
  

 
Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän tapaaminen   1/ 2018 
 
Muistio 
Aika   30.1.2018 klo 9.00 - 12.00 
 
Paikka  Koilliskeskus, Kivi- sali, Tampere 
 
Läsnä  Erillinen osallistujalista 
  Osallistujat 14 + 3  
 
 

1. Tervetuloa ja kahvia 
Pidimme lyhyen esittelykierroksen ja Maria ja Susanna kertoivat päivän tavoitteet.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei tehty muutoksia 
 

3. Työryhmän työskentelyn koonti 2017 ja palautteet 
Maria oli koonnut varhaiskasvatuksen vuoden 2017 tapaamiskertojen aiheet yhteen ja ne käytiin 
läpi. Diat löytyvät diapaketista 

- Työryhmältä nousi pyyntö: jonkinlaista  selvennystä kokonaisuuteen, mindmap, miten mikäkin 

linkittyy toisiinsa 

- miten kehittämiskokonaisuudet liittyvät toisiinsa, miten työryhmät asemoituvat hankkeessa? 

- mitä tämä kaikki tarkoittaa paikallisella tasolla?  

- mitä minulta työryhmän jäsenenä odotetaan? 

- Susanna ja Maria pyrkivät avaamaan asiaa ensi kerralla 

Tässä vielä linkki valtakunnalliseen projektisuunnitelmaan: 

http://verkkojulkaisut.valtioneuvosto/stm/zine/17/pdf.fi 

 
4. Kohtaamispaikkakehittämistyön esittelyä. Koordinaattori Päivi Viitanen- Marchegiano.  
- mikä on kohtaamispaikka? mitä se tarkoittaa? työskentelenkö kohtaamispaikassa? 

- - mahdollisimman matalankynnyksen toimintaa 

- Linnainmaan kirjasto rakennettu kohtaamispaikaksi/perhekeskuksen toimipisteeksi, asiakkaat 

tyytyväisiä kun pääsevät samalla reissulla kauppaan ja neuvolaan ym. 

o MLL, srk:n kulmakahvila, ryhmäneuvolat, vertaistoimintaa 

- erilaisuuden hyväksyminen, hyvä viedä siihen suuntaan että eri ikäryhmät kohtaavat toisiaan 

samoissa tiloissa, ”toriajattelu” 

- koulun ja päiväkodin tilojen avaaminen perheille esim. iltaisin ja loma-aikoina 

- mikä on lähipalveluperiaate pienen lapsen näkökulmasta? 

- miten saadaan perheet tulemaan kohtaamispaikkaan? miten mukaan ryhmiin, jos on aiempia 

huonoja kokemuksia ryhmistä? 

- perhekeskus ei ole vain rakennus, johon keskitetty sote-palveluita 

- kohtaamispaikkatoimintaan tarvitaan koordinointia, päällekkäisyyksien välttäminen, asiakkaille 

tiedottaminen 

- kohtaamispaikkojen pitäisi olla rohkaisevia, ilmapiiriin panostettava, jokaisen työntekijän toimittava 

samojen arvojen ja periaatteiden mukaan 

- voisiko päiväkoteja käyttää kesäaikaan kohtaamispaikkoina? 

- Miten kohtaamispaikoissa osallistetaan? 

- voiko osallisuudelle ylipäätään määritellä minimikriteereitä? 

http://verkkojulkaisut.valtioneuvosto/stm/zine/17/pdf.fi


  

- voiko osallisuutta mitata? 

- osallisuuden vapaaehtoisuus: osallisuutta on se, että saan olla osallistumatta, osallisuuden erilaiset 

muodot 

- osallisuus ja lapsen toimijuus 

- mitä enemmän annetaan lapselle vapautta, sitä vähemmän ryhmässä on kurinpito-

enemmän annetaan lapselle toimijuutta sitä paremmin asiat sujuvat 

- luottamus siihen, että ihminen osaa toimia, ei tarvita jatkuvaa kontrollia 

- osallisuuden eri asteet: ulospäin passiivisen näköinen voi olla tyytyväinen tilanteeseensa, saattaa 

osallistua hiljaa 

 

5. Koontia kesäkuu -17 tapaamisesta ja vasun perusteista. Osallisuus - jatketaan työstämistä. 

Koordinaattori Susanna Raivio. Diat löytyvät diapaketista.  

 

6. Osallisuuden ”minimikriteerit” - ryhmätyön nostoja 

 

- osallisuus ja minimikriteerit eivät toimi sanaparina! 

