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Wessmanninmäen esimiesalue
1. Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat yksiköt
•

Wessmanninmäen päiväkoti
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/wessmanninmaki

•

Janakan päiväkoti-koulu
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/janakka

•

Haapaniemen päiväkoti-koulu
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/haapaniemi

•

Vaajakummun esiopetus
https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/paivakodit/vaajakoski-jyska/vaajakummun-esiopetus

2. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta
Yhdessä aluettamme luotsaten
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä esimiesalueella vastaavat päiväkodinjohtaja, pedagoginen johtaja, apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Johtotiimi kokoontuu säännöllisesti kehittämään ja arvioimaan
alueen toimintaa. Jokainen johtotiimin jäsen tuo yhteiseen keskusteluun näkökulmia varhaiskasvatuksen arjesta ja laadukkaan toiminnan toteutumisesta eri yksiköissä.
Tärkein johtamisen rakenne alueellamme on kuitenkin työstään kiinnostunut ja
osaamistaan jatkuvasti vahvistava työntekijä. Tärkeää on jokaisen työntekijän
oman työnsä johtaminen. Alueellamme työskentelee motivoinut joukko varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia sekä erityisavustajia. Päiväkodeissa työtä tehdä
erilaisissa tiimeissä lapsiryhmien tarpeet huomioiden. Henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin, erilaisin kokoonpanoin, keskustelemaan pedagogisista toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä. Näihin keskusteluihin osallistuvat
kaikki työntekijät oman tehtävänkuvansa ja vastuutehtäviensä mukaisesti. Toiminnan arviointi on keskeinen teema kaikissa johtamisen rakenteissamme.
Vuosittain sovitaan työyhteisön jäsenille omia vastuualueita perustehtävien lisäksi.
Vastuualueita sovittaessa pyritään ottamaan huomioon työntekijöiden erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Vastuualue voi olla esim. digivastaava tai liikuntavastaava. Heidän työhönsä kuuluu näiden asioiden kehittäminen ja uusien näkökulmien tuominen päivittäiseen toimintaan. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus
hyödyntää omaa osaamistaan ja toisaalta myös mahdollisuus oppia uutta.
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Varahenkilöt - tärkeät ja tutut sijaisemme
Alueellamme työskentelee viisi varahenkilöä. Varahenkilörakenteen tarkoituksena
on varmistaa ryhmän oman henkilöstön poissaolotilanteissa lapsille tuttujen kasvattajien läsnäolo. Varahenkilöiden roolina on tulla sijaistamaan ryhmään silloin,
kun oman ryhmän kasvattaja on jostain syystä pois töistä. Myös varhaiskasvatuksen opettajan ollessa tekemässä työtehtäviinsä kuuluvaa suunnittelu- arviointi- ja
kehittämistyötä, varahenkilö tulee työskentelemään ryhmään hänen tilalleen. Varahenkilöt tulevat tutuiksi päiväkodin kaikille lapsille toimiessaan heidän kanssaan
säännöllisesti. Varahenkilöt myös perehdytetään kunkin ryhmän yhdessä sovittuihin toimintatapoihin.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat arjen tukena
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee yhdessä lapsen, lapsen
huoltajien, lapsiryhmän henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Veo on
mukana suunnittelemassa, mallintamassa ja arvioimassa lapsiryhmän tarkoituksenmukaista toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia. On tavallista,
että veo on mukana lapsen vasu- ja esiops- keskusteluissa sekä koordinoi monialaista yhteistyötä. Huoltaja voi olla varhaiserityisopettajaan yhteydessä aina, kun
jokin lapsen kehityksessä tai kasvussa mietityttää. Veon kanssa voi keskustella
myös vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvistä asioista.
Erityisavustajat lapsen lähellä
Erityisavustaja työskentelee lisäresurssina ryhmässä, jossa yhdellä tai useammalla lapsella on kehityksessään tuentarpeita. Lasten tarvittavien tukitoimien toteuttamiseen osallistuvat kuitenkin koko ryhmän henkilöstö. Erityisavustajalla on
oltava riittävät tiedot kulloinkin avustamansa lapsen kehityksestä sekä hänen vasuunsa kirjatuista, lasta auttavista menetelmistä ja toimintatavoista. Työskennellessään lapsen kanssa erityisavustaja tukee lapsen itseilmaisua, toimintaa ja osallisuutta. Veo perehdyttää erityisavustajan tapauskohtaisesti tehtäviinsä. Yhdessä
työtiimin kanssa sovitaan, millaisia lasta ja ryhmää avustavia sekä yleisiä tehtäviä
työskentelyyn kuuluu.
Pienissä ryhmissä eläen
Olemme muodostaneet lapsiryhmät rakenteiltaan joustaviksi tiimi- ja parityöskentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lasten pienryhmät on jaettu ikä sekä
sisarus- ja kaverisuhteet huomioiden. Pienryhmätoiminnan lähtökohtana ovat lapsen mielenkiinnon kohteet, vasuun kirjatut tavoitteet ja lapsiryhmän tarpeet. Tarkasti suunnitellut työvuorot sekä viikoittain laadittava pedagoginen lukujärjestys tukevat pienryhmätoiminnan toteutumista

