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Elämme Keravalla jännittäviä aikoja. Jo pitkään suunnitteilla ollut Kurkelan koulun laajennushanke on nyt täydessä vauhdissa.

Yhtenäinen peruskoulu on hallinnollisesti yhtenäinen
koulu, joka yleensä käsittää kaikki perusopetuksen vuosiluokat ja se toimii tavallisimmin yhdessä toimipisteessä.
Yhtenäinen perusopetus on opetussuunnitelmallisesti
yhtenäinen kokonaisuus, jota toteutetaan koko perusopetuksen ajan. Tällöin keskeistä on opetussuunnitelman
sisällöllinen yhtenäisyys, jota valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edellyttävät. Yhtenäisen perusopetuksen lähtökohtana Keravalla ovat olleet toisaalta pedagogisen kehittämisen ja toisaalta hallinnollisen yhdistämisen
mahdollisuudet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kurkelan koulun laajennuksen tarveselvityksen kokouksessaan 10.6.2013. Puoli
vuotta myöhemmin laajennuksen hankesuunnitelma
hyväksyttiin Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen
johtokunnassa ja on nyt edennyt rakentamisvaiheeseen.
Laajennuksen myötä Kurkelan koulusta on, jo vuonna
2006 laaditun linjauksen mukaisesti, rakentumassa yhtenäinen peruskoulu vuosiluokille 1 - 9. Tulevaisuudessa
Kurkelan koulussa, saman katon alla, on saatavilla päivähoito-, esiopetus- ja perusopetuspalvelut. Kurkelan yhtenäiskoulun valmistuminen aloittaa Keravan kaupungin
opetuksessa uuden, yhtenäisen perusopetuksen aikakauden. Keravanjoen yhtenäiskoulun rinnalla samaan aikaan
toimintansa aloittavat siis Kurkelan yhtenäiskoulu ja
Sompion yhtenäiskoulu.

Tutkimuksen mukaan yhtenäisen perusopetuksen toteutumista ja onnistumista säätelee viisi tekijää: opetussuunnitelma, toimintakulttuuri, opettajuus, rehtorius tai johtajuus
ja oppilaiden kokemukset.

Ennakkoluulottomat satsaukset kasvatukseen ja opetukseen, lapsiin ja nuoriin, luovat kiehtovia oppimisympäristöjä, innostavia työympäristöjä ja huippuosaajien verkostoja.
Siinä yhdistyy taitavasti suunnitelmallisuus,
tulevaisuuteen valmistautuminen ja hyvä
Yhtenäinen
henkilöstöpolitiikka. Yhtenäinen perusopeopetus luo tasa- tus ja yhtenäinen peruskoulu Keravalla ovat
keravalaisten lasten ja nuorten
arvoiset opiskelun räätälöitävissä
tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Yhtenäinen
mahdollisuudet opetus luo tasa-arvoiset opiskelun mahdollisuudet kaikille.
kaikille

”

Yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen taustalla on vuoden 1999
alussa voimaan tullut koulutuksen
lainsäädännön kokonaisuudistus.
Perusopetuslaissa luovuttiin tuolloin
peruskoulun jakamisesta toiminnallisesti ja hallinnollisesti ala-asteeseen
ja yläasteeseen. uutosta perusteltiin
toisaalta sillä, ettei peruskoulun
jakaminen ala- ja yläasteeseen sovellu
uudistuneeseen lainsäädäntörakenteeseen, jossa yhdellä
lailla säädetään kattavasti kaikesta perusopetuksesta.
Toisaalta hallituksen esityksessä jo tuolloin todettiin,
että peruskoulun jakautuminen ala- ja yläasteeseen
haittaa perusopetuksen kokonaisvaltaista kehittämistä.
Liian jyrkkä toiminnallinen raja ala- ja yläasteen välillä
oli johtanut siihen, että koulut eivät toimineet riittävällä
tavalla yhteistyössä keskenään. Yhtenäinen perusopetus
vahvistui suomalaisessa peruskoulussa ja sen keskeisenä ajatuksena oli, kuten olemme monissa yhteyksissä
todenneet, oppilaan yhtenäisen oppimispolun luominen
esiopetuksesta läpi koko perusopetuksen.
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Yhtenäisen Kurkelan koulun toteutumisen
kynnyksellä haluan uskoa koulutuksen ja osaamisen mahdollisuuksiin Keravan tulevaisuuden tärkeimpinä rakennusaineina ja vetovoimatekijöinä.
Voimia ja innostusta kevätlukukauden työhön,
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Painotusluokat uudistuvat Kurkelan
yhtenäiskoulun myötä
Kasvatus- ja opetuslautakunta
päätti keskiviikkona 3.2.2016 siitä,
miten painotettu opetus tullaan
syksystä 2017 alkaen Keravalla järjestämään, kun Kurkelan yhteinäiskoulu aloittaa toimintansa.
Keravalla annetaan tällä hetkellä
painotettua perusopetusta 7. luokalta alkaen Sompion ja Keravanjoen
kouluissa. Sompion koulun painotetut oppiaineet ovat draama, musiikki ja liikunta. Keravanjoen koulussa
puolestaan järjestetään kielten,
luonnontieteen ja matematiikan
painotettua opetusta. Vuosiluokilla
1–6 järjestetään musiikin painotettua opetusta Keskuskoulussa ja
englannin kielen painotettua opetusta Kurkelan koulussa.

