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Paikka Vanha kunnantalo, II kerroksen kokoushuone 

Läsnä: Riitta Tuomala, Salme Saari, Laura Sartamo, Vanhempien edustaja/ Kymenlaakson jäte,Päivi Ristola 

Kokouspalkkio: Riitta Tuomala, Salme Saari, Päivi Ristola 

  

Toiminnallisen suunnittelun ryhmä  
 

Aiheena edelleen kestävä kehitys Pikku-Vieterin päiväkodissa 

 

Keskustelussa käytännön toiminta kestävään kehitykseen liittyen, Tilaisuuteen kutsuttuna 

ruokapalveluemäntä Päivi Ristola ja Laura Sartamo, Kymenlaakson jäte. 
 

1. Laura Sartamo kertoi, että Marjo Pakkanen, ympäristökasvattaja Kouvolasta, voisi tulla Iittiin 

puhumaan mahdollisesti ko. teemaan liittyen, samoin ympäristökasvattaja Laura Sartamo itse 
voisi tulla puhumaan johonkin varhaiskasvatuksen iltaan. 

2. Keskustelussa Myllypeikkojen ryhmän toiminnan siirtäminen Pikku-Vieteriin ja miten muut talot 
voivat siihen osallistua (Nuppula ja Peltohiiri) 

3. Keskustelua jätehuollosta; Miten lajittele ryhmiin saadaan onnistumaan, kaiken käytetyn 

hyödyntäminen edelleen. Pikku-Vieteriin tulossa iso jätekatos läjittelya (varmistettu Petri 
Miettiseltä) varten ja ryhmien lajittelupisteet suunnitteilla. Periaatteena, että mahdollisimman 

vähän lajiteltavaa, ja kaikki käytetään mahdollisuuksien mukaan. 

4. lelujen pesu (lelujenpesukone)puhutti edelleen, onko tarpeellista hankkia. 

5. Kasvisruokapäiviä tällä hetkellä ainakin kerran viikossa, ja keskusteltiin voidaanko päiviä lisätä. 

Käytössä nyt 8 viikon lista. 
6. Ruokalistan uudistaminen. Olisiko mahdollista pohtia listan ruokia ja tässä varhaiskasvatuksen 

henkilöstö ja ruokapalvelu yhteistyöhön ruokakasvatusryhmän kautta arvioimaan listaa. 



7. Pikku- Vieterin toimintamalli (kestävä kehitys) on uusi ja lähdetään sitä kehittämään edelleen 

teemojen mukaisesti ja suunnitteilla käytännön opas toiminnan tueksi syksyllä. 
8. Ruokahävikin vähentäminen edelleen tavoitteena, toimet sen vähentämiseksi.  

9. Tarjottimet ainakin osittain käytössä edelleen tai kokeillaan ryhmittäin niistä luopumista. 

10. Hiekan kulkeutumisen vähentäminen. Mattojen kilpailutus jossain vaiheessa. Nykyään 
mattopalvelu Liljavirta toimittaa vaihtomattoja. Sopimus voimassa toistaiseksi. Vaihto kerran 

kuukaudessa nykyään.  

11. Vanhempain yhdistys pohtimaan vaatehuoltoa.  

12. Pesuaineet arvojen mukaisesti: Kiillon aineet ympäristöystävällisiä jo tällä hetkellä(Kotimainen) 

13. käsienpesuaineet myös Kiilto-tuotteita.  
14. Tikakoskelle kysely, onko käsienpesuaineiden annostelijoita tulossa osastolla. (Kysely lähetetty/ 

SS). 

15. keskustelu siivoojien/laitoshuoltajien ja keittiöhenkilökunnan määrästä Pikku-Vieterisssä  
16. Pikku-Vieterissä potentiaalia toteuttaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja yhteinen 

tahtotila tärkeintä. 

 

 

 

        Seuraavat kokoukset   

 

        23.4.2020, mukana Irina Barkman 

        19.5.2020, sovitaan syksyn kokoontuminen, sitten toiminta jatkuu vanhempainryhmänä 

 

          Kiitos kaikille! 

          Kausala 3.3.2020 

 

  

           Muistio kirjoitti 

           Salme Saari 

                            

  

                           