5
Toimintasuunnitelma 2020-2021

3. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet
”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja
sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten
hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti
suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”

Aktiivisuutta ja lepoa sopivasti
Liikunta on tärkeä osa lapsen hyvinvointia ja tavoitteenamme on saada jokainen lapsi kokemaan iloa ja riemua
liikunnasta. Lapsi liikkuu päivän aikana monin eri tavoin mm.
kävellen, juosten, hyppien ja kiipeillen. Henkilöstön tehtävänä on innostaa ja kannustaa lapsia liikkumaan arjen eri
hetkillä ja toimia itse esimerkkinä ja olla mukana liikuntaleikeissä. Oppimisympäristö luodaan sellaiseksi, että se motivoi lasta liikkumaan ja
sallii monipuoliset liikuntakokemukset. Lasten saatavilla on erilaisia liikuntavälineitä
esim. palloja, mailoja, hernepusseja sekä paikkoja tasapainoiluun ja kiipeilyyn. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.
Jokaisella pienryhmällä on viikoittain ohjattua liikuntaa, jossa lapset pääsevät juoksemaan, leikkimään liikuntaleikkejä ja kokemaan fyysisesti kuormittavaa liikuntaa, jossa
tulee hiki. Päivittäin siirtymätilanteissa ja odotteluhetkillä hyödynnetään eri liikkumistapoja ja liikuntatehtäviä esim. mennään pomppimalla ruokalaan, seistään yhdellä jalalla, kun odotetaan vuoroa käsienpesulle. Toiminnassa käytetään paljon laulu- ja liikuntaleikkejä sekä tartutaan lasten ehdottamiin liikuntaideoihin.
Ulkoilussa lapsia kannustetaan liikkumaan monipuolisesti ja lasten kanssa pelataan
pihapelejä ja leikitään perinteisiä liikuntaleikkejä. Aikuiset toimivat aktiivisesti lasten
leikeissä mukana ja esimerkillään kannustavat lapsia liikkumaan.
Lasten kanssa retkeillään säännöllisesti lähimetsiin ja leikkipuistoihin. Luonnossa liikkuminen tukee luontosuhteen kehittymistä. Myös vanhempia kannustetaan liikkumaan
lasten kanssa luontoympäristössä. Luonto on moniaistinen ympäristö, joka mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen. Luontoliikunnan
avulla opitaan monenlaisia asioita, mm. ongelman ratkaisua, tiedollisia taitoja sekä tutkimista
ja yhteistyötaitoja. Lasten kanssa tutustutaan
monipuolisesti lähiympäristöön ja opetellaan
havainnoimaan missä kaikkialla luontoa on. Jokamiehen oikeuksiin tutustutaan lapsen näkökulmasta käsin ja kannustetaan lapsia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja.
Luonnossa liikkuessaan lapsi pääsee haastamaan ja kehittämään itseään sallivassa ympäristössä.
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Fyysisen aktiivisuuden vastapainoksi tarvitaan lepoa ja rentoutumista. Tämä mahdollistuu päivittäisillä lepo- ja rentoutumishetkillä. Lapset saavat mennä lepohetkelle haluamissaan vaatteissa ja kasvattajat saattelevat jokaisen lapsen omalle paikalle ja silittelevät/peittelevät lapset heidän toiveidensa mukaan. Lepohetkellä kuunnellaan rauhallista musiikkia ja kasvattaja lukee satua. Päivän aikana lapsille tarjotaan mahdollisuus rauhallisiin ja rentouttaviin hetkiin kasvattajan sylissä ja lähellä mm. aamulla päiväkotiin tultaessa ja unilta herättäessä, ikävän yllättäessä. Rentoutumiskeinoina arjessa toimivat myös satuhetket ja satuhieronta.
Ruokailoa
❖ Lapset opettelevat ottamaan itse oman sopivan ruoka-annoksensa henkilöstön avustuksella ikäkauteen sopivalla tavalla
❖ Lapset tutustuvat ruokiin eri aistien avulla
omaan tahtiinsa
❖ Lasten kanssa keskustellaan ruoista ja ruokatavoista ruokailun lomassa
❖ Lasten yksilölliset tavat ja ruokavaliot huomioidaan ruokailussa
❖ Yhdessä harjoitellaan hyviä pöytätapoja
Lämmintä vuorovaikutusta
Tehtävänämme on luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa henkilöstö on aidosti läsnä lapsille. Aito läsnäolo näkyy mm. hymyinä, silmiin katsomisena, kosketuksena ja asettumisena lapsen tasolle. Panostamme kiireettömään arkeen, jossa henkilöstö kohtaa lapset lämmöllä ja huomaavat lasten sanattomatkin viestit. Pidämme tärkeänä toisten kuuntelemista, auttamista, ymmärtämistä, kiittämistä ja kunnioittamista.