Ostopalvelukorvaukseen korotuksia

taito, kuvataide sekä luonnontiede-matematiikka/luma.
Kurkelan
uuden yhtenäiskoulun yläluokilla
tullaan järjestämään painotettua
opetusta kuvataiteessa ja liikunnassa. Musiikin painotettu opetus aloitetaan jatkossakin jo ensimmäiseltä
vuosiluokalta, mutta sen opetus siirretään kokonaisuudessaan Sompion
kouluun.
Oppilasvalinnat uusien painotetun
opetuksen linjausten mukaisesti
aloitetaan keväällä 2017, ja opiskelu
uusilla painotusluokilla voidaan täten aloittaa syksyllä 2017. a

Painotetun opetuksen oppiaineet
Keravalla ovat 1.8.2017 alkaen
kansainvälisyys, liikunta, ilmaisu-

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestäjä
Keravalla muuttuu 1.8.2016 alkaen
MLL:n Kalevan paikallisyhdistyksen
hallitus on päättänyt lopettaa vuorohoidon tuottamisen. Yhdistys ja
Keravan varhaiskasvatus tiedottivat
päiväkodin henkilökuntaa ja asiakkaita asiasta 28.1.2016.

Vuorohoitoa tullaan järjestämään
Keravalla myös jatkossa. 1.8.2016

alkaen vuorohoito tullaan järjestämään kaupungin omana toimintana.

Asiakasperheillä, joiden vuorohoidon tarve jatkuu ennallaan, vuorohoitopaikkapäätös säilyy jatkossakin. a
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Kasvatus- ja opetuslautakunta
tarkisti yksityisestä perhepäivähoidosta maksettavaa korvausta
3.2.2016 pitämässään kokouksessa. Yksityisiltä päivähoidon yrittäjiltä ostettavia päivähoitopaikkoja
on Keravalla käytössä tällä hetkellä noin 58 paikkaa.

Hoitopaikat on hinnoiteltu lasten
hoitoaikojen, iän sekä mahdollisten erityistarpeiden perusteella.
Viimeksi vuonna 2012 tarkistettu
hinnoittelu on perustunut joustavaan liukumaan, jonka käyttö on
porrastettu hoidon tarpeen mukaan tunneittain. Aiempi korvaus
osapäivähoidossa (alle 5 tuntia)
on ollut 415 euroa/kk ja kokopäivähoidossa (5–12 tuntia) 415–695
euroa/kk. Alle 3-vuotiaista on
maksettu 70 euron korotus ja
käytössä on ollut myös harkinnanvarainen vuorohoitoon tai erityistarpeeseen perustuva lisä.
Ostopalvelukorvausta korotetaan
1.3.2016 alkaen siten, että se on
osapäivähoidossa (alle 5 tuntia)
425 euroa/kk ja kokopäivähoidossa (5–12 tuntia) 425–705 euroa/
kk. Muita korvauksia ei koroteta
vaan ne pidetään ennallaan. a

Asiakasmaksuihin ja niiden määräytymisen
tulorajoihin muutoksia 1.8.2016 alkaen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin
asiakasmaksulain
perusteella.
Seuraava päivähoitomaksuihin ja
niiden määräämisen tulorajoihin
vaikuttava indeksimuutos astuu
voimaan elokuussa 2016.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa (tällä hetkellä 283 euroa).
Alin
perittävä
kuukausimaksu
on 27 euroa (tällä hetkellä 26
euroa). Lasten päivähoitomaksujen
määräytymisperusteet ovat muilta
osin pysyneet ennallaan.
Päivähoitomaksujen
määräämisen tulorajoja tarkistetaan yleisellä ansiotasoindeksillä, jonka
muutos on 3,54 prosenttia. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi,
nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016
lähtien 138 eurolla (tällä hetkellä
133 euroa) kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulorajojen 3,54 prosentin indeksikorotus koskee myös koululaisten
iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä koskeva perusopetuslain
osuus (§48 f) uudistuu niin ikään
1.8.2016 alkaen.
Keravalla iltapäivätoimintaa järjestävät alakoulut ja seurakunta, joista
kaikki kanoudattavat toiminnassaan
samoja toiminta- ja maksuperiaatteita. Toiminta-aika on 760 tuntia eli 4
tuntia päivässä oppilasta kohden arkipäivinä koulun työvuoden aikana.

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksun
määräytymisen ylätuloraja nousee
indeksikorotuksen myötä 2000 eurosta 2071 euroon (bruttotulot/
perhe/kk). Täysimääräisen kuukausimaksun (80 euroa) alatuloraja puolestaan nousee 2633 eurosta 2726
euroon. a
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Alakouluun esitetty
perustettavaksi kaksi
uutta luokanopettajan
virkaa
Palveluiden järjestämissuunnitelman mukaisella taloussuunnitelmakaudella 2016–2018 koulunsa
aloittavien lasten määrä tulee
ennusteiden mukaan kasvamaan
enemmän kuin yläkouluun siirtyvien lasten määrä. Näin alakoulun
luokkien määrä lisääntyy vuosittain.
Kasvavien ikäluokkien ja ryhmäkokojen pienentämisen vuoksi perusopetuksen luokkien kokonaismäärä
syksyllä 2016 tulee kasvamaan
vähintään kahdella luokalla, joten
kasvatus- ja opetustoimi tarvitsee
uusia luokanopettajan virkoja.
Luokanopettajien tarve on pysyvä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta ja
kaupunginhallitus ovat esittäneet,
että virat otettaisiin käyttöön
1.8.2016 alkaen. Lopullinen päätösvalta asiassa on kaupunginvaltuustolla, joka käsittelee esitystä
kokouksessan 14.3. Perustettaville
viroille haetaan täyttölupa kaupungin normaalien rekrytointikäytänteiden mukaisesti. a
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Valvonta-ateriat
Verohallinto on linjannut valvonta-aterioiden verotusta vuoden
2016 osalta.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan
laitoksen henkilökunnan oppilaiden
tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun
arvo on 3,78 € ateriaa kohden.
Koulun, päiväkodin tai muun
vastaavan laitoksen henkilökuntaan
kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona
pidetään 4,73 € ateriaa kohden.

