Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän tapaaminen
Muistio
Aika

2/ 2018

22.2.2018 klo 9.00 - 12.00

Paikka

Tipotien sosiaali- ja terveysasema
luentosali, Tampere

Läsnä

Erillinen osallistujalista
Osallistujat 16 + 2

1. Tervetuloa ja kahvia
Pidimme lyhyen esittelykierroksen ja Susanna kertoivat päivän tavoitteet.
2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Koordinaattori Suvi Nieminen Setlementti Tampere ry:stä esitteli LAPE työn
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen mallinnusta sekä mietimme monikulttuurisuuden
osuutta osana varhaiskasvatusta. Suvi avasi diojen ja yhteisen keskustelun kautta
vanhemmuuden ja parisuhteen kokonaisuutta, sekä monikulttuurisuutta
varhaiskasvatuksessa.
Ryhmätyön aiheen ja siihen liittyvät case - kuvat löydät dioista. Tähän on allekkain avattu
ryhmätöiden tuotokset ja siihen liittynyttä keskustelua.
Ryhmätyön purku Case 1.
. Kuvan perusteella kaikki ok, iloisia ja onnellisia ihmisiä. Perhe suomalainen
-Tytön päiväkotihaasteiden kautta päästään ”käsiksi” perheeseen.- kasvatuskeskustelu,
kuka on huoltaja? Etävanhemman rooli? etäisä ei kuvioissa, äiti yh tyttärelle, isäpuoli
adoptoinut tytön.
Tuki
arjen struktuuri - kuvatuki tytölle aamutoimista tai päiväjärjestyksessä. Ennakointi
seuraavan päivän aikatauluista, onko vapaapäivä, mihin aikaan ja tilanteeseen tyttö
kulloinkin päiväkotiin menee. Vasukeskustelu- Molemmat perheen aikuiset mukaan, Kelto/
veo apuna. Koko perheen auttaminen.
Perheneuvolan palvelut, ohjataan ottamaan yhteyttä. Perheneuvolan kautta apuja koko
perheelle, isän unettomuuteen, äidin alakuloon, pojan kielenkehitykseen, tytön
keskittymättömyyteen, mahdolliseen toiminnanohjauksen pulmiin =toimintaterapia-arvio.
Perhetyön mahdollisuus; yhteinen aika vanhemmille, poika hetken toisen hoidossa. Avoin
varhaiskasvatus sekä pojalle, että äidille niinä päivinä, kun e on mahdollista. Äidille
vertaistuki- toimijoiden oma tarjonta, MLL, SRK…. avataan perheelle.

Neuvolan panos pojan puheentuoton ja kielenkehityksen selventämiseksi.

Yhteisestä keskustelusta poimittua:
-etävanhemman rooli
- tytön päiväkotihaasteet
-arjen struktuurit, kuvien avulla
-vasu- koko perheen näkökulman laajasti
tarjotaan mahdollisuutta perhetyöhön
-miten äidin väsymys näkyy vasu -keskustessa?
-kyselemisen herkkyys
-kuka pitää vasukeskustelun?
Ryhmätyön purku Case 2
tyttö 5 v
- päiväkoti, varhaiskasvatus säännöllinen ryhmä
-yhteystyö myös äidin kanssa
o voisiko myös äiti kuljettaa tyttöä?(lähipäiväkoti)
-tuen menetelmiä
o vasu - molemmat vanhemmat mukaan
poika 2 v
-poika ja äiti perhekerhoon, MLL; SRK
-puheterapiaohjaus
-äidille ohjausta ja neuvoa lapsen kielen kehityksestä
-neuvolaan sovittu kotrolliaika 2.5 v
äiti
-äiti täytyisi saada ”ihmisten ilmoille”
perhekerho
Nokian mammat - vertaistuki
aikuissosiaalityö miettimään uutta ammattia / uraa
äiti laittaa päivähoitohakemuksen 2 vuotiaalle jos alakuloisuus jatkuu
isä
-jos äiti osallistuu päiväkotikuljetuksiin isä saa nukkua

vuoden päästä
-tyttö eskarissa lähipäiväkodissa
-yhteys biologiseen isään toimii
-poika varhaiskasvatuksessa, puheterapiapalvelut käytössä
-äiti kouluttautuu uuteen ammattiin
o saa vertaistukea, ystäviä lapsiperheistä
-isä vaihtanut päivätöihin, jolloin on yhteistä aikaa perheen kanssa
- vanhempien parisuhde on saanut tukea
rakenne
-moniammatillisia palavereja päiväkodissa
-kokonaisvastuu palveluiden ohjauksesta

minkä pitäisi muuttua?
-se taho, joka pitää säännöllisesti kontaktin perheeseen, ottaa kopin koko perheen
tilanteesta
kuuntelee - ohjaus - tilanteen tarkistus kokonaisuuden tarkistus
Yhteisestä keskustelusta poimittua:
-varhaiskasvatus on laadukasta
-vasu keskittyy lapseen
-kutsua /kannustaa /selittää miksi vasu -keskusteluun halutaan molemmat vanhemmat

ryhmätyön purku CASE 3
äiti
-ystävätoiminta - kielen harjoittelu, jaksamisen tukeminen
-monikulttuurinen perhekahvila
-avoin kerho ( isän unet)
5-vuotias
-perhetyö ( myös parisuhteen vaikeudet)
-päivähoidon arjessa tukeminen
o keskustelut vanhempien kanssa
-koska muuttanut, miltä tuntui?
2-vuotias
-kerho
-koska menisi päikkyyn?
-neuvolakäynti uudelleen? Ystävä mukaan
Haasteet
-saako sopivan työntekijän? (kieli)
-ottaako perhe apua vastaan
Yhteisestä keskustelusta poimittua:
-onko suomen kieli / kotoutuminen missä vaiheessa?
-suomen kielinen ystävä
- perhetyö
-avoimet kerhot nuoremmalle
Ryhmätyön purku CASE 4
isä, äiti, yhteinen poika, äidin edellisestä liitosta tyttö
isä vuorotyössä - nukahtamislääkkeet
laajennettu varhaiskasvatus / kokonainen varhaiskasvatus - vasukeskustelu
perheohjaaja kotiin = matalankynnyksen palvelua
äiti aktivoida avoimiin palveluihin ; MLL - kerho, SRK, avoin varhaiskasvastus

tapaaminen äidin kanssa ja myös koko perheen kanssa
varhaiskasvatuksessa keskustella, neuvoa, opastaa käytännön asioissa (varusteet,
siirtymähetket yms)

-

Yhteisestä keskustelusta poimittua:
-kieli hallussa, pystyy asioimaan suomeksi
-5 - vasu-keskustelussa
koko perhe yhdessä
isä hyväksynyt äidin ed liitosta olevan lapsen
-Perheen huoli 2 -vuotiaan kielenkehityksestä kuullaan
- 5 -vuotiaan opastus ja neuvonta
vaatii yhteistyötä
isäpuoli kuljettaa / tärkeää, että äidin ääni kuuluu myös
Ryhmätyön purku CASE 5
-äiti ja poika

avoimeen varhaiskasvatukseen mukaan
srk- tukihenkilö perhekerhoon, hiljalleen n. 20 h viikk - äidille jäisi omaa
aikaa

-perhe-yhteinen aika, tekeminen, verkostoituminen
-parisuhde; yhtinen aika, rentoutuminen, parisuhteen vaaliminen
-oletetaan, että päiväkoti on lähellä , äidin kanssa kohtaamiset kasvattajan kanssa
- päiväkodilla iltakahvit, jossa voi tavata muita vanhempia
-pojan puhumattomuus: neuvolayhteistyö + varhaiskasvatus - tukeminen
-isän ja tyttären suhde: muutto yhdessä Saksasta, yhteinen perhe?
liittyykö poikaan (synt. Suomessa) syyllistäminen - äidin alakuloisuus, jaksaminen, työstä
luopuminen

-

Yhteisestä keskustelusta poimittua:
miten kaksikielisyys huomioidaan arjessa?
puhu lapselle omaa äidinkieltäsi - esite Tre Virve Savolainen

Ryhmätyön purku Case 6
Perheen yhteinen
toiminta
Virikkeiden ja
kodin
ulkopuolisen
ajan tarve

vanhemmuuden
tukeminen

perhetyö
avoin päiväkerho

Perheen
tilanne

äidin
mieliala

historia
asuinolot
2 -vuotiaan
tuki

5 -vuotias

kokoaikahoito

Perheen tilanteen vaikutus
2 -vuotiaan kehitykseen +
5 -vuotiaan kehitykseen

Terveysaseman kautta selvitys
Varhaiskasvatuksen mahdollisuus kokoaikaisuuteen
Perhetyö kotiin/vastaanottokeskukseen
Selvitys asuinoloista, pakomatkasta
Perheen yhteisen ajan virikkeet
Yhteisestä keskustelusta poimittua:
-sosiaalityö mukana
-huoli -kokonaisvaltainen kartoitus
-millainen historia, traumat, liittykö äidin väsymys näihin?
-perhetyö
-miten tilanne vaikuttaa lapsiin, kehityksen viive jne
-huolipuhe / ottaa mukaan keskusteluun

perheen rauhoittelu

Suvilta tulleita linkkejä:
Perheen kotoutumissuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi kunnassa -lomake
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4355103/perheen-kotoutumissuunnitelmainteractive.pdf/28b35da0-b2a9-4c9e-888a-34e68c1049e1/perheen-kotoutumissuunnitelmainteractive.pdf.pdf
Infopankki: Tietoa mm. suomalaisesta päivähoidosta asiakkaille
https://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/perhe/lapsen-hoito
Monikielinen etäneuvontapalvelu Info-Lango: Monikielistä neuvontaa (puhelimitse, skype)
asiakkaille valtakunnan tasolla https://www.info-lango.fi/sites/default/files/kuvat/infolango_esite_3.2018.pdf
Maahanmuuttajainfo Mainio: Monikielistä neuvontaa arjen asioissa asiakkaille Pirkanmaalla
(videochat) https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-jatoimeentulo/maahanmuuttajat/mainio/videochat.html
Etätulkkauspalvelu Túlka: Ammattitulkkausta ilman ennakkoajanvarausta mobiilisovelluksen
kautta https://tulka.com/fi/ HUOM. Kannattaa hyödyntää sovelluksen ilmainen 10 minuutin
kokeilumahdollisuus!
Tässä vielä yksi löytämäni todella hyvä linkki varhaiskasvatukselle ja alkuopetukseen
Ota koppi -ohjelma: Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kielen kehityksen ja osallisuuden vahvistamista
(materiaalia ja neuvoja käytäntöön) https://www.youtube.com/watch?v=XIKf9yVEpvM,
http://www.otakoppi-ohjelma.fi/varhaiskasvatus

3. Selvennystä kokonaisuuteen, miten varhaiskasvatus asemoituu LAPE -kokonaisuuteen?
Susanna esitteli diojen kautta SOTE -valmistelusta lähtien varhaiskasvatuksen
asemoitumisen koko kokonaisuuteen.

4. Kevään 2018 kokoukset
23.3.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali
varhainen tuki, nepsy, vammaispalvelu
26.4.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali
kiusaaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot
24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi
eropalvelut, eskaritoiminta ja koonti

5. Muut asiat
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 LAPEtavoitteiden juurtumisessa?
https://koulutus.fcg.fi/Etusivu-vanha?palvelutunnus=LAPEK2018

Susanna Raivio
040 6602 180
susanna.raivio@ylojarvi.fi

Maria Antikainen
040 335 7688
maria.antikainen@valkeakoski.fi