Haluamme, että jokainen lapsi kokee olevansa tärkeä ja ihana juuri sellaisena kuin
on. Puhumme lapsille ja toisillemme kauniisti ja annamme paljon positiivista palautetta ja kehuja. Iloitsemme lasten onnistumista ja olemme aidosti kiinnostuneita
lapsen asioista. Hassuttelemme ja käytämme huumoria lasten kanssa. Keskitymme
vuorovaikutuksessa vahvuuksien löytämiseen jokaisesta lapsesta. Sanomalla ääneen
aikuiset vahvistavat positiivisen ilmapiirin kehittymistä ja esimerkillään opastavat
myös lapsia näkemään toisissa ihmisissä hyvää.
Päiväkodeissa noudatetaan Jyväskylän kaupungin kiusaamisen ehkäisemiseksi laadittua suunnitelmaa. Jokaisella aikuisella on vastuu puuttua kiusaamiseen. Ristiriitatilanteet selvitetään yhdessä molempia osapuolia kuunnellen. Näin lasten kanssa harjoitellaan tärkeitä kaveritaitoja ja rakennetaan luottamuksellista ilmapiiriä.
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Lapset osallisiksi
❖ Henkilöstö ottaa selvää lapsen mielipiteistä,
toiveista ja mielenkiinnon kohteista kuuntelemalla, kysymällä sekä havainnoimalla
lasta
❖ Pedagoginen dokumentointi tehdään näkyväksi (mm. valokuvat, lasten ideat, ehdotukset esille)
❖ Tarvittavia yhteisiä sääntöjä mietitään yhdessä lasten kanssa
❖ Lapset osallistuvat oppimisympäristön rakentamiseen. Lelujen vaihto ja tilojen vuorokäyttö perustuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin. Leluhankinnoissa kuullaan lasten toiveita. Oppimisympäristöinä hyödynnetään
metsää, leikkipuistoja ja päiväkodin lähiympäristöä lasten toiveita kuullen.
❖ Ryhmillä on käytössä erilaisia leikinvalintatauluja, joilla lapset pääsevät itse vaikuttamaan oman toimintansa suuntaamiseen
❖ Lapset arvioivat varhaiskasvatuksen arkea, mm. hymynaamoilla, arviointipurkkien
avulla, sanallisilla palautteilla, lasten fiilismittareilla.
❖ Lasten ehdotuksia ja toiveita kuullaan ja niihin suhtaudutaan arvostaen (mm. toivepuut, toivekorit, lastenpalaverit, hankintaehdotukset)
❖ Lasten mielipiteiden kuulemiselle annetaan aikaa ja
harjoitellaan yhteisen ymmärryksen löytymistä (mm.
äänestämällä)
❖ Lapsen äänen kuuleminen varmistetaan havainnoimalla ja rohkaisemalla oman mielipiteen ilmaisemiseen
lapselle yksilöllisellä tavalla
❖ Henkilöstö vastaa lasten turvallisuuteen liittyvistä
päätöksistä
Huoltajat osallisiksi
❖ Haluamme luoda hyvän vuorovaikutusilmapiirin huoltajien kanssa, mikä edellyttää
avoimuutta, kunnioittamista, kohtaamishetkiin pysähtymistä ja huoltajien kuuntelemista.
❖ Huoltajien kanssa keskustellaan ja sovitaan yhdessä lapsen hyvinvointiin liittyvistä
asioista mm. ruokakasvatuksesta, lepokäytännöistä, mielenkiinnonkohteista, kaverisuhteista ja muista arjen tottumuksista. Näitä keskusteluja käydään aloituskeskustelussa, vasu –keskusteluissa ja päivittäin lapsen tuonti – ja hakutilanteissa.
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❖ Huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan päiväkodin arkeen. Huoltajat
voivat tulla esim. kertomaan omasta työstään, opettamaan jotain omaa erikoistaitoaan lapsille tai tulla vain mukaan seuraamaan lapsen varhaiskasvatuspäivää.
❖ Huoltajien ajatukset, ideat ja toiveet huomioidaan ja otetaan käyttöön arjessa.
Huoltajien antamat palautteet vaikuttavat varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen.
❖ Huoltajilta pyydetään mielipiteitä vasu/esiops-keskustelun jälkeen sähköisellä kyselyllä. Kyselyjen perusteella voimme kehittää keskusteluja vastaamaan perheiden tarpeita.
❖ Huoltajat ovat tervetulleita toiminnallisiin perheiltoihin ja juhliin. Järjestämme toiminnallisia perheiltoja, joissa perheet pääsevät liikkumaan ja toimimaan yhdessä
sekä tutustumaan toisiin perheisiin ja henkilöstöön. Samalla lapsi saa esitellä
omaa arkiympäristöään vanhemmilleen.
❖ Syksyllä 2020 huomioidaan vallitsevat koronarajoitukset, jotka voivat vaikuttaa
huoltajien osallistumiseen päiväkodin toimintaan. Kehitämme uusia käytänteitä
tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa ja osallistaa heitä päiväkodin arkeen.

