
Pikku-Vieterin toiminnallisen suunnittelun ryhmän kokoontuminen 28.2.2019 

 

Pikku-Vieterin päiväkodin toiminnallisen suunnittelun ryhmä kokoontui ensimmäiseen viralliseen 

kokoukseensa 28.2.2019. Valitsimme puheenjohtajaksi koulutuslautakunnan edustajan Sanna 

Kankaan ja sihteeriksi sivistystoimenjohtaja Pia Harmokiven. Koulutuslautakunnasta on Sanna 

Kankaan lisäksi Riitta Tuomala. Ryhmämme jäseninä toimivat varhaiskasvatuksen henkilöstöstä Laura 

Helminen, Taina Kaunonen ja Leila Ylitalo. Vanhempia edustavat Essi Salminen ja Harri Nuutinen. 

Varhaiskasvatuksen esimiesporras Salme Saari ja Erika Räikkönen ovat myös ryhmän jäseninä. 

Aloitimme kokouksen keskustelemalla Pikku-Vieterin paikasta Veteraanitien varrella, kustannuksista 

(7 M€), kilpailutuksen vaiheesta (tarjoukset jätettävä viimeistään 1.4.2019) sekä mahdollisesta 

valmistumisajankohdasta (heinäkuu 2019). Päiväkoti on 240-paikkainen ja 10-ryhmäinen. Tällä 

hetkellä Iitin varhaiskasvatuksessa on jo 280 lasta. 

Lapset, vanhemmat ja henkilöstö on otettu mukaan suunnitteluun. Vuoden 2018 syyskuussa Iitissä 

käynnistyi maakunnalliseen LAPE-työskentelyyn (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) liittyvä 

LAVA-työskentely (lapsivaikutusten arviointi), joka on vielä harjoitteluvaiheessa. Ensimmäinen 

järjestelmällinen LAVA on Iitissä kytketty Pikku-Vieterin suunnitteluun ja rakentamiseen. Lapsilta ja 

vanhemmilta kysyttiin 1.11-14.11.2018 mielipiteitä uutta päiväkotia varten. Lasten mielipiteet 

kartoitettiin keskustelemalla lapsiryhmien kanssa sekä piirustustehtävällä. Päiväkodin henkilöstö sai 

katsottavakseen jo ensimmäisen pohjapiirustusluonnoksen. Kommentit huomioitiin/huomioidaan 

asiantuntijakommentteina. 

Kävimme läpi erilaisia prosesseja, joita ryhmän on tarkoitus työstää ennen päiväkodin valmistumista. 

Pohdimme muun muassa seuraavia kysymyksiä:  

• Miten opimme tutkimaan ja katsomaan lasta niin, että löydämme hänen omat 

vahvuutensa? Miten siirrymme siis ”diagnoosista dialogiin – arvioinnista 

arvostamiseen”? 

• Miten opetamme lapsen nauttimaan itsestään ja elämästään? Miten autamme 

häntä löytämään hyvinvoinnin ja onnellisuuden taidot? 

• Miten olemme aikuisina ja omien järjestelmiemme vankeina riistämättä liikaa 

lapsesta hänen upeuttaan ja itsekehuaan? Miten näytämme lapselle, että 

iloitsemme hänestä? 

Keskitymme suunnittelemaan Pikku-Vieterin toimintaa vanhempien ja lasten esiin nostamien 

painopisteiden avulla, kuljettaen rinnalla koko ajan Iitin varhaiskasvatussuunnitelmaa.  

Vanhempien esiin nostamat painopisteet: 

1. Metsän, luonnon ja liikkumisen hyödyntäminen Pikku-Vieterissä 

2. Kodinomaisuuden, yksilöllisyyden ja kiireettömyyden varjeleminen suuressa päiväkodissa 

3. Lasten ja vanhempien jatkuva osallistuminen toiminnan suunnitteluun 

4. Varhaiskasvatuksen riittävä resurssointi -> tavoitteena laadukas varhaiskasvatus 

5. Viestinnän tehostaminen ja monipuolistaminen 

Lasten esiin nostamat painopisteet: 

1. Kivat kaverit 

2. Metsä, puut, eläimet 



3. Piha ja leikkivälineet 

Ryhmämme kokoontuu vuonna 2019: 

28.3. klo 17.15-19 

25.4. klo 17.15-19 

23.5. klo 17.15-19 

8.8. klo 17.15-19 

19.9. klo 17.15-19 

31.10. klo 17.15-19 

28.11. klo 17.15-19 

 

Muistion vakuudeksi: Pia Harmokivi 

 

 

 

 

 

 

 

 


