MUISTIO
Järvenpään lukio 17.10 klo 17.30‐18.30
Läsnä: Järvenpään Vanhempainverkostosta Katja Repo (pj) , Minna Silfverhuth, Soile‐Maria
Linnemäki, Päivi Kosonen, Niina Näsälä ja Tarja Sironen (siht.)
Varhaiskasvatuspalveluista Reino Taurovaara (varhaiskasvatusjohtaja), Tarja Vaahtera
(aluepäällikkö Läntinen), Ulla Meriläinen (aluepäällikkö Itäinen + perhepäivähoito) ja Marju
Niinisalo (aluepäällikkö Pohjoinen + yksityiset + vuoropäiväkoti)
1. Repo esitteli lyhyesti Järvenpään Vanhempainverkoston toimintaa ja kertoi Vanhempainverkoston
halusta tehdä yhteistyötä erityisesti päivähoidon ja koulun nivelvaiheessa ja vanhempien
osallisuuden edistämisessä. Vanhemmilta on tullut yhteydenottoja ettei vanhempia kuulla,
viimeviikkoina erityisesti valokuvausten lopettamisesta. Taurovaara kertoi yleisesti kaupungin
varhaiskasvatuspalveluista, uudesta päiväkodista ja lapsimääristä. Vaahtera painotti päiväkotien
muuttunutta arkea ja valaisi varhaiskasvatussuunnitelman ja kasvatuskumppanuuden
toteuttamistapoja (mm. pienryhmätoiminta, Tenavanetti, tutustumiskäynnit).
2. Valokuvaus
Keskusteltiin valokuvauksen tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta. Vanhempien edustajat
korostivat erityisesti ryhmäkuvien tärkeyttä ja sitä, että vanhempien mielipidettä olisi pitänyt kysyä.
Varhaiskasvatuksen johtoryhmälle ja Vanhempainverkostolle on tullut palautetta sekä
henkilökunnalta että vanhemmilta. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta on sitä mieltä, että
valokuvaus on ongelmallista, osa taas pitää sitä kivana lisänä arjen rutiineissa ja hyvänä palveluna
perheille. Osa lasten vanhemmista pitää valokuvausta ja ryhmäkuvien ottamista tärkeänä ja
haluavat niitä jatkossakin, osa vanhemmista on tyytyväisiä lopettamispäätökseen.
Varhaiskasvatuksen johtoryhmä ei ole tehnyt kyselyä tai muuta selvitystä kuvausten
lopettamisasiassa vanhemmille tai henkilökunnalle.
Taurovaara esitti, että jatkossa hoitajat voisivat ottaa lapsista ryhmäkuvia sellaisina päivinä kun
kaikki ovat paikalla. Lisäksi hän totesi, ettei asiasta ole tarkoitus kysyä vanhempien mielipidettä.
Erityisesti vanhemmat ovat kritisoineet sitä, ettei muutoksesta ole keskusteltu vanhempien kanssa.
Asiasta on lähetetty tiedote, jossa kerrottiin ettei kuvauksia jatkossa enää järjestetä. Yhteisesti
todettiin, ettei tiedottamisessa ole täysin onnistuttu.
Taurovaara ja aluepäälliköt kertoivat varhaiskasvatuksen tavoitteena olevan kaikkien lasten etu ja
hyvä hoitopäivä. Lopettamispäätöksen syiksi he kertoivat:
1. Lapsen hyvään päivähoitopäivään ei kuulu ulkopuolisen yrityksen toteuttama valokuvaus
2. Kuvaustilanne aiheuttaa stressiä monille lapsille
3. Henkilökunnan ja vanhempien palaute. Vanhempien ylilyönnit (pyydetään vaihtamaan
kuvausvaatteita, ollaan tyytymättömiä lasten ilmeisiin yms.)
4. Kilpailutusta koskevat lait ja määräykset

3. Esiopetus koulujen tiloissa, ryhmien muodostaminen
Anttilan, Kinnarin ja Kyrölän kouluissa ei järjestetä enää esiopetusta tilojen puutteen vuoksi.
Vanhempainverkostolle tulleeseen palautteeseen todettiin, ettei koulujen tilat ole
aina esiopetukseen soveltuvia. Pitkiä hoitopäiviä paremmin kouluihin soveltuvat pelkät
esiopetusryhmät (4h/pvä). Esiopetuksen ja koulun yhteistyö näkyy mm. kouluruokailuissa ja salien
käyttövuoroissa. Alueellisia eroja on jonkin verran mm. salien käyttömahdollisuuksissa.
4. Tenavanetti
Todettiin hienoksi järjestelmäksi, joka parhaimmillaan tukee kasvatuskumppanuutta ja kertoo
lapsen arjesta hoitopaikassa. Hoitajat mm. kuvaavat lapsia arjen tilanteissa ja kuvat tallennetaan
Tenavanettiin. Järjestelmän käytössä on kuitenkin paljon päiväkotikohtaisia eroja. Huonoimmillaan
tietoja päivitetään todella harvoin. Jatkossa kaikki päiväkodit tulevat käyttämään Tenavanettiä
aktiivisemmin.
5. Asiakasraati
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ei ole käytössä systemaattista asiakaspalautteen
keräysjärjestelmää. Vanhempainverkostolle kerrottiin pikaisesti Jyväskylässä käytössä olevasta
päivähoitopalveluiden arviointi‐ ja kehittämisfoorumista ja jaettiin lisätietoa. Todettiin, että tämän
tyyppinen malli sopisi hienosti myös Järvenpäähän ja antaisi vanhemmille mahdollisuuden
vaikuttaa asioiden valmisteluun. Samalla se toisi viranhaltijoille mahdollisuuden hyödyntää myös
perheiden näkökulmaa ja helpottaa siten asioiden valmistelua.
6. Seuraava tapaaminen
Vuoden 2013 alussa, ennen hiihtolomia. Repo ehdottaa muutamia ajankohtia.