Keravalla joillekin henkilöille
työtehtäväksi on määrätty ruokailun
valvonta kouluissa ja päiväkodeissa.
Nimenomaisesti ruokailun valvontaan määrätyllä työntekijällä on
oikeus ruokailla verottajan määräämällä valvontaaterian hinnalla.

Päiväkodinjohtajien ja rehtoreiden
tehtävänä on nimetä yksiköistään
ne henkilöt, jotka tosiasiallisesti
valvovat lapsiryhmän tai koululuokan ruokailua. Valvomaan määrätyllä on oikeus saada valvonnan
yhteydessä ruokailemansa ateria
valvonta-aterian verotusarvolla.
Veroetuuden voi saada vain syömällä valvontaryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Valvonta-ateriaan oikeutettuja
ruokailijoita voi olla päivittäin yksi
kasvattaja/opettaja lapsi-/opetusryhmää kohden.
Ruokailuun valvontatehtävään
määrätyn kasvattajan tai opettajan
ei ole pakko ruokailla ja käyttää
valvontatehtävästä annettua ravintoetua. a

Kasvon investoinnit
vuodelle 2016

Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi syyskuun kokouksessaan
irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit vuodelle 2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasvon investointimäärärahat joulukuussa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen kokouksessaan 2.3.2016.
Kasvatus- ja
opetustoimi
pysyi
talousarviossaan
toimintavuonna
2015.
Talousarvioalitukseksi muodostui
168 532 €. Varhaiskasvatus ylitti
talousarvionsa 152 469 eurolla.
Varhaiskasvatuksessa
syntynyttä
ylitystä kompensoitiin muiden vastuualueiden talousarvion alituksilla. Perusopetus alitti talousarvionsa
43 012 eurolla ja lukiokoulutus 200
571 eurolla. Johdon ja tukipalveluiden toteuma alitti talousarvionsa
77 445 eurolla.

Investointimäärärahoja
vuodelle
2016 on yhteensä 330.000 euroa,
jotka jakautuvat seuraavasti:
AV-laitehankinnat 200.000€,
Päiväkotien ja koulujen kalusto
100.000€, Päiväkotien ja koulujen
pihavälineistö 30.000€. a

Kesätoiminta

V-asema järjestellään uudelleen

Kasvatus- ja opetustoimi on jo
useana aiempana kesänä tarjonnut
seuroille, yhdistyksille ja järjestöille
mahdollisuutta järjestää koululaisten kesätoimintaa koulujen tiloissa
maksutta. Toiminnan piirissä on ollut
viime vuosina keskimäärin 500 lasta
kesässä.

Kasvatusja
opetustoimen
V-aseman knsiorakennetta ja kansioiden oikeuksia uudistetaan.
Tavoitteena on entistä loogisempi
ja helppokäyttöisempi rakenne.
V-asema, eli Virastolevy, on kaupungin toimialojen tiedostokirjasto, jonne toimialat voivat tallentaa
omia tiedostojaan yhteiskäyttöä
varten.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti
mahdollistaa maksuttoman kesätoiminnan järjestämisen myös tulevana
kesänä. Koulujen tiloja tarjotaan
käyttöön ajalla 6.–23.6.2016 ja
1.–12.8.2016 sekä Untolan toimintakeskuksen tiloja ajalla 6.–23.6.2016.
Hakemukset kesätoiminnan järjestäjäksi tuli jättää helmikuun loppuun
mennessä .a

Jatkossa pääsääntönä kasvatus- ja
opetustoimen V-aseman Kasvokansiossa on, että jokaisella vastuualueella on oma kansionsa,
minkä lisäksi on oma kansionsa
”Kasvon hallinto”, johon kootaan
yhteistä sisältöä.
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Mitään kansioita ei tässä vaiheessa
poisteta, vaan tällä hetkellä käytössä oleva kansiorakenne löytyy
jatkossa kansiosta Kansiorakenne
ennen 1.3.2016. a

Merkittävin talousarvion alitus toteutui lukiokoulutuksessa. Vuoden
2015 talousarvioalitukseen lukiokoulutuksessa ovat vaikuttaneet
mm. opiskelijamäärän pienentymisen vuoksi matalampana toteutuneet
ruokailukustannukset,
opetuspalvelujen
ostotoiminnan
budjetoitua alhaisempi toteuma
sekä hallinnon ostopalveluiden toteutuminen arvioitua matalampana.
Varsinaiseen opetukseen kohdennetut resurssit ovat toteutuneet
suunnitellun mukaisesti.

Kuluneen toimintavuoden palvelurakenteeseen liittyviä muutoksia
olivat sekä varhaiskasvatuksessa
että perusopetuksessa lasten
ja oppilaiden määrän kasvaminen palveluiden käyttäjinä.
Varhaiskasvatuksessa
otettiin
käyttöön tuen kolmiportaisuuden
toimintamalli sekä esiopetuksessa
Wilma -järjestelmä kodin ja päiväkodin väliseen viestintään. Myös
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä koskevassa lainsäädännössä tapahtui muutoksia
vuoden 2015 aikana. Opetuksessa
on valmisteltu uusia opetussuunnitelmia ja toimeenpantu uusi
opiskeluhuoltolaki.

