Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä
1/2018
Pirkkalan seurakunta
Kokousaika ja –paikka: maanantaina 19.2.2018 klo 18-20.15
seurakunnan toimistojen iso kokoustila (Suupantie 10 2kerros Pirkkala)
Läsnä: Mirja Toiva pj., Merja Salminen, Antti Lampinen, Juha-Pekka Mattila, Kai Kinnunen, anna-Maija
Lahtinen(kn ed.), Maritta Partanen lastenohjaaja(klo 18.30-18.45)Reetta Mäkinen kouluikäistyön pappi
ja Denise Gauffin-Kostilainen varhaiskasvatuksen pappi, siht.
§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi.
§2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokouksen 12.9.2017 muistio hyväksyttiin, oli liitteenä ja kommentoitavana sähköisesti heti kokouksen
jälkeen.
Päätös1: Kokousmuistio 3/2017 hyväksyttiin.
§3 Toimintakertomukset vuodelta 2017
Sähköpostitse tarkistetut ja kommenttien perusteella korjatut toimintakertomukset hyväksyttiin. Käydyssä
keskustelussa todettiin huomioina päiväkerholaisten lukumäärän pieneneminen ja perhekerhoissa
kävijöiden voimakas lisääntyminen. Samassa yhteydessä informoitiin toukokuussa toteuttavasta kyselystä,
joka nyt ulotetaan myös pyhäkoulu ja pyhisparkkityöhön. Kyselyn laatii ja aineiston kokoaa Laura Furu
pohjaksi tulevan syksyn toimintakauden suunnittelua.
Päätös2: Toimintakertomukset vuodelta 2017 hyväksyttiin.
§4 Tukea arkeen –työ Pirkkalassa
Lastenohjaaja Maritta Partanen esitteli kohta kaksi vuotta tehtyä perhediakonista työtä, joka palvelee
ensisijaisesti perhekerhojen perheitä sekä diakoniatyön kautta apua hakeneita perheitä. Partanen tekee
kaksi päivää viikossa perhediakonista työtä ja sovitusti käy apua pyytäneitä perheitä auttamassa arjen
hallinnan ja jaksamisen kysymyksissä. Kahden tunnin vierailuja tarjotaan yhdelle perheelle 1-3 ja
Pirkkalainen lehdessä ollut juttu ennen vuodenvaihdetta poiki varauksia niin, että ajat ovat varatut
huhtikuun loppuun asti. Toiminta on maksutonta ja kohdistuu ensisijaisesti pikkulapsiperheisiin, jotka ovat
vailla arjen tukiverkkoja. Ohjausryhmä keskusteli haasteista ja mahdollisuuksista todeten kahden
kuukauden odottamisen olevan liian pitkä jaksamisen äärirajoilla olevalle perheelle.(liitteenä esite)
§5 Resurssikysymykset syyskautta 2018 ennakoiden
Sihteeri selvitti tämän hetkistä tilannetta todeten kolmen lastenohjaajan tekevän 30t/viikko, yhden
21t/viikko ja loput tunnit perhediakoniaa. Vaikka lastenohjaajia on 10, toiminnan toteutuksessa on vain 9.
Yhteistyö ja vastuunkanto kouluikäistyössä haastaa, sillä tällä hetkellä ollaan äärirajoilla eikä ole varaa
sairastumisiin tai poissaoloihin. Sijaisten järjestäminen poissaolijoille on kovin hankalaa ja järjestelmä, jossa
hälytetään töihin eläkkeellä olevia tuttuja lastenohjaajia ei ole yksinkertaisin. (lue: eläkeläisilläkin on omat
kiireensä ja matka/lomakuvionsa). Tällä hetkellä esikoulutyössä(2) ja Sippekerhotoiminnassa(5) on
vastuunkantajina kouluikäistyön työntekijöiden(3) rinnalla lastenohjaajia(lukumäärät suluissa).
Lastenohjaajan sijaisena kerhokauden 2017-2018 työskentelevä Arttu Majaniemi on ilmaissut
halukkuutensa lähteä tekemään lastenohjaajan tutkintoa oppisopimuksella. Majaniemi on tehnyt
päiväkerhoja, perhekerhoja ja Sippekerhoa osoittaen olevansa kehityskelpoinen, valoisa ja innostava
persoona. Liikunnallisuus on vahvuus, joka hänellä rakentuu osittain myös ammattipätevyyteen, Majaniemi
on valmistunut 2017 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi.
Ohjausryhmä päätyi keskustelun jälkeen esittämään kirkkoneuvostolle, että Majaniemi otetaan
varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle oppisopimusopiskelijaksi 1.8.2018 alkaen ja, että varhaiskasvatuksen ja
kouluikäistyön tehtäväalueille perustetaan lastanohjaajan toimi, jotta hyvin siivilleen noussutta
Sippikerhotoimintaa, yhteistyötä alakoulujen kanssa ja varhaiskasvatusta saadaan edelleen kehitettyä
ketterästi kouluja, perheitä ja lapsia kuunnellen ja palvellen. Kahden lastenohjaajan lisäys resursseissa
tarkoittaa käytännössä yhden lisäystä ja loisi mahdollisuuden satsata ja kehittää ”Tukea arkeen” –työtä.
Lisäyksellä helpotettaisiin sijaisongelmaa arjessa.

