÖN PEDAGOGISET PAINOTUKSET, TOIMINNAN PAINOPIS-
TEET & OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Tapiolan päiväkodin toimintaa määrittelee se, että päiväkoti toimii ympäri vuorokauden, 
seitsemänä päivänä viikossa. Tapiolan päiväkodissa varhaiskasvatusta toteutetaan Jyväs-
kylän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään erityi-
sesti lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen monimuotoisessa 
arjessa ja juhlassa. Tavoitteemme on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon kokonaisuus. 

Tapiolan päiväkodissa jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelee lastentarhanopettajia ja 
lastenhoitajia. Henkilökuntasuunnittelulla ja pedagogisella työvuorosuunnittelulla pyrimme 
luomaan ennakoitavuutta ja turvallisuutta lapsille ja perheille jokaiseen vuorokaudenai-
kaan. Osa henkilökunnasta työskentelee pääasiassa arkisin noin klo 7-18 välillä, osa taas 
työskentelee myös niin sanotuissa äärivuoroissa ja viikonlopuissa. Yöhoitajina toimii kolme 
nimettyä lastenhoitajaa kiertävissä työvuoroissa. 

Jokaisella lapsella on oma ryhmänsä johon hän kuuluu, ja jossa hoito pääasiassa toteutuu. 
Myös muista päiväkodeista keikkailevilla lapsilla on oma nimetty ryhmänsä Tapiolassa. 
Koska lapsiryhmien rakenne vaihtelee päivittäin, lapsista ja aikuisista on esillä valokuvat. 
Valokuvat auttavat pitämään mielessä myös ne kaverit ja aikuiset, jotka juuri tuona päivänä 
ovat vaikkapa kotona vapaapäivällä. Toiminnan jäsentämiseksi erilaisia kuvia käytetään 
arjessa esimerkiksi leikinvalinnassa, siirtymiä ennakoitaessa ja sanallista kommunikaatiota 
tukemassa. Tapiolan päiväkodissa pyritään selkeän ja pysyvän ryhmärakenteen ja enna-
koitavan päiväjärjestyksen avulla luomaan toimintaympäristö, johon lapsen on turvallista 
kiinnittyä. 

Ryhmillä on käytössään ruokailu- ja lepotilat, joita käytetään jous-
tavasti toiminta- ja leikkitiloina. Lisäksi käytössä on päiväkodin lii-
kuntasali ja viihtyisät ulkoilutilat, joista löytyy muun muassa oma 
pallokenttä.  Päiväkodissa on pieni uima-allas ja sauna. Tapiolan 
päiväkodin sijainti keskellä kaupunkia mahdollistaa monipuolisen 
retkeilyn. Rakennettu kaupunkiympäristö tarjoaa lukuisia mielen-
kiintoisia tutustumiskohteita. Tori, Viitaniemen liikennepuisto ja eri-
laiset kulttuuripalvelut ovat helposti saavutettavissa. Luonto on kui-
tenkin myös lähellä: Harju, Tuomiojärven ranta ja Tourujoen luon-
topolku ovat kävelymatkan päässä.   
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OSALLISUUDEN TOIMINTATAVAT   

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti pyrimme 
vahvistamaan sekä lasten että huoltajien osallisuutta Tapiolan toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Tämä edellyttää lämmintä, hyväksyvää ilmapiiriä ja aktiivista vuorovaiku-
tusta lasten ja aikuisten kesken. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään yhdessä 
huoltajien kanssa niin, että lapsen ääni tulee kuulluksi. Toiminnan suunnittelussa lasten 
vasu-tavoitteet ja yhdessä sovitut toimintatavat ovat lähtökohtia ja kiintopisteitä arjessa.  

Tapiolan päiväkodissa sovittuja toimintatapoja huoltajien osallisuuden mahdollistamiseksi: 

- Toiminnalliset vanhempainillat  
- Infotilaisuudet huoltajille 
- Koko päiväkodin yhteiset juhlat ja tapahtumat  
- Huoltajia kutsutaan lapsensa ryhmään seuraamaan päiväkodin arkea. Päiväkoti 

tarjoaa huoltajalle päiväkotilounaan, jos vierailu osuu lounasaikaan. 
- Jokaisessa ryhmässä järjestetään huoltajille ”hakukahvit” iltapäivisin n. 3-4 ker-

taa toimintavuodessa. 
- huoltajat voivat osallistua tuomalla omia taitojaan ryhmän käyttöön (esimerkiksi 

liikunnan ohjaus, käden taidot, kielisuihkutus tms.) 
- Käytössä on Hyvä alku –toimintatapa hoidon aloittamisessa 
- Aloituskeskustelussa ja lapsen vasu-keskustelussa huoltajilla on mahdollisuus 

esittää toiveitaan päiväkodin ja esiopetuksen toiminnasta 

Päiväkodin arjen järjestelyin tuetaan lapsen mahdollisuuksia kokea kuulumista ryhmään, 
saada kavereita ja kokea osallisuutta omissa asioissaan. Keinoja joilla tähän tavoitteeseen 
pyritään: 