Toimiala on saanut kohdennettua
valtionosuutta erilaisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin opetushallitukselta mm. kerhotyön
kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimiala on saanut
korvamerkittyä erityisavustusta
perusopetusryhmäkokojen
pienentämiseen,
koulutuksellisen
tasa-arvon edistämiseen (TASKU)
sekä Keravan taiteilijakouluhankkeeseen. a

Koulutilojen
vuokrauskäytänteet
muuttuvat
Vuonna 2006 päätetyt tilavuokrauksen periaatteet
päätettiin päivittää 1.3.2016
alkaen. Toimiala on saanut palautetta siitä, etteivät aiemmat
periaatteet mahdollistaneet
hyvityksen saamista peruutetuista käyttövuoroista.

Hyvitys on tästedes mahdollista saada, mikäli peruutus tehdään viimeistään kaksi viikkoa
ennen varauksen ajankohtaa.
Myös laskutuskäytänteitä
muutettiin siten, että lukukausikohtaiset laskut korvataan
toteutuneen käytön mukaan
laskutettavilla kuukausittaisilla laskuilla. a

Kasvossa käyttöön videoviestintä
Kasvatus- ja opetustoimi on aloittanut videoiden käytön sisäisessä ja
ulkoisessa viestinnässään. Toimialalla
otettiin
helmikuussa
käyttöön
DreamBroker-ohjelmisto, jonka avulla
perinteisen viestinnän keinoja voidaan
jatkossa tukea ja täydentää videoin.
Jatkossa videoita käytetään esimerkiksi ryhmäkirjeiden, ohjeiden, tie-

dotteiden, hallinnon prosessien ja
muiden ajankohtaisten asioiden
viestimiseen henkilöstölle. Myös
Kasvon
perehdyttämismateriaali tullaan koostamaan videoiksi,
mikä lisää työtehtäviin perehtymisen joustavuutta ja mielekkyyttä.
Videoita käytetään myös ulkoiseen
viestintään, jolloin kohderyhmänä
ovat toimialan asiakkaat.
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Kasvon videotiedotteet tullaan julkaisemaan henkilöstön käyttöön tarkoitetussa videokirjastossa. Ulkoisille
asiakkaille tarkoitetut videot löytyvät erillisestä julkisesta kirjastosta.
Lisäksi yksittäisiä videoita linkitetään
niille sopiviin paikkoihin eri tiedotuskanavissa. a
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Opiskeluhuollon tarpeisiin saadaan uusi sähköinen työkalu

TASKU-hanke kasvaa, kehittyy ja verkostoituu

Kerava ja muutamat muut KUUMA-kunnat
ryhtyvät käyttämään uutta sähköistä
palvelua opiskeluhuoltokertomusten
kirjaamisessa. Tieran Sähköinen
opiskeluhuoltokertomuspalvelu otetaan keväällä
käyttöön Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä,
Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Keudassa.

Vuonna 2014 voimaan astunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki asetti
velvoitteen, jonka mukaan kaikista
opiskeluhuollon asiantuntijaryhmien
kokoonpanoista on kirjoitettava kertomus. Vaatimus oli haastava, koska
kunnilla ei ollut valmiina työvälinettä,
joka soveltuisi käyttöön ja täyttäisi
lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön
ja Opetushallituksen asettamat tiukat
vaatimukset. Järjestelmäntoimittajilla
ei ollut myöskään edellytyksiä toimittaa kuntien toivomaa ja vaatimukset
täyttävää ohjelmaa heti lain tultua
voimaan.
Hyvinkäällä valittiin työvälineeksi
Effica, jota ei ole kuitenkaan suunniteltu opiskeluhuollon tarpeisiin.
Muissa KUUMA-kunnissa päätettiin
selvittää yhteistyössä Keudan kanssa,
löytyisikö myöhemmin markkinoille
tulevista järjestelmistä kaikille kunnille soveltuvaa yhteistä työkalua.
Väliaikaiseksi ratkaisuksi kehitettiin
toimintamalli, jossa kertomukset kirjoitetaan
tekstinkäsittelyohjelmalla
kasvatus- ja opetustoimen laatimaa

ohjeistusta seuraten. Tietoturvan ja sujuvoittamiseksi.” Pennala satakia kertomuksia ei voida tallentaa nooo. Sovelluksen käytön toivotaan
koneille, vaan niistä otetaan tuloste ja yhtenäistävän ja yhdenmukaistavan
muisti tyhjennetään. Paperinen doku- työvaiheita. Ohjelma on pyritty tekementti arkistoidaan kouluille lukkojen mään siten, että se ohjaisi käyttäjää
taakse. ”Oppilashuollon kertomukset asiakirjojen täydentämisessä mahdolovat potilaskertomuksiin verrattavia lisimman yksiselitteisesti. Prosessit
luottamuksellisia asiakirjoja, joiden ovat kunnissa tällä hetkellä hieman
salassapitovelvoite on erittäin korkea”, erilaisia, mutta ohjelmaan ei eroja ole
Riitta
Pennala
haluttu teettää, koska
kasvatusja
kaikkien toiminta peSovelluksen
opetustoimesta
rustuu samaan lakiin.
käytön toivotaan
kertoo.
yhdenmukaistavan Opiskeluhuollon ja halMyöhemmin tullinnon asiantuntijoista
työvaiheita
leista järjestelkoostuva
ydinryhmä
mistä päädyttiin
on käynyt koulutukTieran
tarjosen ja toimittaja on
amaan palveluun, koska se vaikutti luvannut käyttövalmiin ohjelman
käyttäjäystävälliseltä ja tarpeisiin huhtikuussa.
”Haluamme kokeilla
sopivalta. Uusi järjestelmä mahdollis- ohjelmaa huolellisesti ja varmistua
taa mahdollisimman pitkälle paperit- siitä, että kaikki toimii luotettavasti
toman työskentelyn tietoturvaltaan ennen kuin käyttäjäkuntaa laajenvarmistetussa ympäristössä.
netaan”, Pennala kertoo. Järjestelmä
otetaan täysimääräisesti käyttöön
”Olemme kuitenkin käyneet toimitta- lukuvuoden 2016–2017 alussa.a
jan kanssa vielä neuvottelua ja esittäneet parannusehdotuksia palveluun
työnkulun
johdonmukaistamiseksi

”
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Keravan kaupungille myönnettiin loppuvuodesta
2015 valtionavustusta jo kolme vuotta toimineen
TASKU-hankkeen jatkamiseen vuonna 2016.
Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen pyrkivässä
hankkeessa aloitti vuoden alussa neljä uutta
hanketyöntekijää.

Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen on yksi Keravan
kasvatus- ja opetustoimen vuoden
2016 ajankohtaisimmista tavoitteista
ja teemoista. Tavoitetta varten perustetun TASKU-hankkeen ydinajatuksena on ehkäistä sosioekonomisista,
kuten työttömyyteen tai kielitaitoon
liittyvistä syistä johtuvaa koulutuksellista eriytymistä. TASKU-hanke on
toiminut vuodesta 2013 saakka ja
sen resurssit ovat kasvaneet matkan
varrella merkittävästi. Alkujaan yhden hankekoordinaattorin ja neljän
TASKU-opettajan voimin käynnistyneessä hankkeessa työskentelee tätä

nykyä hankekoordinaattorin lisäksi
kolme TASKU-opettajaa, 18 vastuuopettajaa, kaksi perhe-ohjaajaa ja kaksi
nuoriso-ohjaajaa.
“Resurssitilanne
on kevääseen asti erityisen hyvä, kun
TASKU-opettajatkin saivat työlleen
jatkoa. Sen jälkeen vastuuopettajien
on tarkoitus jatkaa TASKU-opettajien
aloittamaa työtä kouluissa”, hanketta
alusta asti koordinoinut Olga Lappi
kertoo.
Alun perin TASKU-hanke lähestyi koulutuksellista eriytymistä erityisesti
kielellisen syrjäytymisen näkökulmasta. Tuen muotojen tarjoaminen oppi-
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laille, joilla on kielellisiä vaikeuksia,
tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, on edelleen yksi hanketyön johtoajatuksista. Kieltä oppivalle
jokainen opettaja on kielenopettaja”,
Olga huomauttaa. Keskeistä hankkeessa onkin tietynlaisen näkökulman
tuominen koulun opetuskulttuuriin, ja juuri tässä TASKU-opettajat
ja hankkeen vastuuopettajat ovat
avainroolissa. Käytännössä TASKUopettajat tukevat opetushenkilöstöä,
oppilaita ja asiakasperheitä myös
monin konkreettisimmin keinoin.
“Tehtäviin kuuluu esimerkiksi erilaisten kokeilujen vetämistä ja vaikkapa
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Wilman käyttötuen tarjoamista sekä
vanhempainiltojen
järjestämistä.”
Pohjimmiltaan TASKU-opettajat ovat
“samanaikaisopettajia”, jotka toimivat
luokkahuoneessa luokanopettajan tai
aineenopettajan sekä oppilaiden tukena. Jatkossa TASKU-vastuuopettajien
on tarkoitus tuoda hankkeen näkökulmaa yhä enemmän osaksi koulujen
normaalia opetus- ja toimintakulttuuria. Resurssien lisääminen ja toiminnan kehittäminen perustuu siihen, että
hanke on onnistunut jalkautumaan
kouluihin hyvin: “Tietoisuus TASKUopettajien läsnäolosta ja työstä on lisääntynyt, mikä on hyvä onnistumisen
mittari. Lisäksi olemme saaneet kerättyä paljon palautetta työstämme viime
vuosilta”, Olga kertoo.

Merkittäväksi TASKU-hankkeen käännekohdaksi Olga mainitsee perheohjaajan palkkaamisen vuonna 2014.
Perheohjaajan työn myötä syntyi
uudenlainen
kommunikaatioyhteys
koulun ja kodin välille, mikä tarkoitti
käytännössä TASKU-hankkeen tarjoaman tuen jalkautumista perheisiin. Tällaisen tuen tarpeellisuus tuli
samalla selvästi ilmi, ja avustusta
haettiin toisenkin perheohjaajan palkkaamiseen. Tammikuussa aloittaneet
perheohjaajat Emmi Okafor ja Sanna
Valtee ymmärtävät hyvin oman työnsä tarpeellisuuden ja edellytykset.
“Keskeistä on matalan kynnyksen tuki,
joka on helposti lähestyttävää”, Emmi
painottaa. “Meitä voi lähestyä esimerkiksi silloin, jos oppilaalle halutaan
löytää sopiva harrastus.” Keskeisenä
tulokulmana omaan työhönsä perheohjaajat näkevät koulunkäynnin tukemisen ennaltaehkäisevän työn kautta.
“Tarkoitus on, että korjaavan työn
sijaan voimme auttaa perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”,
Sanna kertoo. Perheohjaavat painottavat myös keskeisten yhteistyötahojen tunnistamisen tärkeyttä: “Tärkeä
yhteistyötahomme on sosiaalipalvelut.
Käytännössä teemme sillanrakennustyötä sekä kodin ja koulun välille että

Heikki Korhonen,
TASKU-hanke, nuoriso-ohjaaja

Olen 35-vuotias ja lähtöisin Kajaanista.
Olen päätynyt töihin tänne Keravalle
monen mutkan kautta. Valmistuttuani
yhteisöpedagogiksi
Haapaveden
Humakista vuonna 2005 olen asunut
Tampereella, Kajaanissa, Bilbaossa
(Espanjassa)
ja
Äänekoskella.
Etelä-Suomeen muutin hiljattain ja
Helsinki on tuntunut miellyttävältä
paikalta asua kaikkine harrastus- ja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksineen.
On mukavaa päästä luistelemaan, pelaamaan koripalloa ja lenkkeilemään
lähimaastoon. Myös kulttuuritarjonta
ja seudulla asuvat ystävät ja sukulaiset

saavat olon tuntumaan kotoisalta.

