
  

 
Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän tapaaminen   5/ 2017 
 
Muistio 
Aika   24.10.2017 klo 13.00 - 16.00 
 
Paikka  Tipotien sosiaali- ja terveysasema 
 Tipotie 4 
 
Läsnä  Erillinen osallistujalista 
  Osallistujat 23 + 3 
 
 
 
  
 
 

1. Tervetuloa ja kahvia 
Pidimme lyhyen esittelykierroksen, sillä työryhmään on tullut pieniä muutoksia,  Mänttä- Vilppulan 
varhaiskasvatuksen johtaja vieraili ryhmässämme, sekä saimme ryhmäämme kaksi TAMKin 
opiskelijavahvistusta.  Jatkossa Annakaisa Lyyski ja Sanni Rajamäki ovat osa kehittämisryhmäämme.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei tehty muutoksia 
 

3. Edellisen tapaamisen ryhmätöiden purku 
Viime kokoontumisella kävimme läpi eri yhteistyötahoja ja yhteistyö näiden tahojen ja 
varhaiskasvatuksen välillä. Diasarjasta löytyy yhteenveto ryhmätöistä.  
 

4. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - Tia Kemppainen 
Tia avasi ensin oman kehittämisryhmänsä toimenkuvaa ja etenemistä. Tian diat lähetetään 
erillisenä liitteenä muistion kanssa. Olimme myös lähettäneet etukäteen LAPE-pähkinän purtavaksi 
ja siihen lähetettyjä vastauksia löytyy Tian dioista.  
 
Tia keskustelutti työryhmää aiheesta: Millaisia vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarpeita olet 
kohdannut työssäsi? Ja miten tietää, että perhe on saanut tuen? 
 
- vuorovaikutus asiakasperheen kanssa, mitä asiakas todellisuudessa itse kertoo - kuinka voi 

tietää mikä on todellinen tilanne ja esim avun tarve 
- havainnointikyky arjen tilanteissa on tärkeää 
- Kun tekee itsensä tarpeettomaksi - palvelu on onnistunut 
- voiko olla aina ihan varma - tuen tarve on prosessi ja tarve vaihtelee eri asioissa ja eri aikoina 
- Päiväkodissa suuri etu päivittäisessä kohtaamisessa - perhe tulee tutuksi henkilökunnalle ja 

toisin päin. Korjaavia liikkeitä mahdollista tehdä kun perusrakenteet on kunnossa (luottamus 
jne) 

- Vasukeskustelut on hyvä foorumi  
- Treen Keinu-tiimissä asiakas saattaen viedään palvelun piiriin - vaka ei lähetä vaan on mukana 

tiimissä 
- Kohtaamista korostettiin paljon asiakastyössä. Pitää uskaltaa kysyä ja se on vahvuus vakassa 
- Vakka -ryhmä Juupajoella. Perheen luvalla kokoontuu ja siinä varmistetaan avun saaminen ja 

tiedon kulkeminen 



  

- Miten asiakkaan kanssa saadaan pidettyä keskusteluyhteys, jotta vaikeistakin asioista voidaan 
keskustella tarvittaessa. Ei niin, että vain vaikeista asioista keskustellaan 

- Lasten ongelmat/ haasteet ovat helpompi ottaa esille 
 
Tia toivoi etukäteen, että toisitte mukanamme ”työkaluja” (keskustelurungot, lomakkeet, 
sähköiset materiaalit), joita käytätte työssäsi kohdatessasi vanhempia? Ajatuksena oli:  
Miten näissä työkaluissa näkyvät vanhemmuuden ja parisuhteen tuki ja mitä tämä tarkoittaa 
Sinun työsi (oli se asiakastyötä tai ei) näkökulmasta?  
 
Tässä esimerkkejä 
 

 Lapsen vasu: kun lapsi saa hoitopaikan vanhemmat käyvät tutustumassa paikkaan 
ilman lasta. Ennen päivähoidon aloitusta henkilökunta pystyy keskustelemaan 
huoltajien kanssa perheen tilanteesta.  

 Avoin varhaiskasvatus: vertaisohjaus omaan vanhemmuuteen, henkilökunta rinnalla 
tukemassa, vahvistetaan perheen omatoimijuutta 

 seurakuntien isovanhempikerhot- ja leirit+ perheleirit: vahvistetaan perheiden omaa 
toimijuutta, henkilökunta rinnalla tukemassa ja vahvistamassa 

 Srk:n avoimet päiväkodit: hyviä yhteisiä  kokemuksia perheille, tekemistä ilon ja 
onnistumisten kautta 

 Keinu-kortti 

 Hyvinvointikyselyt 

 Sopimukset lapsen hoidoista erotilanteissa 

 Vanhemmuuskortit - testattiin 

 Vanhemmuuden roolikartta 

 Isävalmennukset 

 Värikylvyt 

 Perhevalmennukset 

 Käsikynkkä 

 Asiakassuunnittelu- Ikaalinen 
 

 
 

5. Pilottien pienryhmät  
 
Osallisuus - Maria yhteyshenkilönä  
Vanhempien tukeminen - Maria yhteyshenkilönä 
Kiusaaminen - Susanna yhteyshenkilönä 
Ensimmäinen yhteinen aloituspalaveri koulupuolen kanssa 26.10.  
Varhainen Tuki - Susanna yhteyshenkilönä 
Etsimme piakkoin sähköpostin välityksellä yhteisen ajan koko pilottiporukan kanssa.  
 

6. Kevään 2018 kokoukset 
 
30.1.2018 klo 9.00 – 12.00, Koilliskeskus, Kivi 

22.2.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali 

23.3.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali 

26.4.2018 klo 9.00 – 12.00, Tipotien luentosali 

24.5.2018 klo 9.00 – 12.00, Koilliskeskus Kivi 

 



  

7. Muut asiat 

 

Tulevat kokoukset 

21.11. klo 13-16 Tipotien luentosali 

Erityis- ja vaativan tason palvelut. Linkitetään varhaisentuen osuus tähän päivään. Nanna 

Miettunen mukana päivässä  

18.12 klo 13-16 Koilliskeskus, monitoimitila Kivi 

 Kokoava ja vuoden 2018 suunnittelu sekä esiopetusryhmän materiaali 

 

Dioista löydätte muita tulevia tapahtumia. Lakikoulutukset ovat täynnä, mutta keväälle on toivottu 

samalla otsikolla lisää koulutuspäiviä.  

 

 
  Ylöjärvellä 30.10.2017 

 
 

Susanna Raivio   Maria Antikainen 
040 6602 180   040 335 7688  

susanna.raivio@ylojarvi.fi  maria.antikainen@valkeakoski.fi 

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

