
PAIVAH15k0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 
2020-2021 

VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI- JYSKÄN ESIOPETUS 
 



   2   
  Toimintasuunnitelma 2020-2021 
 
 
 
Sisällys 
 
Väinölän päiväkoti – Jyskän esiopetus .............................................................................. 3 

1. Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat ......................................... 3 
Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta .............................. 3 
2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet ....................................................................... 3 
2.1. LAPSEN OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN VAHVISTAMINEN.......................... 4 

2.2. PEDAGOGIIKAN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN ...................................................... 4 
2.3. YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN ........................................................... 5 
2.4. TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN BUDJETIN PUITTEISSA .................................. 5 

3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa ............................... 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Toimintasuunnitelma 2020-2021 
 
 

  

 

Väinölän päiväkoti – Jyskän esiopetus 

 

1. Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat 
• Väinölän päiväkoti 

• Väinölän päiväkodin esiopetus 

• Jyskän esiopetus  
 

         Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta 
Väinölän päiväkoti 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-
jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/vainola 
 
Jyskän esiopetus 
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-
jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/jyskan-koulun-esiopetus 
 
Väinölän päiväkodin kotipesiin on muodostettu kahden – kolmen kasvattajan oh-
jaamat kotiryhmät: Kauriit ja Sudet, Puput ja Ketut, Karhut ja Ilvekset sekä Lumi-
kot. Lapset toimivat koti- ja pienryhmissä pääsääntöisesti aamupäivisin. Iltapäivi-
sin lapset voivat halutessaan liittyä leikkeihin myös muiden kotipesänsä lasten 
kanssa. 
 
Väinölän päiväkodissa työskentelee 10 varhaiskasvatuksen opettajaa, 9 lastenhoi-
tajaa, 2 erityisavustajaa sekä alueemme varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Jys-
kän esiopetuksessa työskentelee 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 lastenhoitaja, 
erityisavustaja sekä alueemme varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi alueel-
lamme työskentelee 2 lastenhoitaja- varahenkilöä, jotka mahdollistavat lapsiryh-
missä henkilökunnan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä sekä sijaistavat äkil-
lisissä poissaolotilanteissa.  
 
Esimiesalueemme johtotiimiin kuuluvat päiväkodin johtaja Susanna Karkulahti, 
päiväkodin apulaisjohtaja Sanna Latukka sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
Katja Määttänen. Tiimien tiimivastaavat yhdessä johtotiimin kanssa muodostavat 
päiväkodin kehittämistiimin. Jaettu johtajuus toteutuu, kun jokainen työntekijä joh-
taa omaa työtään. 
 

2. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  
”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuoro-
vaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu 
lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, peda-
gogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, 
levosta ja ruokailosta.”  
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/vainola
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/vainola
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/jyskan-koulun-esiopetus
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/jyskan-koulun-esiopetus
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Laadulliset tavoitteemme tällä toimintakaudella ovat lapsen osallisuuden koke-
muksen vahvistaminen, pedagogiikan näkyväksi tekeminen, yhteisöllisyyden vah-
vistaminen sekä toiminnan järjestäminen budjetin puitteissa. Pyrimme tavoitteisiin 
seuraavilla toimenpiteillä, joiden toteutumista arvioimme säännöllisesti toiminta-
vuoden kuluessa yhdessä vanhempien kanssa: 
 

2.1. LAPSEN OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN VAHVISTAMINEN 
 

Toimenpiteet:  

• kohtaamme lapsen arvostavasti 

• annamme lapselle valinnan mahdollisuuksia arjessa 

• huomioimme lasten ideat ja aloitteet toiminnassa 

• kehitämme työpari- ja pienryhmätyöskentelyä 
 
Arviointimenetelmät:  

• lasten haastattelut 

• peukku- ja hymynaama- arvioinnit  

• lapsen oma arviointi toiminnoista PCS- kuvien avulla 

• henkilökunnan itsearvioinnit 

• eteiskyselyt huoltajille 
 

            
 