Olen aiemmin tehnyt töitä julkisella, yksityisellä sekä kolmannella
sektorilla ja tehtäviini on kuulunut lasten ja nuorten ohjaamista
ja opettamista. Nykyinen työni
TASKU-hankkeessa on tukea nuorten koulunkäyntiä peruskoulun
viimeisien vuosien aikana.
Toivottavasti tämä vuosi tuo mukanaan uusia, mielenkiintoisia haasteita sekä onnistumisia ja kasvattaa
ammattitaitoani!

Katri Saukonoja,
TASKU-hanke, nuoriso-ohjaaja

Olen 33-vuotias nuorisotyöntekijä ja
alun perin kotoisin Perämeren rannalta Kemistä. Jyväskylän ja Vantaan
kautta saavuin Keravalle puolitoista
vuotta sitten. Palasin juuri äitiyslomalta, ja työ Tasku-hankkeen nuoriso-ohjaajana on jo kovassa vauhdissa.

Olen valmistunut yhteisöpedagogiksi
vuonna 2005 ja tehnyt vuosien varrella työtä nuorisotoimessa, sijoitettujen
nuorten kanssa, koulumaailmassa ja
vammaispalveluilla. Koulumaailmassa
olen toiminut pisimpään, kuusi ja
puoli vuotta. Nuorisotyötä tarvitaan
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koulumaailmassa valtavasti!

Olen myös ollut sekä opiskelu- että henkilöstövaihdossa Iso
Britanniassa sekä muutenkin matkustellut jonkin verran, viimeisimpänä Amsterdamissa.

Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi pieni poika ja kaksi welsh corgia.
Vapaa-ajallani vietän aikaa perheeni kanssa ja käyn erilaisissa jumpissa. Minulle tärkeää ovat perheeni,
ystäväni ja musiikki.

oman toimialamme ja sosiaalipalvelujen välille.” Perheohjauksen tukea tarjotaan myös vertaistukiryhmien kautta. Toiminnasta on saatu positiivisia
kokemuksia jo aiemmin. “Toimintaa
on kokeiltu viime vuonna, ja jatkossa
tarkoituksena on perustaa kaksi vertaistukiryhmää, jotka toimivat hieman
eri painotuksin”, Emmi kertoo.

Nuoriso-ohjaajien työssä tuntuvat
painottuvan hyvin samanlaiset teemat
kuin perheohjaajillakin. Toiminnan
keskiössä on yksilökohtainen tuki, läsnäolo, kouluun jalkautuminen, sillanrakennustyö eri tahojen välillä ja ennen kaikkea matalan kynnyksen tuen
tarjoaminen. Toiminnan painopiste
on kuitenkin hieman erilainen. “Kun
perheohjaajat tekevät yhteistyötä sosiaalipalvelujen suuntaan, meille keskeistä on tukea perheitä yhteistyössä
nuorisopalvelujen kanssa”, Heikki
Korhonen valaisee. “Suomessa on
perinteisesti ollut iso kuilu koulun ja
vapaa-ajan välillä”, hän jatkaa. Linkin
luominen oppilaan koulunkäynnin
ja vapaa-ajan välille edellyttää osallistavaa ja toiminnallista otetta sekä
tiivistä läsnäoloa oppilaiden arjessa. Uusien nuoriso-ohjaajien myötä
TASKU-hankkeen nuorisotyö meneekin kouluun, kuten Katri Saukonoja
– toinen ohjaajista – asian ilmaisee.
“Olen varma, että työllemme on tilausta ja että se tulee onnistumaan”,
aiemmin urallaan vastaavaa työtä
tehnyt Katri kertoo. Nuoriso-ohjaajat
painottavat omassa työssään myös
joustavuutta, sillä keskeistä on kohdata nuoret näiden yksilökohtaisista
tarpeista ponnistaen. “Työllemme
tuskin tulee muodostumaan selkeää
agendaa, koska toimimme aina tarve
edellä”, Heikki ennustaa.
Ensimmäisten työviikkojen perusteella uudet TASKU-hankkeen työntekijät
vaikuttavat optimistisilta: “Keravalla
tuntuu olevan kehittämismyönteinen
ilmapiiri ja todella ystävällismielinen
paikallisyhteisö”, ohjaajat kertovat.

Optimismi on näkynyt myös hanketyöntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. “Olemme itsekin todella
innokkaita työmme suhteen”, Sanna
sanoo. Perheohjaajat ja nuoriso-ohjaajat kuitenkin tiedostavat, että heidän
työnsä vaikutukset näkyvät pitkällä
aikajänteellä, ja suoraviivaisia tuloksia
on siksi hankalaa mitata. “Toivomme,
että työmme näkyy sellaisina nuorissa
tapahtuvina havaittavina muutoksina,
jotka auttavat heitä jossakin vaiheessa
heidän elämäänsä.” TASKU-hankkeen
työssä on siis viime kädessä kyse hyvän elämän edellytysten luomisesta.
Konkreettisimmaksi työn onnistumisen mittariksi ohjaajat mainitsevat
koulupudokkaiden lukumäärällisen
ehkäisemisen.