Hyvinvointia oppimassa
Lapsen hyvinvointi rakentuu monesta eri osa-alueesta. Hyvinvointioppimiseen kuuluvat mm. ruokakasvatus, uni/lepohetki, päivittäinen liikunta ja ulkoilu, hygienia, aikuisen tuki sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja kiusaamisen ehkäisy.
Miten hyvinvointia opitaan?
❖ Yhdessä olemiselle ja lasten leikille turvataan kiireetöntä aikaa
❖ Tunnistetaan lapsen tarpeet ja huolehditaan, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi ja kuulluksi vuorovaikutustilanteissa
❖ Ruokakasvatusta toteutetaan tutustumalla ruokiin eri aistien avulla, opettelemalla
hyviä pöytätapoja sekä terveellisiä ja hyvinvointia edistäviä ruokatottumuksia
❖ Lepohetket suunnitellaan lasten yksilölliset tarpeet ja huoltajien toiveet huomioiden
❖ Hygieniakäytäntöjä harjoitellaan yhdessä lasten
kanssa pesemällä kädet aina ennen ruokailuja
sekä wc-käyntien ja ulkoilun jälkeen
❖ Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi ja
keskustellaan eri osapuolten kanssa tapahtumista
❖ Opetellaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä
ja niiden säätelyä
❖ Harjoitellaan yhdessä turvallisuuteen liittyviä
asioita lapsen ikään sopivalla tavalla
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Laadulliset tavoitteet sekä niiden arviointi ja kehittäminen
Lapsen edun ensisijaisuuteen perustuva vuorovaikutus on tärkein tavoitteemme alueemme varhaiskasvatuksessa. Vuorovaikutus henkilöstön ja lasten välillä, huoltajien
ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Seuraaviin kaavioihin on avattu tavoitetta tarkemmin, niin
että kukan keskusta on tavoite ja terälehdet yhdessä sovittuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioimme tavoitteiden toteutumista ja saavuttamista säännöllisesti ympäri vuoden mm. koko alueen työilloissa, tiimipalavereissa ja henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa.

Asetutaan
lapsen
tasolle ja
pysähdytään
kuuntelemaan lasta

Vuorovaikutus
lasten kanssa
on myönteistä,
välittävää ja
kannustavaa

Kohdataan
lapset yksilöinä ja arvostetaan
juuri sellaisena
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Henkilöstön
kesken
käydään
säännöllistä
arvokeskustelua

Henkilöstön
keskinäinen
vuorovaikutus
on ammatillista

Puhutaan
avoimesti
asioista

Päivälistaan/vihkoon
kuulumiset,
jotta myös
muun ryhmän aikuiset
voi ne kertoa
kuulumiset

Vuorovaikutus
huoltajien
kanssa on välitöntä, luottamuksellista ja
tasavertaista

Kohdataan jokainen lapsi
ja perhe
yksilöllisesti
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4. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa
Hyvä kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Yhteistyö alkaa lapseen ja perheeseen tutustumisella.

