
                                                                                                            MUISTIO  

                                                                                                            28.11.2019  

  

   

Iitin kunta                                                                                                                               

Sivistyspalvelut                                                                                                                       

Varhaiskasvatus /Toiminnallisen suunnittelun ryhmä / Pikku-Vieterin päiväkoti 

  

Aika 28.11.2019 klo 17.15- 19.10 

Paikka Vanha kunnantalo, II kerroksen kokoushuone 

Läsnä: Riitta Tuomala, Salme Saari, Erika Räikkönen, Essi Rämä, Valtteri Tohka, Leila Ylitalo 

Kokouspalkkio: Riitta Tuomala, Salme Saari, Erika Räikkönen, Leila Ylitalo 

  

Toiminnallisen suunnittelun ryhmä  
 

Aiheena edelleen kestävä kehitys  

1. Pikku-Vieterin pulinat-kirjoittelu Iitin seutuun jatkuu niin, että Riitta Tuomala kirjoittaa joulukuun 

pulinat 

2. Seuraavat toiminnallisen suunnittelun ryhmän kokoukset pidetään helmikuussa, huhtikuussa ja 

toukokuussa 2020  

3. Ensi vuoden kokoonpano on Erika Räikkönen, Salme Saari, Riitta Tuomala, Minna Puntti, Valtteri 

Tohka ja Essi Rämä (Pia Harmokivi tarvittaessa), vanhempien edustajia pyritään saamaan lisää 

kevään ryhmiin 

4. Kokoontumisessa käytiin läpi edellisen muistion asioita 
5. Vierailu mahdollisuus uuteen päiväkotiin selvitetään, mahdollisesti maaliskuu-huhtikuussa 2020 

6. Pikku Vieterin päiväkodin teemojen mukaisesti (luonto, liikunta ja kestävä kehitys) kutsutaan 

helmikuun kokoukseen ruokapalveluemäntä Päivi Ristola keskustelemaan ruoka -ja 

siivouspalveluihin liittyvistä asioista, joissa huomioidaan uuden päiväkodin teemat.  

 

Pohdittavaksi jää ainakin: 

-  mitä tarkoittaa kestävä kehitys ruokailuun liittyen, koska merkittävä arvo uuteen taloon 

liittyen 

- ruokahävikin tilanne, nykytilanne, sen vähentäminen ja siihen vaikuttaminen 

- lajittelu ryhmissä ja koko talossa  



- pyykkihuolto, pesulapalvelut, pesuaineet, siivous jne. 

- ruokakasvatus 

- varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun yhteistyö tärkeää kestävän kehityksen teeman mukaisen 

toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin  

- Pohdittiin myös voisiko Jarkko Salonen osallistua keskusteluun  

 

7. Ruokakasvatusryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 14.1.2020 ja paikalle on kutsuttu 
Anna-Leena Päätalo, Ravitsemusterapeutti Hykystä ja Piritta Lehtonen 

(ympäristöterveystarkastaja). Keskustellaan Päijät-Hämeen tilanteesta ja miten pyritään 

vaikuttamaan esim. hävikkiin ja kestävään kehitykseen. Kasvatuslaatikot päiväkodissa, lajittelu, 
jne. 

 

8. Pohdinnassa ravintolapäivä-tyyppinen tapahtuma lapsille; uusia makuja em. tapahtuman 

puitteissa Pikku-Vieterissä yhteistyössä esim. ruokapalvelun, vakan ja vanhempainyhdistyksen 

kanssa 

9. Syksyllä 2020 vielä   toiminnallisen ryhmän kokous, (esim. 11/2020) alkuarviointia uudessa talossa 

ja sitten toiminta jatkuu vanhempain yhdistyksen muodossa 

10. Puhuttiin myös uudelleen katetuista hiekkalaatikoista siivouksen määrään liittyen 

varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö lupasi selvittää asiaa  

11. ruoan jäähdytyslaite uuteen päiväkotiin 

12. lelujenpesukone selvitetään tarve/tilanne 

13. Lahjoita tavaraa uuteen päiväkotiin - tempaus…ulkolelut kiertoon kampanja. Vakan henkilöstö 

kartoittaa mitkä olisivat hyödyllisiä ulkoleikkivälineitä 

14. Kysytään Harri Hoffrenilta onko aurinkopaneelit tulossa, Toiminnallisen suunnittelun ryhmä pitää 

tärkeänä kestävään kehitykseen liittyen, ja hyöty –kustannus tilanne tulisi selvittää 

15. Laavun rakentaminen, ulkohuussi miten saadaan uuteen taloon, mahdollisesti yhteistyössä 

iittiläisten järjestöjen kanssa. 

16. leipominen uudessa talossa, 2 mahdollisuutta vuorohoitopäädyssä ja salissa 

17. mummo pappa toiminta jatkumaan uudessa talossa, nyt mukana 6 henkilöä  

18. yhteistyö yhdistysten kanssa, vanhempainyhdistys hankkimaan lahjoittajia esim. paikalliset 

yrittäjät, ehtookodilta torkkupeittoja jne. 

19. isovanhempain päivä/ läheistenpäivä toiminta jatkuu uudessa talossa 

20. Heijastinliivit kaikille lapsille, kartoitetaan kunto ja aikuisten liivit pihalla päälle myös 

työntekijöille, että erottuu joukosta 

21. Ryhmien nimet uudessa talossa luonto teeman mukaisesti mietitään vakan henkilöstön kanssa 

22. ryhmätilat paikkojen nimien mukaan nimetään 

23. Iitin musiikkijuhlat mukaan uuden päiväkodin toimintaan, selvitetään mahdollisuutta 

24. myös Peltohiiri ja Nuppula teeman mukaiseen toimintaan mukaan 

25. Luontoteema keskustelussa: Minna Puntti (luontoryhmän varhaiskasvatuksen opettaja) mukaan 

keväällä 2020 

26. Liikuntateemaan liittyen kutsutaan Irina Barkman esim. huhtikuun 2020 työryhmään 

keskustelemaan liikuntaan liittyvistä asioista  

27. seuraavat kokoukset   

 

20.2.2020 

23.4.2020 



19.5.2020 

 

           Kiitos kaikille! 

 

           Kausala 2.12.2019 

 

  

          Muistio kirjoitti 

          Salme Saari 

                            

  

                           