- Aikuiset toimivat positiivisessa vuorovaikutuksessa ja antavat näin mallin lapsille 
- Positiivisen palautteen avulla vahvistetaan hyvää vuorovaikutusta 
- Aikuinen havainnoi ja dokumentoi lasten kiinnostuksen kohteita ja toiveita ar-

jessa ja ottaa ne huomioon toimintaa järjestettäessä 
- Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan Askeleittain- ja Pienin askelin –ohjelmien sekä 

vuorovaikutusta tukevien leikkien, pelien ja tarinoiden avulla 
- Lapsen osallistuminen esiopetuskeskusteluun / vasu-keskusteluun 

 

KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI  

Jokaisella lapsella on oikeus kehityksen ja oppimisen tukeen yksilölliset tarpeet ja vahvuu-
det huomioiden. Tuki rakentuu kolmiportaisesti yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. 
Yleinen tuki on perusta kaikkien lapsiryhmien toiminnalle. Yleinen tuki koostuu muun mu-
assa pienryhmätoiminnasta, toimintaympäristön ja arjen strukturoinnista sekä kommuni-
kaation tukemisesta kuvien avulla. Lasten havainnointi päiväkodin arjessa on oleellinen 
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osa pedagogista toimintaa, joka tähtää lapsen tarpeita ja tavoitteita vastaavaan arkeen. 
Kaikki arjen tilanteet ovat oppimistilanteita. 

Kun lapsen tuen tarve jollain kehityksen tai oppimisen alueella havaitaan, otetaan asia 
esille huoltajien kanssa. Tuen tarpeet ja aikuisten toiminnalle yhdessä sovitut toimintatavat 
kirjataan aina ylös lapsen vasuun. Tapiolan päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettaja (veo) joka on lapsen, huoltajien ja henkilöstön tukena silloin, kun lapsella on 
tarvetta tehostettuun tai erityiseen henkilökohtaiseen tukeen. Veo osallistuu ryhmien toi-
minnan suunnitteluun ja ohjaa kasvattajia tarkoituksenmukaisiin toimintatapoihin. Veo toi-
mii yhteyshenkilönä monialaisessa yhteistyössä ja ohjaa perheitä tarvittaessa erilaisten 
palveluiden piiriin. Tapiolan päiväkodissa toimii lisäksi erityisavustajia ryhmissä, joissa to-
teutetaan tehostettua ja/tai erityistä tukea. 

 

LIIKUNTA- JA LUONTOPAINOTTEISEN TOIMIN-
NAN SUUNNITELMA 

Tapiolan päiväkodissa lasten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia 
tuetaan arkiliikunnalla ja monipuolisella liikkumisella sekä sisällä, 
että ulkona. Päiväkodissa ulkoillaan ympäri vuoden säästä riip-
pumatta. Lähiympäristön liikunta- ja retkimahdollisuuksia hyö-
dynnetään ja päiväkodissa liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. 
Salivuorot on jaettu ryhmien kesken ja sali on lapsiryhmien käy-
tössä päivittäin. Samaan tapaan hyödynnetään päiväkodin uima-
allasta, jossa on mahdollista tutustua veteen turvallisesti ja leik-
kiä vesileikkejä.  Lapsia rohkaistaan monipuoliseen liikkumiseen, 
omien taitojen harjoitteluun ja kavereiden kannustamiseen liikun-
nallisten pelien ja leikkien avulla. 

