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Varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmän kokous 2/2010 

 
Aika: 15.4.2010 10.00–14.45 
Paikka: Marttilan talli, Seinäjoki 
Läsnä: 

Anttila-Varpula Elina, MLL  
Ekola Kalevi, Seinäjoki 
Hakola Merja, Selevä paletti 
Hotakainen Ritva, JYTA Halsua 
Ikola Eija, Seinäjoki  
Kari Paula, Muksula 
Kittilä Leena, Suupohja  
Nisula Mirka, EP:n KASTE 
Nyman Monica, Pohjanmaan KASTE 
Saarijärvi Anne (siht.), SONet BOTNIA 
Salomaa Hanna (opisk.) 
Tiitu Tuija (pj.), Seinäjoki 
Valkama Erja, Töysä 
 
Sekä vierailijana: 
Tuomela-Jaskari Sirpa, EP:n KASTE 
 

Poissa; Forsberg Satu, Kokkola; Gammelgård Lillemor, Vaasa; Kajaala Maija, Laihia; Kivikangas 
Mirja, Kaksineuvoinen; Koskimäki Vivi-Ann, Ilmajoki; Kytölaakso Kai, Kokkola; Lehtinen Eija, Vaasa; 
Sandel Christel, Pietarsaari; Savola-Vaaraniemi Anne, Vaasa; Toikko Timo, SeAMK ja Udd Hilkka, 
Kristiinankaupunki.  

 
1. Kokouksen avaus  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 
  

2. Esittelykierros 
Läpikäytiin lyhyt esittäytymiskierros. 
 

3. Toimintasuunnitelman tarkentaminen 
Kehittäjäryhmän sihteeri Anne Saarijärvi kertasi lyhyesti varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmätoimin-
nan funktiota ja historiaa SONet BOTNIAn kokonaisuudessa. Todettiin, että päälinjoiltaan jo hyväk-
syttyä toimintasuunnitelmaa on hyvä tällä kerralla vielä purkaa astetta konkreettisemmalle tasolle 
huomioiden eri tahojen rooleja 2010–2011 toimintakaudella. Keskustelussa tuotiin esille se, että 
SB:n kautta muun muassa koulutus- ja tapahtumainfoa sekä tietoa valtakunnan tasolta (mm. STM, 
VOSKE -verkostojen kautta) on tullut kiitettävästi ja se edelleen on tervetullutta. Todettiin, että SB:n 
ja kehittäjäryhmän rooli on ollut tärkeä nykyisten kehittämishankkeiden synnyttämisessä, mutta edel-
leen myös jatkokehittämisen turvaamisessa. SB:ssa varhaiskasvatuksen tukeminen näyttäytyy kah-
taalta; paitsi kehittämishankkeiden kautta, myös varhaiskasvatuksen perustyön osaamisen vahvis-
tamisen tukemisena osaamiskeskuksen nykyisten resurssien puitteissa. Pohjalaismaakuntien nykyi-
sistä ns. PerheKASTE -hankkeista Keski-Pohjanmaan Nuppu -hanketta lukuun ottamatta kaikkien 
edustajia oli paikalla, joten keskusteltiin kehittäjäryhmän ja hankkeiden rooleista toimintakaudella 
2010–2011. Seuraavassa on luettavissa kokouksessa päivitettyä kehittäjäryhmän toimintasuunnitel-
matekstiä. 
 

Tavoitteista: 
a) Toimii varhaiskasvatuksen sekä ajankohtaisasioiden että alueellisen kehittämistyön peilaus-

pintana ja siitä saadun tiedon välittäjänä Pohjalaismaakuntien alueella 
b) Toimii kehittämistyön suunnittelun foorumina sekä arkikehittämisessä että kehittämishankkei-

den valmistelussa 
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c) Alueella toimivat hankkeet avaavat kehittämistyötään kehittäjäryhmälle ja ryhmä välittää 

omalta osaltaan näiden hyviä käytäntöjä toimialueellaan ja on mukana pitkäjänteisesti juurrut-
tamassa kehittämistyön tuloksia käytännön toimijoille  

d) Edistää varhaiskasvatuksen arjen kehittämistä ja erilaisten innovatiivisten työkäytänteiden le-

viämistä päivähoidon organisaatioissa.  
 

Käytännön toiminnoista: 
a) seuraa ja tarvittaessa myös tukee alueellaan mm. vasutyön jalkautumista, varhaisen 

tuen etenemistä (esim. kartoitukset, työkokoukset) sekä muiden ajankohtaisten pai-
nopistealueiden kehittymistä (esimerkiksi päivähoidon työmuotojen kehittäminen, eri-
tyisvarhaiskasvatuksen lakimuutosten vaikutusten seuranta, monikulttuurinen näkö-
kulma) 

b) jäsenet osallistuvat varhaiskasvatuksen asiantuntijoina kehittämistyön ja –
hankkeiden erilaisiin suunnittelu- ja teemaryhmiin (rypäsryhmät ja esim. Kersanet) 

c) on mukana järjestämässä ja levittämässä arkikehittämistä edistävien ja tukevien työ-
käytäntöjen etenemistä varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin (mm. Kuvastin) 

d) jatkaa yhteistyötä alueen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen sekä 
täydennyskoulutustahojen kanssa alueellisen tiedontuotannon, tutkimus- ja arviointi-
toiminnan edistämiseksi 

 
Pohjalaismaakuntien KASTE -hankkeiden edustus Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osalta myös 
kehittäjäryhmässä vahvistettiin tälle toimintakaudelle. Keski-Pohjanmaan KASTEesta ei ollut edusta-
jaa paikalla, joten kanssa asiasta keskustellaan hankekoordinaattori Liisa Ahosen kanssa myöhem-
min.  
 