Hyvän Alun käytänteitä
❖ Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jonka tarkoituksena on tutustua lapseen ja vanhempiin sekä rakentaa luottamusta. Keskustelun aikana vanhemmat
kertovat lapsesta sekä pyydetään toiveita ja odotuksia mm, asioista, joista perhe
toivoo kuulevansa lapsensa päivästä. Keskustelussa kirjataan muistiin toiveet keskeiset asiat ja kerrotaan ne myös ryhmän muulle henkilöstölle.
❖ Aloitus keskustelun yhteydessä huoltajien kanssa sovitaan siitä, kuinka he tutustuvat päiväkotiin. Perheelle tarjotaan mahdollisuutta tutustua hoitopaikkaan ennen
lapsen hoidon alkua. Tämän lisäksi suosittelemme lapselle pidempää tutustumisjaksoa.
❖ Annamme perheelle Uuden perheen ABC:n, johon on koottu tärkeitä tiedotusasioita hoidon aloitukseen ja varhaiskasvatuksen arkeen liittyen.
❖ Päiväkotiin tutustuessa kerromme Hyvä Alku käytännöistä, toimintatavoista, ryhmästä, esittelemme toimintatilat, TietoEdun käyttö jne. sekä sovimme pehmeän
alun jatkosta.
❖ Turvaamme lapselle pehmeän laskun, perheille tutustumiset sekä tarjoamme
mahdollisuuden TietoEdun opastukseen.
❖ Hoidon alkamisesta 1-2 kuukauden kuluttua pidämme ensimmäisen vasukeskustelun.
❖ Annamme perheille Arviointilomakkeen Hyvästä alusta. Käsittelemme huoltajien
palautteet ryhmän henkilöstön kesken ja mietimme tarvittaessa, kuinka voimme
kehittää toimintaamme.
❖ Huoltajat toivotetaan tervetulleeksi tutustumaan päiväkodin arkeen
Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut
Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatus – tai esiopetussuunnitelma, jossa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet sekä
kirjataan tavoitteet sekä pedagogiset toimintatavat kasvattajien toiminnalle. Lasten
vasu- ja esiopskeskustelut pyritään käymään lokakuun loppuun mennessä ja uusien
lasten kanssa 1-2 kuukauden päästä aloituksesta. Keskusteluajat sovitaan perheiden
kanssa joko henkilökohtaisesti tai perheet varaavat ajan varauskalenterista. Keskusteluun varataan aikaa yksi tunti. Ennen keskustelua perheille annetaan saatekirje,
jonka avulla keskusteluun voi halutessaan valmistautua. Kasvattajat haastattelevat
lasta ja heidän ajatuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan selvitetään havainnoimalla ennen keskustelua.
Syksyllä 2020 keskustelut järjestetään pääasiassa etäyhteyksien välityksellä. Keskustelut sovitaan joko Teams- yhteydellä tai puhelimitse. Mikäli työntekijät tai perhe kokevat, että keskustelu on hyvä järjestää päiväkodilla, tehdään tarvittavat järjestelyt ja
huomioidaan vallitsevat määräykset mm. maskien käytöstä ja turvaväleistä.
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Jokainen ryhmä laatii oman pedagogisen suunnitelman, johon
kirjataan kaikkien ryhmän lasten osalta tavoitteet ja pedagogiset
toimintatavat sekä lasten vasuista nousseet ryhmän yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Ryhmän kasvattajat käyvät läpi jokaisen
lapsen vasuun kirjatut tavoitteet ja toimintatavat ja keskustelevat
säännöllisesti, miten asiat ovat menneet eteenpäin ja mitä voidaan vielä tehdä niiden hyväksi. Lapsen vasut/esiopsit ohjaavat
suunniteltua toimintaa, jossa huomioidaan lapsen mielenkiinnon
kohteet, vahvuudet sekä tavoitteet ja pedagogiset toimintatavat.
Toinen arvioiva keskustelu käydään keväällä. Tässä arviointikeskustelussa katsotaan, miten yhdessä sovitut tavoitteet ja pedagogiset toimintatavat ovat toteutuneet. Tarvittaessa keskusteluja voidaan käydä vuoden aikana useampia lapsen/perheiden
tarpeiden mukaan.
Päivittäiset kuulumiset
Päivittäisissä kohtaamisissa huoltajien kanssa olemme aidosti
läsnä ja kuuntelemme heidän ajatuksia ja kuulumisia. Huoltajat saavat päivittäin tietoa
lapsen päivästä ja tärkeistä asioista. Käytössä on päivälistat, joihin merkitään tietoja
lapsen päivästä mm. leikeistä, kaverisuhteista, onnistumisen hetkistä, ruokailuista ja
päiväunista. Huoltajien kanssa sovitaan yksilöllisesti, millaisista asioista he toivovat
kuulevansa koskien lapsen päivää.

Tuki lapselle
Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle. Kehityksen ja oppimisen tukemisella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Kaikki
arjen tilanteet ovat oppimistilanteita, jotka vaativat pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yleinen tuki on kaikkien lasten ja koko lapsiryhmän toiminnan perusta. Tuki voidaan määritellä tehostetuksi tai erityiseksi, mikäli lapsen tarpeisiin vastaaminen vaatii laaja-alaista ja/tai pidempikestoista yksilöllistä huomiointia.
Tuen suunnittelu perustuu lapsen havainnointiin. Arjen havaintoja dokumentoidaan
ryhmässä monin eri tavoin, esimerkiksi havainnointivihkoon, lasten omiin kansioihin ja
lapsen vasuun. Kun lapsesta herää huoli, asia otetaan esille huoltajien kanssa mahdollisimman pian. Myös vanhemmat voivat ottaa huolen esille. Tarkasteltaessa kotona
ja päiväkodissa tehtyjä havaintoja yhdessä saadaan lapsesta ja lapsen tilanteesta kokonaisvaltainen käsitys.
Tukitoimet suunnitellaan ja kirjataan vasukeskustelussa vanhempien, ryhmän henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja tarvittaessa muiden monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvien asiantuntijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi pikkulapsipsykologit ja terapeutit. Keskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen riittävästä tuesta saadaan yhteinen ymmärrys. Suunnittelussa on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomio asioihin, joihin huoltajat kaipaavat apua ja tukea. Tukitoimet,
pedagogisen toiminnan tavoitteet ja toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi kirjataan lapsen vasuun. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina, kun siihen koetaan olevan tarvetta. Wessmanninmäen esimiesalueella on kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO), jotka
ovat mukana tukitoimien suunnittelussa, mallintamassa tukitoimia osaksi lapsiryhmän
arkea ja arvioimassa tuen toteutumista.

13
Toimintasuunnitelma 2020-2021

Lapsia hyödyttäviä päivittäisiä tuen muotoja
❖ päivittäistoimintojen hyödyntäminen oppimisessa (mm. pukeminen, ulkoilu, siirtymätilanteet)
❖ pedagogisesti suunniteltu pienryhmätoiminta
❖ kuvien ja viittomien käyttö päivän eri tilanteissa
❖ positiivinen pedagogiikka: kiittäminen,
kehuminen, kannustaminen
❖ lasten leikin havainnointi ja ohjaaminen
❖ tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kielenkehityksen tukeminen
❖ kiusaamista ennaltaehkäisy: lapsia opetetaan toisten huomioimiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Varmistetaan, että jokainen lapsi pääsee leikkiin mukaan.