 

HYVINVOINTIOPPIMISEN SUUNNITELMA JA YHTEISÖLLINEN 
TUKI 

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa lapsia ja lapsiperheitä koskevia tavoit-
teita ovat kiusaamisen 0-toleranssi, lasten ja huoltajien osallisuus, oikea-aikainen tuki, yh-
teistyö, terveyden ja terveiden elintapojen edistäminen sekä kulttuuriopetus. Tapiolan päi-
väkodissa noudatetaan kaupungin yhteistä suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. 
Mahdollisia riitatilanteita käsitellään molempia osapuolia kuunnellen ja tarpeen mukaan 
kuvitetaan piirtäen lasten kertoma tilanne. Samalla sovitaan jatkosta ja aikuinen palaa asi-
aan jonkin ajan kuluttua tarkistaen onko sopimuksessa pysytty. Erityisesti huomioidaan 
hyvät teot ja reilu kaveruus sekä annetaan näistä positiivista palautetta lapsille. 
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Terveitä elämäntapoja opetetaan välittämällä positiivista asennetta ruokaan ja rohkaise-
malla lapsia maistamaan uusia ja yllättäviäkin makuja. Lapsen on kuitenkin luvallista sanoa 
ääneen jos ruuan maussa tai rakenteessa 
on jotain mistä hän ei pidä. Lapset harjoit-
televat itsenäistä ruuan annostelua aikui-
sen tuella. Päivittäin vietämme lepohet-
ken, jolloin on tilaisuus rauhoittua ja nu-
kahtaa, jos lapsi tarvitsee unta. Aikaiseen 
aamuun tulevilla lapsilla on mahdollisuus 
ottaa pienet unet jo aamun tai aamupäi-
vän aikana. Ulkoilu ja liikunta kuuluvat jo-
kaiseen päiväkotipäivään. Lapsia aute-
taan pohtimaan säänmukaista pukeutu-
mista ja tunnistamaan omat tarpeensa 
esimerkiksi vaatteiden määrästä.  

 

YHTEISTYÖN MUODOT (HUOLTAJAT, ESIOPETUS, ALUEELLINEN 
YHTEISTYÖ, MUUT TAHOT) 

Yhteistyö lasten huoltajien kanssa toteutuu päivittäisessä kuulumisten vaihdossa ja erityi-
sesti aloituskeskusteluissa ja lapsen vasu-keskusteluissa. Muita yhteistyön muotoja on kir-
jattu osallisuus-otsikon alle. Alueellisesti yhteistyötä tehdään muun muassa (lähi)koulun, 
neuvolan ja muiden terveydenhuollon palveluiden sekä sosiaalityön kanssa. Yksittäisen 
lapsen asioissa yhteistyötä tehdään huoltajan luvalla. 

 

LAADULLISET TAVOITTEET, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Jokainen päiväkoti laatii vuosittain suunnitelman palvelun laadun parantamiseksi sekä lap-
sen ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.  

Toimintavuonna 2018-2019 Tapiolan päiväkodin laadulliset tavoitteet ovat 

1. Joustavat päivälepokäytännöt 
2. Pienryhmätoiminnan kehittäminen  
3. Aamu- ja iltatoiminnan kehittäminen 

Lasten hyvinvoinnin laatua parannamme sekä joustavilla päivälepokäytännöillä, että pien-
ryhmätoimintaa kehittämällä. Myös aamu- ja iltatoiminnan kehittämisessä tavoitteena on 
lasten yksilöllisten tarpeiden ja vuorohoidossa olevien lasten yksilöllisen rytmin tukeminen. 
Näitä laadullisia tavoitteita tuetaan sekä rakenteellisilla (esimerkiksi henkilöstösuunnittelu 
ja tilojen käyttö) että pedagogisilla ratkaisuilla.  
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Kaikissa Tapiolan ryhmissä laaditaan pedagoginen suunnitelma (pesu). Pesussa sovitaan 
ryhmän toimintatavoista ja tiimipalavereissa arvioidaan jatkuvasti toiminnan toteutumista 
suhteessa lasten tarpeisiin. Tavoitteiden toteutumista ja varhaiskasvatuksen laatua arvioi-
daan säännöllisesti päiväkodin tiimeissä, viikkopalavereissa, työilloissa ja suunnittelupäi-
vissä. Toimintaa arvioidaan myös yhdessä huoltajien kanssa vasu-keskusteluissa. Jokai-
nen kasvattaja arvioi lisäksi omaa toimintaansa säännöllisesti. Osallistumme myös kau-
pungin yhteisiin palvelun järjestämistä koskeviin kyselyihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	TAPIOLAN PÄIVÄKOTI
	Päivittäinen toiminta-aika
	Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista
	Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet & oppimisympäristön kuvaus
	Osallisuuden toimintatavat
	Kehityksen ja oppimisen tuki
	Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma
	Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki
	YHTEISTYÖN MUODOT (HUOLTAJAT, ESIOPETUS, ALUEELLINEN YHTEISTYÖ, MUUT TAHOT)
	Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen


