
  

 
Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän tapaaminen   3/ 2018 

Muistio 

 

Aika   23.3.2018 klo 9.00 - 12.00 

 

Paikka  Tipotien sosiaali- ja terveysasema, luentosali 

 Tipotie 4, Tampere 

 

Läsnä  Erillinen osallistujalista 

  18 + 2 

 

 

Esityslista   

 

 

1. Tervetuloa, alkusanat ja aamukahvit 

Pidimme lyhyen esittelykierroksen ja Susanna  ja Maria kertoivat aamupäivän tavoitteet.  
  

 

2. Nepsy työryhmän terveiset- minimikriteeristö osaamisesta. Koordinaattori Maria Antikainen  

Maria esittely nepsy -työryhmän tavoitteita ja mitä on tähän mennessä tehty. Keskustelua käytiin 

minimikriteereistä, joita jokaisen lasten kanssa toimivan tulisi tietää. Dioista löytyy myös nepsy-

pilottikunnat ja toimijatahot.  

Keskustelusta poimittua: 

 

- ennakointi omaksi pallukakseen minimikriteereissä 

- oma huomio: vahvuudet ja positiivisen huomioiminen keskiöön! 

- rohkeus ottaa huoli puheeksi 

- varhainen tuki! 

- lääkehoidon aloittaessa perheelle on tärkeää saada havaintoja päivästä ja toisaalta henkilökunnalle 

pitää tulla tieto, että lääkehoidon alussa lapsi saattaa reagoida eri tavalla.  

- mitkä palvelut menevät kunnan / kelan/ vammaistuen / vammaispalvelun kautta? 

 

 

3. Nepsy kokemusasiantuntija Marianne Sillman-Söderström  

Marianne kertoi meille oman perheensä tarinaa ja dioista löytyy asiaa niin kuvien kuin tekstien 

kautta. Matka Italiaan teksti herätti paljon ajatuksia kuten duploista kasattu hieno 

merirosvolaivakin. Kiitos Mariannelle tarinan jakamisesta. Keskustelu oli vilkasta ja siitä alla 

poimintoja:  

- matka Italiaan vaihtuikin Hollantiin 

- neurokirjolla oleminen = tapa nähdä asioita toisin 

- nähtäisiin lapsi lapsena eikä ongelmina 

- Autismiliiton materiaaleja kuntiin?! 

- kirja: Saku, spesiaali lapsi 

- saattaen vaihto, kun tulee muutos, esim. opettaja tai koulu vaihtuu 



  

o vanhempien pitää päästä kertomaan uusille aikuisille, millainen lapsi on kyseessä 

o toiselle asteelle siirtyminen on kriittinen kohta 

- kronologinen ikä ei vastaa toimintaa 

- entä ne vanhemmat, joilla ei ole voimavaroja? 

- vanhemmat etenevät asian kanssa eri tahdissa, toinen hyväksyy ja ymmärtää asian nopeammin, 

toinen hitaammin 

- pienten edistysaskeleiden näkyväksi tuominen 

- asenteen muokkausta  ratkaisu ei ole lapsen siirtäminen toiseen ryhmään vaan ryhmän 

muuttaminen 

- asennemuutos lähtee koulutuksen kautta  perustietokoulutusta! 

- osaamisen jakaminen ammattilaisten kesken, kokeneilta ammattilaisilta uusille, neuvominen, 

perehdyttäminen 

- työkaluja myös srk:n työntekijöille 

- rohkeutta tehdä toisin, joustaa 

- koulutusta tunteiden kautta, tarinoita elävästä elämästä 

- Anne Tuovila käytettävissä kokemusasiantuntijana 

- neurokirjolla ikäluokasta lähes 30 % 

- kotiinlähtötilanteessa ennakointi (vanhempi ilmoittaa, kun on tulossa) 

- Sandbergin luennosta poimittu tilastotieto: 61 % nepsy-perheiden vanhemmista päätyvät eroon 

- Uskallus ottaa asia puheeksi huoltajien kanssa 

- ymmärrystä vanhemman väsymykseen 

- https://www.tsau.net 

-  http://www.autismiliitto.fi 

 

Jos / kun tulee nepsy-asioissa, jotain mieleen, ottakaa suoraan yhteyttä Maria Antikaiseen 

 

4. Varhaisen tuen pilotin esittely. Ylä-Pirkanmaan toimijat  

Anne Tuovila ja Minna Tammesvirta  esittelivät 4 kunnan yhteisen  pilotin. Toimijat Mänttä-

Vilppula, Virrat, Ruovesi ja Juupajoki 

Pilotin  ajatuksena;  miten ”Seulotaan” ryhmästä B tulevat hakemukset. Pitää löytyä yhteinen 

käsitys, mistä nousee huoli.  

Esittelyn jälkeen keskusteltiin ja todettiin, että mallille on tarvetta muissakin kunnissa. Pilotti 

etenee ja pilottitoimijat kirjaavat materiaalia aukikirjaamista varten.  

 

 hakemuksessa merkkejä, jonka vuoksi kontaktinotto heti 

 jo tukipalveluiden piirissä olevat perheet (esim. perhetyö, pene) 

 sostoimen osoittamat nopeat tarpeet 

 kohtaaminen ja kysyminen! 

 M-V:ssa käytössä Saate varhaiskasvatukseen -lomake, jonka vakaa suosittava ammattilainen 

täyttää ja antaa vanhemmille liitet

pilottikunnissa 

• joissakin kunnissa vakan palveluohjaaja, esim. Pirkkalassa 

 

 

 

 

https://www.tsau.net/
http://www.autismiliitto.fi/


  

5. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja kiusaamiseen puuttumisen - pilottiesittely  

Riisiön Sirpa esitteli varhaiskasvatuksen osuutta tunne- ja vuorovaikutustaitojen pilotti 

-  

- kootaan eri kuntien hyviä käytäntöjä, toimintamalleja jne., valmista materiaalia paljon 

saatavilla 

- ehdotus: kehitetään yhteinen arviointilomake, jonka avulla arvioidaan työmenetelmän 

toimivuutta ja vaikuttavuutta arjessa 

 

Lapikiston Sari avasi kiusaamisen puuttumisen rakennetta varhaiskasvatuksen puolella.  

- Ennaltaehkäisy-puuttuminen-jälkihoito-seuranta 

 

 

6. Itsearviointi - keskustelua ja jatkosuunnitelma   

Osio jätettiin suosiolla ensi kertaan. Katso dioista mihin kysymyksiin toivotaan vastauksia jo ennen 

seuraavaa kehittämisryhmää.  

 

7. Muut asiat  

seuraavat kokoukset: 

• 26.4.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali 

 vammaispalvelu, varhaiskasvatus katsomusten keskellä 

• 24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi 

 eropalvelut, eskaritoiminta ja koonti 

Muita tapahtumia: 

• Dioista löytyy myös seuraavien LAPE -päivien aikataulut 

• sähköisten palveluiden koulutuksia 

• Lapset puheeksi - avausseminaari 

 

 

  Ylöjärvellä 18.4.2018 

 

Susanna Raivio   Maria Antikainen 

040 6602 180   040 335 7688  

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

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