Päätös3: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Arttu Majaniemi otetaan oppisopimusopiskelijaksi
varhaiskasvatuksen alueelle alkaen 1.8.2018 pätevöitymään lastenohjaajaksi ja, että kouluikäistyön ja
varhaiskasvatuksen resursseja lisätään perustamalla uusi lastenohjaajan toimi 1.8.2018 alkaen.
§6 Kerhotila-asioita, Veskan ja Toivion kerhotila
Ohjausryhmälle kerrottiin Veskan tulevista muutoksista, jotka tarkoittavat muuttoa loppukesästä ja osittain
myös toiminnan uudelleen arviointia toimintaympäristön muuttuessa. Toivon kerhotilaan on kevään aikana
tulossa remontti, jonka seurauksena päiväkerhoryhmä joutunee muuttamaan alta pois ja siirtymään
Kapsäkin kerhotilaan. Toivion kerhotilan vuokrasopimus umpeutuu 31.7.2019 ja huoli tulevasta Toivion
kerhotilasta on suuri. Tällä hetkellä Kapsäkki palvelee hyvin osaa Toivion perheistä, mutta kulkeminen
kauempaa alueelta on ongelmallista. Varhaiskasvatuksen ydinkysymys on tarjota läheisisä kasvuympäristöjä
ja nyt keskusteluun noussut Toivion alueen laajentuminen haastaa myös seurakunnan toimimaan. Toivioon
tarvitaan oma asianmukainen ja toimiva kokoontumistila. Myös rakenteilla jo oleva Soljan alue on
vastaavanlainen haaste, Kyöstin kerhotalossa toimiminen asettaa monenlaista vaatimusta lastenohjaajille.
Käyty keskustelu nosti esiin myös kunnan suunnitelmia, mutta Kartanon ja Kartanonkulman päiväkotien
muutto Soljaan ja niin vapautuvat tilat eivät ratkaise ongelmaa. Läheisten kasvuympäristöjen tulee olla
turvalliset ja asianmukaiset.
Päätös4: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle Toivion ja Soljan alueille laaditaan hankesuunnitelma
läheisten kasvuympäristöjen turvaamiseksi lapsille ja perheille. Kummallekin alueella tarvitaan toimintaa
varten asianmukaiset tilat.
§7 Muut esille tulevat asiat
Sovittiin, että syys-elokuun ohjausryhmän kokouksessa keskitytään Jäsen 360 materiaaliin
varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Keskusteltiin pitkään luottamustoimen hoitamisesta ja siitä, miten harmillista on, että ollaan poissa
kokouksista. Pohdittiin sitoutumisen asiaa ja arvottamista sekä kiinnostuksen merkitystä, kun hakeutuu
luottamustehtävään. Päätettiin viestittää tämä huoli myös kirkkoneuvostolle tulevia vaaleja ja valintoja
ajatellen.
Lapsiperheiden kerhotarjotin ilmestyy Pirkkalaisessa ke 21.2. ja ilmoittautumiset päiväkerhoihin alkavat 3.28.4.2018.
Päätös5: Seurakunnan luottamustehtäviin hakeutuvien rekrytointiin tarvitaan muutosta ja tehtävään
sitouttamista on kehitettävä. Ohjausryhmä ”Huutaa apua” kirkkoneuvostolta tähän ongelmaan, kun
poissaoloja on paljon ja vajaalla miehityksellä kokoustaminen on turhauttavaa.
§8 Seuraava kokous, iltahartaus ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sovittiin keskiviikoksi 16.5.2018 klo 18 toimistojen kokoustilaan, siht piti iltahartauden ja
pj päätti kokouksen 20.15.

__________________________________
Mirja Toiva , pj.

_______________________________________
Denise Gauffin-Kostilainen. siht.