Minkälaisia neuvoja perhe-ohjaajilla
ja nuoriso-ohjaajilla on antaa kouluyhteisöille ja asiakasperheilleen?
“Kunnioittava puhe ja suhtautuminen toisiin koskevat kouluyhteisössä
kaikkia, myös jokaista henkilökunnan
jäsentä”, Emmi mainitsee. “Hyvästä
seuraa aina lisää hyvää”, hän tiivistää.
“Koulussa on muistettava, että kaikki
perheet ovat erilaisia, eikä vakiintuneita tai oikeita toimintatapoja siksi
voi määrittää”, perhe-ohjaajat pohtivat. Nuoriso-ohjaajat ovat samaa mieltä: “Asoista täytyy voida keskustella
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avoimesti ja ennakkoluulottomasti.”
Asiakasperheitä TASKU-ohjaajat haluavat muistuttaa siitä, että tuen pyytämisen kynnyksen toivotaan olevan
hyvin matala. “Usein tukea lähdetään
hakemaan ongelma edellä, mutta kysymys voi tosiasiassa olla hyvinkin
pieni – vaikkapa harrastuksiin liittyvä”, Heikki sanoo. “Isoa ongelmaa ei
tarvitse olla olemassa saadakseen tukea”, hän jatkaa. Olga on samaa mieltä:
“Keravalla on todella paljon palveluja
ja harrastusmahdollisuuksia; jos joku
miettii, miten niiden äärelle löytää, ei
tarvitse kuin kysyä!” Ohjaajat painottavat lisäksi, ettei tuen piiriin hakeutumiseen liity leimautumisen pelkoa.
”Olemme osa koulun henkilökuntaa
ja meitä voi lähestyä pienimmissäkin
murheissa.”
a
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Kasvokkain terveiset

Tällä palstalla Kasvon työntekijät voivat kertoa ajankohtaisista aiheista

Syyskuu 2015: Nosturi on saapunut
työmaalle

Elokuu 2015

ympäröi värikäs verkkoaita, josta nä- suuksia hiljaisempaan työskentelyyn.
kee hyvin läpi. Pohdimme aluksi, että Toimivat ja tehokkaat ja tieto- ja
olisiko työmaalle ollut hyvä saada viestintätekniset ratkaisut ovat myös
tärkeässä osassa uukiinteä, läpinäkymätön
den koulun toimintaa
aita, jotta kiusaus kiiTilojen
suunniteltaessa.
vetä alueelle olisi lapsille pienempi. Tämä
kalustamisessa
on edessämme
ratkaisu taisi kuitenkin
oppilaslähtöinen Meillä
vielä monta vaihetta,
olla parempi – läpinäpedagoginen
ennen kuin pääsemkyvyys ei yleensä ole
huono asia muissakaan
viihtyvyys tulee me kantamaan uusia
kalusteita
sisään.
hommissa.
olemaan etusijalla Varmuudella selviämme näistäkin haasteisNäin uutta koulua
ensimmäistä kertaa sisältäpäin, kun ta ja jatkamme laadukasta koulunpitoa
arkkitehdin 3D-mallinnos valmistui. täällä Kurkelassa myös ensi vuonna.
Uudet tilat näyttivät nykyaikaisilta, 2017 syksyllä kaiken pitäisi sitten olla
valoisilta ja oppimisympäristöiltään valmista uudelle yhtenäiskoululle.
monipuolisilta ja joustavilta. Tilojen Olemme innoissamme!a
kalustamisessa oppilaslähtöinen pedagoginen viihtyvyys tulee olemaan
etusijalla. Tämä tarkoittaa tiloja, jotka mahdollistavat ja tukevat yhdessä
oppimista ja toiminnallisuutta, mutta
tarjoavat myös erilaisia mahdolli-

”

Juha Ruutila,

Kurkelan koulun rehtori

Tervehdys Kurkelan koulusta!

Aloitin Kurkelan koulun rehtorina elokuun alussa 2015. Koululla oli tuolloin
vielä käynnissä kesän alussa alkanut
mattoremontti, jonka seurauksena
koulun tilat ja tietoverkko olivat pois
käytöstä. Ensimmäiset pari viikkoa
työskentelinkin Sampolasta käsin.
Samaan aikaan, kun mattomiehet te-

kivät viimeisiä liimauksia saumoihin,
iskivät kaivurit takapihalla kasvustoa
nurin – Kurkelan laajennus oli alkanut. Työmaakokouksissa minua varoiteltiin, että pontitus- ja varsinkin
paalutusvaiheiden aikana meteli tulee
olemaan ”valtava”, joten teimme tämän varalta järjestelyjä ja tyhjensimme opetustiloja työmaan puoleiselta
seinältä. Ilmeisesti maa oli pehmeää
tai sitten olimme varautuneet vielä

12

pahempaan, mutta meteli ei juuri meitä häirinnyt. Paalutus kuulosti sisätiloissa lähinnä nakutukselta, mitä nyt
loppuvaiheessa hieman seinät täristi.

Työmaan touhuja on ollut mielenkiintoista seurata. Maata on ajettu pois
ja kaikenlaista konetta ja laitetta ja
tuotu alueelle. Korkea nosturi nousee
koulun kattojen yläpuolelle ja hallitsee
maisemaa koulumatkoilla. Rakennusta
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Vanhan ja uuden osan liitoskohta sijaitsee nykyisen ruokalan taka-osassa

Ontelosaumojen höyrytystä

Uuden liikuntasalin takaseinä nousee
pystyyn

KASVOKKAIN
1/2016

Yksi meistä

Tällä palstalla tiedustellaan yhden työntekijän ajankohtaisia kuulumisia.