Yhteistyötä tehden
❖ Yhteistyö neuvolan kanssa
➔ Kopio 4-vuotiaan vasusta lähetetään huoltajien luvalla neuvolaan
➔ 5- vuotiaista kirjoitetaan havainnointilomake (3- vuotiaista tarvittaessa),
joka lähetetään huoltajien luvalla neuvolaan
❖ Yhdessä vanhempien kanssa toimimme lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan
mm. terapeuttien, perheneuvola, psykologin, sosiaalityöntekijän, tulkkien kanssa
❖ Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö
❖ Alueen muut toimijat esim. seurakunnat (katsomuskasvatus), kirjasto, urheiluseurat
❖ Alueen vanhustenpalvelut
❖ Lähikoulujen kanssa erilaiset yhteiset tapahtumat
❖ Kulttuuriaitan järjestämä kulttuuritoiminta
❖ Esiopetuksessa koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa tehtävä yhteistyö
Lapsen siirtyessä esiopetukseen tai kouluun huolellisen tiedonsiirron merkitys korostuu. Huoltajat ovat halutessaan mukana tiedonsiirrossa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma siirtyy vanhemman luvalla vastaanottavaan ryhmään. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yleensä tiedonsiirrossa mukana, jos lapsella on tehostetun tai erityisen tuen päätös. Mikäli yleisopetuksen luokka ei ole lapsen edun mukainen, eri kouluvaihtoehtojen pohtiminen aloitetaan jo aiemmin. Esiopetusvuoden aikana koulun laaja-alaisen erityisopettajan kanssa pohditaan kaikkien esikoululaisten tarpeita ja osin myös kaverisuhteita tulevan luokkajaon ja koulun aloittamisen kannalta.
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Nivelvaiheen yhteistyötä koulujen kanssa aloitetaan jo syksyllä ja se jatkuu tiiviinä
koko esiopetusvuoden ajan. Yhteistyötä tekevät esiopetuksen opettajat yhdessä koulun alaluokkien opettajien kanssa. Syksyllä 2020 mietitään uusia vaihtoehtoisia tapoja
tehdä yhteistyötä vallitsevat rajoitukset huomioiden. Yhdessä on pohdittu mm. videotervehdyksiä tai kirjeenvaihtoa.
Koulun oppilashuolto kattaa myös esikoululaiset. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu esimerkiksi yhteinen toiminta koulun alkuopetuksen kanssa, jolloin lapset tutustuvat toisiinsa ja luokanopettajat tuleviin koululaisiin. Yksiöllistä oppilashuoltoa on esim.
yhteistyö koulupsykologin ja/tai koulukuraattorin kanssa.

Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla
Kun
aloitat
työsi Jyväskylän
kaupungilla
• Käyt
työhöntulokeskustelun
oman
lähimmän esimiehesi kanssa.
Keskustelussa tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja
perehdyttämisen
Perehdyttämisjakson
päätteeksi, kun
Kun
aloitat työsi tavoitteisiin.
Jyväskylän
kaupungilla
olet asettunut taloon, mietitte esimiehesi kanssa yhdessä, ovatko
tavoitteet
Kun
aloitattoteutuneet.
työsi Jyväskylän kaupungilla
• Tutustutte lähimpiin työtovereihin ja työympäristöön sekä tiloihin.
• Käytte
läpi työsi
työtilat,Jyväskylän
kulkureitit, sosiaalitilat
sekä mahdollisuudet työKun
aloitat
kaupungilla
paikkaruokailuun.
• Saat avaimen ja kulkukortin.
Kun aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla
• Tutustutte kulunvalvontalaitteiston käyttöön. Käytte läpi mahdolliset
kulkurajoitukset ja hälytysjärjestelmien toiminnan.
Kun
aloitat työsi Jyväskylän kaupungilla
• Käytte yhdessä läpi palkanmaksuun liittyvät keskeiset asiat (palkanmaksun ajankohta sekä matkalasku-, poissaolokäytännöt jne.)
Kun
aloitat palkkahallintoon
työsi Jyväskylän
kaupungilla
• Toimitatte
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 lajittelun.
• Saat tietokoneen verkkotunnuksen ja sähköpostin. Sinut perehdytetään kaupungin voimassaoleviin sähköpostiohjeisiin.
• Saat henkilökuntakortin, jolla sinut tunnistetaan Jyväskylän kaupungin henkilöstöön kuuluvaksi. Henkilökuntakortit ovat vakituisessa ja
määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville erilaiset. Saat henkilökuntakortin oman esimiehesi tai yksikkösi henkilöstöasioista
vastaavan henkilön kautta. Henkilökuntakortilla saat alennuksia ja
etuuksia eri yrityksistä ja palveluntuottajilta. Lista etuuksista löytyy
sisäisestä verkosta.
• Saat käyttäjätunnukset tarvitsemiisi tietojärjestelmiin ja sinut opastetaan tietoturvan ja – suojan kiemuroihin.
• Sinulle kerrotaan tietotekniikkatuesta.
•

Käyt työhöntulokeskustelun oman lähimmän esimiehesi kanssa.
Keskustelussa tutustutaan perehdyttämiseen kuuluviin asioihin ja
perehdyttämisen tavoitteisiin. Perehdyttämisjakson päätteeksi, kun