2.2. PEDAGOGIIKAN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN  
 

Toimenpiteet: 

• päivittäisissä kohtaamisissa, vasu- ja esu- keskusteluissa ja säännöllisissä 
kuukausikirjeissä avaamme konkreettisin esimerkein toiminnan tavoitteita ja si-
sältöjä sekä havaintoja lapsen toiminnasta  

• esittelemme toimintaa valokuvien avulla 

• mallinnamme hyvää vuorovaikutusta omalla toiminnallamme suhteessa toi-
siimme, lapsiin ja huoltajiin 

 
Arviointimenetelmät: 

• vasu- ja esu- keskusteluista saatu asiakaspalaute 

• toimenpiteiden toteutumisen arviointi ”liikennevalomallilla” 

• asiakaskyselyjen palaute (varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyt, yksikön 
omat eteiskyselyt huoltajille) 
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2.3. YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN 
 

Toimenpiteet: 

• uudistamme palaverirakenteet (esim. kalenterointi toimintakausittain, tiimipala-
verin runko) 

• vahvistamme pedagogista keskustelukulttuuria 

• annamme ja vastaanotamme rakentavaa palautetta  

• määrittelemme vastuualueet: tiimivastaavan tehtävä sekä tiimin ja koko talon 
yhteiset vastuutehtävät 

• kehitämme yhteisvastuullista työotetta  

• päivitämme työhyvinvoinnin pelisäännöt 
 

Arviointimenetelmät: 

• Miten meillä menee? – arviointi tiimipalavereissa, kehittämistiimeissä ja peda-
kahviloissa  

• talon oma arviointikysely henkilöstölle (tiimi / työntekijä) 
 
 
 

2.4. TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN BUDJETIN PUITTEISSA 
 

Toimenpiteet: 

• huolehdimme yhteisistä materiaaleista  

• kierrätämme leluja, pelejä ja oppimateriaalia ryhmien kesken 

• keskitämme ja priorisoimme hankinnat  

• suunnittelemme työvuorot resurssiviisaasti 
 

Arviointimenetelmät:  

• budjetin toteutuman sekä käyttö- ja täyttöasteiden säännöllinen seuranta 
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3. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa 

Lapsen aloittaessa päivähoidon Väinölän päiväkodissa olemme perheeseen yh-
teydessä hyvissä ajoin ennen päivähoidon aloitusta. Tutustumme lapseen hyvä-
alku -keskustelun kautta. Keskustelun voimme käydä päiväkodin tiloissa tai lapsen 
kotona. Näin perhe pääsee tutustumaan lapsen päiväkotiryhmän toimintaan jo en-
nen hoidon aloitusta.  
 
Ajankohtaiset tiedotteet, viestit ja kuukausikirjeet toimitamme muksunetin kautta 
sähköisessä muodossa. Kuukausikirjeissä kerromme kuulumisia ja kuvaamme 
toimintaa lapsen ryhmässä.  
 
Päivittäiset kohtaamiset lapsen huoltajien kanssa ovat tärkeitä kasvatusyhteistyön 
kannalta. Dokumentoimme päivittäin lapsen päiväkotipäivän kulkua ja arjen toimin-
taa. Lapsen hoitopäivään liittyvät keskeisimmät asiat kerrotaan huoltajalle hakuti-
lanteessa. 
 
Laadimme jokaiselle lapselle huoltajan kanssa keskustellen varhaiskasvatus- tai 
esiopetussuunnitelman, jotka ohjaavat ryhmän toiminnan suunnittelua. Keskuste-
lut käydään syksyisin sekä keväällä, jolloin myös arvioidaan kuinka aikaisemmin 
sovitut toimintatavat ja tavoitteet ovat toteutuneet.   
 
Toiminnallisia vanhempainiltoja järjestämme syksyisin ja keväisin. Poikkeukselli-
sissa tilanteissa vanhempainillat voidaan toteuttaa myös muilla tavoilla.  
 
Varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on oikeus saada tukea oppimiseensa ja 
kehitykseensä. Lapsen yksilöllisestä tuen tarpeesta riippuen on lapsella oikeus 
saada tehostettua tai erityistä tukea.  Päiväkotimme henkilökuntaan kuuluu var-
haiskasvatuksen erityisopettaja, joka on mukana lapsiryhmien toiminnassa tehden 
yhteistyötä ryhmien henkilökunnan kanssa. Päiväkodissamme työskentelee myös 
erityisavustajia, jotka tukevat lasten yksilöllisten tukitoimien toteutumista ryhmien 
arjessa. Päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi puhe- tai toimintatera-
peutit, pikkulapsipsykologit ja neuvolat. Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös 
muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  
 
Jyväskylän varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukea annetaan kolmi-
portaisesti. Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi saa yleistä tukea. Väinölän päivä-
kodissa yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi kuvin strukturoitu oppimisympäristö, 
varhaiskasvattajien selkeä ja johdonmukainen toiminta sekä lapsen yksilöllisten 
erojen, kuten kehityksen, oppimisen ja temperamentin, huomioiminen. Jos lapsi 
tarvitsee kehitykseensä ja oppimiseensa säännöllistä ja intensiivisempää tukea, 
on lapsella oikeus saada tukea tehostetusti. Tällöin tuki suunnitellaan yksilöllisesti, 
lapsen tuen tarpeen mukaan, yhteistyössä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettajan kanssa. Erityistä tukea annetaan lapselle, jolla tuen tarve on kokoai-
kainen ja jatkuva.  
 
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun tehdään yhteis-
työtä lapsen lähikoulun kanssa. Lapsen oppimisen jatkumon kannalta hyvä tie-
donsiirto on tärkeässä roolissa. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä lähikoulumme 
kanssa, jolloin lapset pääsevät tutustumaan hieman myös koulun toimintaan.  
Esiopetuksessa olevat lapset kuuluvat oppilashuollon piiriin. Oppilashuollollisissa 
asioissa yhteistyötahot vaihtelevat tilanteen ja tarpeen mukaan. Oppilashuoltotyö-
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ryhmään voi kuulua esimerkiksi päiväkodin johtaja, rehtori, esiopetusryhmän opet-
taja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja koululää-
käri.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

• Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa. 
Keskustelussa tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja 
perehdyttämisen tavoitteisiin. Perehdyttämisjakson päätteeksi, kun 
olet asettunut taloon, mietitte esimiehesi kanssa yhdessä, ovatko 
tavoitteet toteutuneet.  

• Tutustutte lähimpiin työtovereihin ja työympäristöön sekä tiloihin.  

• Käytte läpi työtilat, kulkureitit, sosiaalitilat sekä mahdollisuudet työ-
paikkaruokailuun.  

• Saat avaimen ja kulkukortin.  

• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston käyttöön. Käytte läpi mahdolliset 
kulkurajoitukset ja hälytysjärjestelmien toiminnan.  

• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun liittyvät keskeiset asiat (pal-
kanmaksun ajankohta sekä matkalasku-, poissaolokäytännöt jne.)  

• Toimitatte palkkahallintoon verokorttisi.  

• Saat käyttöösi työvaatteet, mikäli työtehtäväsi niitä edellyttävät.  

• Käytte läpi puhelimien käyttöön sekä kopiointiin ja faksiin, sekä 
muuhun toimistotekniikkaan.  

• Käytte läpi kirjepostin lähettämisen sekä paperin ja muun jätteen la-
jittelun.  

• Saat tietokoneen verkkotunnuksen ja sähköpostin. Sinut perehdyte-
tään kaupungin henkilöstöön kuuluvaksi. Henkilökuntakortit ovat 
vakituisessa ja määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville eri-
laiset. Saat henkilökuntakortin oman esimiehesi tai yksikkösi henki-

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 
 

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla 

 


