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1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osanottajat. 

 

2. Kokouksen osanottajat tutustuivat vanhemmille ja lapsille järjestetyn kyselyn 

tuloksiin. Esiin nousi viestintä yhtenä tärkeänä kehittämisalueena. Viestinnässä 

olennaista ovat mm. seuraavat asiat: 

 

- toimivat ja riittävät IT-laitteet 

o laitteisto kartoitetaan syksyllä 2019 vuoden 2020 talousarviota varten. 

Samassa yhteydessä mietitään eri viestintäohjelmien käyttöönoton 

tarvetta (esim. Wilma). 

- viestinnän kytkös Iitin kunnan strategiaan: Iitti on Suomen nopein 

perheystävällisiä palveluja kehittävä kunta.  

- viestintä hätätilanteissa: varhaiskasvatuksen vanhaa ja uutta henkilöstöä on 

perehdytettävä pelastusohjeeseen ja kriisitilanteisiin, jotta toiminta on 

selkärangassa vaaratilanteen sattuessa. 

- viestintä uuden päiväkodin sisällä henkilöstön kesken: henkilöstön pysyvyys 

olennaista -> hoitajat tuntevat lapset ja viesti kulkee hoitajalta toiselle. 

Vertaistuki mahdollista isossa talossa -> moniammatillinen ryhmä työntekijöiden 

tukena.  

- viestintä henkilöstöltä vanhemmille: henkilöstö pyrkii keskustelemaan hetken 

kasvokkain lastaan hakevien vanhempien kanssa ja rohkaisee lasta kertomaan 

päivästään vanhemmille. Myös vanhempia rohkaistaan keskustelemaan lapsensa 



kanssa päivän asioista. Henkilöstön ja vanhempien kohtaamisessa mahdollistavan 

tekijänä voisi olla hoitoaikasovellus, jossa lapsi ”kuitataan” haetuksi työntekijällä 

olevaan kännykkään -> hyvä hetki vaihtaa päivän kuulumiset. 

- viestintä lapselta hoitajille ja päinvastoin: lapset voisivat kätellä hoitajia 

lähtiessään hoidosta -> tapakasvatusta (käytössä mm. Kouvolassa), kunnioitus ja 

arvostus puolin ja toisin. 

- Pikku-Vieterin sisäiset palaverit 

o talon yhteiset kokoontumiset 

o vuorohoidon palaverit 

o pedagogiset palaverit 

o Pikku-Vieterin parlamentti: joka ryhmästä valitaan lapsiedustajat. 

Edustajat kokoontuvat säännölliseen yhteiseen palaveriin miettimään 

lapsille tärkeitä asioita. Edustajat vaihtuvat.  

- positiivinen viestintä varhaiskasvatuksesta -> oma palsta tai blogi Iitin seutuun 

nimeltään Pikku-Vieterin pulinat. Palstatila on sovittu Iitin seutu -lehden kanssa 

joka kuukauden viimeiseen lehteen. Työryhmä sopi kirjoitusvuorot: 

1. Pia: huhtikuu 

2. Sanna: toukokuu 

3. Riitta: kesäkuu 

4. Essi: elokuu 

5. Vaka: syyskuu 

6. Pia: lokakuu 

7. Sanna: marraskuu 

8. Riitta: joulukuu 

- viestiminen tilanteissa, joissa on paljon erilaisuutta työntekijöiden keskuudessa: 

koulutusta erilaisuuden hyväksymiseen, avoimuuteen ja suvaitsevuuteen. 

Keskustelua yhteisestä arvopohjasta. 

- viestinnän järjestelmällisyys ja samalla tarvittava spontaanius: esimiehille 

pyritään viestimään kokoamalla asiat listaan ja esittämällä ne kootusti yhteisessä 

palaverissa -> jatkuvat katkokset esimiehen työskentelyssä vähenevät, asiasta jää 

mustaa valkoiselle. 

- rohkaisemme vanhempia perustamaan Pikku-Vieterin vanhempainyhdistyksen 

 

 

Edellä mainituilla viestinnän tavoilla tuemme Iitin varhaiskasvatuksen 

arvoperustaa. 



 

 

Muistion vakuudeksi: Pia Harmokivi 

 