Kerrattiin myös, että EP:llä K8-kuntien päivähoidon vastaavien verkosto on aloittanut toimintansa al-
kuvuodesta 2010 (Kalevi Ekola toimittaa myöhemmin muistion kehittäjäryhmälle tiedoksi). KP:lla 
toimijat ovat jo riittävästi verkostoituneet. Pohjanmaalla kartoitetaan edelleen tarvetta ja asiaan mah-
dollisesti palataan. Sovittiin, että sihteeri voi tarvittaessa antaa hankkeiden käyttöön SB:ssa koottuja 
varhaiskasvatuksen kunnittaisten vastuuhenkilöiden listoja viestintää varten. (ks. tarkemmin power-
point -esitys kokonaisuudessaan liitetiedostosta) 
 
Yhteistyössä tarkennetun toimintasuunnitelman jälkeen hankkeiden edustajilla oli puheenvuoro. Se-
levän paletin, Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja perheet kehittämishankkeen sekä Pohjanmaan 
PerheKASTEen edustajat loivat katsaukset hankkeissa tapahtuvaan kehittämistyöhön. (ks. liitetie-
dostot). Sovittiin muun muassa tiedottamisen linjauksista ja siitä, että hankkeet jatkossa ”avaavat” 
tiettyjä tilaisuuksiaan (mm. ryväsryhmät, pienemmät kehittäjätiimit jne.) kehittäjäryhmän jäsenille. SB 
toimii tiedonvälittäjänä tapahtumatiedotuksessa, kunhan hankkeet informoivat Annea. Kehittäjäryh-
män varsinainen iso kokous kutsutaan koolle syksyllä. Yhteistyötä tutkimus- ja koulutustahojen 
kanssa pyritään myös edelleen terävöittämään; yhtenä mahdollisena avauksena tähän voisi olla 
hankkeiden, koulutus- ja kehittämistahojen yhteinen ylimaakunnallinen työryhmä, josta alustavasti 
keskusteltu.  
 

4. Ajankohtaisasiat 
 
Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen osaamiskeskusverkoston (VOSKE) asioita 

Anne Saarijärvi esitteli kevään 2010 VOSKE -päivien terveiset STM:n Tarja Kahiluodon esityksen 
kautta. (ks. liitetiedosto).  
 
Kiusaamisen ehkäisy 
Paula Kari ja Merja Hakola olivat olleet mukana Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvässä koulutuspäivässä 
Helsingissä ja kertoivat kiinnostavan päivän sisällöstä. (Esitykset luettavissa MLL:n sivuilta osoittees-
ta, http://www.mll.fi/ajankohtaista/ kohdasta Kiusaavatko pienetkin lapset?).  
Linkki itse raporttiin Kiusaavatko pienetkin lapset? löytyy osoitteesta http://mll-fi-
bin.directo.fi/@Bin/d75199eb80dc96e9f8297717b082c90f/1272540018/application/pdf/12510465/Kiu
saavatko%20pienetkin%20lapset.pdf ja aihepiiriin liittyvää lisätietoja mm. Eira Suhosen väitöskirjasta 

http://www.mll.fi/ajankohtaista/
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/d75199eb80dc96e9f8297717b082c90f/1272540018/application/pdf/12510465/Kiusaavatko%20pienetkin%20lapset.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/d75199eb80dc96e9f8297717b082c90f/1272540018/application/pdf/12510465/Kiusaavatko%20pienetkin%20lapset.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/d75199eb80dc96e9f8297717b082c90f/1272540018/application/pdf/12510465/Kiusaavatko%20pienetkin%20lapset.pdf
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Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutumisesta päiväkotiryhmään 

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/45135/erityist.pdf?sequence=1 
 
Kuvastin 
Keskusteltiin Kuvastin itse- ja vertaisarviointi -menetelmästä päivähoidon näkökulmasta. Päätettiin 
perustaa oma työryhmä menetelmän ”kääntämiseksi päivähoidon kielelle”. Mukaan ilmoittautuivat 
tässä vaiheessa: Elina Anttila-Varpula, Eija Ikola, Erja Valkama, Ritva Hotakainen, Mirka Nisula Ete-
lä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -hankkeesta, Päivi Lapiolahti (varalla Merja Hakola) 
Selevästä paletista sekä etukäteistiedon perusteella myös Christel Sandel. Työryhmä kokoontuu 
3.6.2010 klo 12.30 Seinäjoella. Asiasta voi tiedustella tarkemmin Anne Saarijärveltä. 

 
5. Muut asiat 

 

 Sovittiin, että sihteeri tarkistaa kehittäjäryhmän jakelulistan ja poistaa niiden henkilöiden 
yhteystiedot, jotka eivät kuulu ryhmään ja osallistu sen toimintaan. 

 

 Edivan VASU -kiertue on tulossa Seinäjoelle 21.9.2010, kyseessä koko päivän koulutusti-
laisuus Framissa. 

 

 Ennakkotietona myös; syksyllä tulossa lisäksi Seinäjoelle varhaiskasvatuksen päivä, jo-
hon voivat osallistua muidenkin kuntien edustajat. 

 

 Välitettiin tietoa SeAMKin koulutuksista jaossa olleiden esitteiden kautta. 
 

 Seuraava kokous pidetään Seinäjoella syksyllä 2010, mahdollisesti 2.11. tai 9.11.2010. 
Pyritään tuolloin saamaan mukaan Sirkka-Liisa Piiparinen (AVI) sekä Tarja Kahiluoto 
(STM). Päivämäärä tarkentuu, kun vierailijat vahvistavat osallistumisensa. 

 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 15.45 

 
 
 
 
 

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/45135/erityist.pdf?sequence=1