- osallisuuden vapaaehtoisuus ja erilaisuus, osallisuudesta ei saa tulla kiireisille vanhemmille taakkaa 

- perheiden eriarvoisuus, erilaiset mahdollisuudet ja osaaminen  lapsen pitää saada olla osallinen, 

vaikka vanhempi ei osaisi/jaksaisi 

- ohjaajien asenne ja ammatillisuus, ammattilaisen osaaminen huomata osallisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä 

- mahdollisuus valita osallisuuden taso, esim. vaikuttamisen tapoja oltava monenlaisia (muitakin 

tapoja kuin vanhempainilta) 

- onko avoimen vakan ja vakan osallisuus erilaista? 

o osin samanlaista 

o avoimessa vanhemmilla erilaisia tarpeita 

o vakassa tavataan vanhempia päivittäin, avoimessa harvemmin ja usein vain toista huoltajaa 

o avoimessa vanhemmat aktiivisempia, tuovat omia ideoitaan, osallistuvat toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

- Kangasalla vasussa tehdään huoltajan kanssa sopimus osallisuudesta, esim. miten usein haluaa 

kuulla päivittäisistä tapahtumista jne., perhe saa itse määritellä 

- huoltajille järjestettävä erilaisia osallisuuden paikkoja 

o esim. avoimessa vakassa erikseen vauvakerhoja 

o vanhempaintoimikuntia 

- kohtaamispaikoissa kohtaamisen oltava osallistavaa, kaikille avointa, ei kuppikuntia, tarvitaan 

ohjaamista hyväksyvän ilmapiirin luomiseksi, osallistavaa ohjelmaa tarvitaan 

- kohtaamispaikassa perheet asiakkaina vai toimijoina?!  vastuu, ryhmän jäsen, toimijuus, 

osallistuminen toimintaan ja sen suunnitteluun! 

- tarvittaisiinko kohtaamispaikkoihin nimettyjä vertaisia, joiden erityisenä tehtävänä on ottaa uudet 

tulijat ovella vastaan? 

- kohtaamispaikan ohjaajalta tarvitaan herkkyyttä, sensitiivisyyttä reagoida tilanteeseen, osallistujien 

tarpeisiin, valmiutta joustaa ja muuttaa suunnitelmia 

- liittyykö osallisuuteen myös velvoitteita? onko tilanteita, joissa vanhemman pitää osallistua, esim. 
lapsen vasu-keskustelut? osallisuuden vapaaehtoisuus ei poista vanhemman vastuuta! 

- Mikä on laatua osallisuuden näkökulmasta varhaiskasvatuksessa? 
- Ohjaajan asenne ja ammatillisuus: tartu hetkeen meininki (ei valmiiksi lukkoon lyötyjä ohjelmia), 

hyvät vuorovaikutustaidot 
-  tarjonta kohtaa tarpeet 



  

- päätäntävalta osallisuudesta asiakkaalla 
- hyödynnetään / mahdollistetaan asiakkaiden vahvuudet 

 
7. 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 

 

8. Muut asiat 

1.2.2018 klo 9-11.30 Pyydä apua -infotilaisuus, Tipotien luentosali 

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä, Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali  

7.2.2018 klo 13-16 kunta-järjestö-seurakunta-yhteistyö LAPE-kehittämisessä, Tyrvään pappila, 

Sastamala 

8.2.2018 klo 12-16 Kohtaamispaikkakehittämisen iltapäivä Tampereella, Tipotien luentosali 

5.3.2018 n. klo 12-16 kasvatustieteiden professori Erja Sandbergin koulutus nepsy-asiakkaan 

kohtaamisesta, pääkirjasto Metso, Lehmus-sali, lisätietoa tulossa lähiaikoina 

10.4.2018 klo 12-16 LAPE-info; mukana Maria Kaisa Aula, Jaakko Herrala ym., Tampere-talo 

 

 

III LAPE-KONFERENSSI 

LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA: 

Osaamisen uudistaminen 

Osaaminen lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin tukena 

12.3.2018 Helsinki, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen on 

vuorovaikutusta sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen, seurakuntien ja monien 

muiden tahojen kesken. 

  

Miten eri alojen ammattilaisten osaamisen uudistuminen voi tukea toimintakulttuurin ja 

palvelujen uudistumista lapsi- ja perhelähtöiseksi? Miten uusi osaaminen auttaa LAPE-

tavoitteiden juurtumisessa? 

 

https://koulutus.fcg.fi/Etusivu-vanha?palvelutunnus=LAPEK2018 

 

 

 

 
 

Susanna Raivio   Maria Antikainen 
040 6602 180   040 335 7688  

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

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