Mervi Lindroth
Keskuskoulun henkilökunnan ja oppilaiden kokoontuessa joulun alla
koulun ruokalaan yhteiselle joululounaalle oli ilmeistä, ettei kyseessä
ollut mikä tahansa kouluruokailu.
Juhlallisen tuntuisessa tapahtumassa oppilaita olivat vastaanottamassa
koulun rehtorin lisäksi muun muassa
opetusjohtaja, ruokapalvelupäällikkö
ja itse joulupukki. Erityisen tarkasti
tapahtumien kulkua seurasi tilaisuuden järjestelyistä vastannut Mervi
Lindroth. Jouluruokailussa oli kyse
tapahtumajärjestämisen
opinnäytteestä, jonka Keskuskoulun kokkina
ja dieettikokkina työskentelevä Mervi
suoritti osana majoitus- ja ravitsemisalan opintojaan. Vuoden 2014 alusta
saakka Keravalla työskennellyt Mervi
aloitti majoitus- ja ravitsemisalan
esimiehen
erikoisammattitutkinnon suorittamisen noin vuosi sitten.
Järvenpään Keudassa suoritettavat
opinnot ovat sujuneet työn ohessa.

Torstaina 17.12. pidetty joulun teematapahtuma oli huolellisen järjestelyn
tulos. Laajan vieraskaartin ja tavallista
monipuolisemman jouluaterian lisäksi myös tapahtuman miljöö poikkesi
normaalista. Keskuskoulun ruokasali
oli valmisteltu juhlavaksi ja joulun
tunnelmaan sopivaksi. “Tämä tapahtuma liittyi sellaiseen tutkinnon osaan,
kuin asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden
hoitaminen. Tehtävänä oli ideoida
ja toteuttaa jonkinlainen tapahtuma
omalla työpaikalla. Itse tein pienen
osuuden jo aiemmin syksyllä liittyen
Halloweeniin. Tämä jouluteema oli
kuitenkin pääteemani. Mietin, mitä

suudestaan opiskella työnsä ohessa:
“Työnantajana Keravan kaupunki
on suhtautunut opiskeluihini oikein
kannustavasti. Esimerkiksi ruokapalvelupäällikkö Liisa Eloranta sekä työpaikkaohjaajani toimiva ravitsemispäällikkö Aila Bragge ovat antaneet
tukensa ja opastaneet minua, jotta
saan tarvitsemani tiedon voidakseni
Sekä tunnelma että ruoka olivat
edetä opinnoissani. Tapahtumien
joulun teeman mukaiset.
organisoinnissa toki suurin vastuu on
ollut minulla itselläni, mutta yhdessä
vaihtoehtoja minulla on työpaikallani Liisan sekä Ailan kanssa olemme
toteuttaa, milloin ja miten. Siitä ke- käyneet läpi, mitä on mahdollista
hittyi ajatus joulusta, joulupukista ja toteuttaa. Tämän jälkeen olen voinut
joulun tunnelmasta, joka saatiinkin keskustella Pin kanssa tarkemmin,
mitä aion toteuttaa
toteutettua aivan
koululla ja miten.
ihanalla
tavalla
On ollut suunnaton
sekä
Keskustan
Ruokailu
ilo huomata, kuinka
päiväkodin
esikoulussakin voi
paljon sainkaan
kouluryhmän että
ja kuinka
koulumme oppilaiolla suuri elämys! tukea
paljon
oli halukkaiden avustuksella.
ta
opettajia
oppiIsäni toimi meillä
laineen auttamassa
joulupukkina ja oli
varsinkin pienten lasten suuressa suo- kaiken toteuttamisessa. Tällaisista
tapahtumista ei edes meidän työyhsiossa”, Mervi kertoo.
teisön erittäin hyvällä yhteishengellä
olisi muiden töiden lomassa selvitty
Tapahtumajärjestelyistä pääosin itse
vastannut Mervi kiittää työyhteisöään ilman asiakasryhmiemme apua.”
ja yhteistyökumppaneitaan saamastaan tuesta. “Koulun puolelta olen
saanut hienosti tukea ja apua, kun
olen pyytänyt yhteistyötä koristeluissa ja muissa asioissa. Yhteishenki
opettajien ja keittiöhenkilökunnan
välillä on oikein hyvä. Rehtori Pi YliPenttilä on myös innolla ollut mukana
kaikessa!”

”

Mervi on ylipäänsä iloinen mahdolli-
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Keskuskoulun ruokasali koristeltiin
oppilaiden voimin.

Opetushenkilöstön ja keittiön henkilöstön yhteishengen arvostus on
Keskuskoulussa molemminpuolista.
Tämä kävi hyvin ilmi keittiön henkilökunnalle järjestetystä jouluyllätyksestä, jonka koulun henkilöstö
yhteisvoimin toteutti Mervin järjestämän joulutapahtuman aamuna.
“Kokosimme aamulla henkiökunnan
yhteen ja menimme keittiöön esittämään joululauluja”, rehtori Pi YliPenttilä kertoo. Eleen tarkoituksena
oli kiittää keittiöhenkilökuntaa heidän
tekemästään työstä, ja rehtorin mukaan tämä arvostuksen osoitus tuntui välittyvän tarkoitetun kaltaisena.
“Kyllähän he herkistyivät ja kiittelivät”,
Pi jatkaa.
Joulun teematapahtuma onnistui
järjestäjänsä mielestä kaikin puolin
hyvin. “Tunnelma oli juuri sellainen
mitä toivoinkin ja tapahtuma kaikin
puolin oikein onnistunut”, Mervi
kertoo. ”Oli oikein mukava huomata,
kuinka paljon sainkaan positiivista palautetta kaikilta asiakkailtamme – niin
oppilailta, opettajilta kuin muultakin
henkilökunnaltamme!”, hän jatkaa.
Kasvatus- ja opetustoimi toivottaa
Merville onnea ja jaksamista tuleviin
opintoihin! a

”

Haluni kehittyä ja
oppia vie takuulla
eteenpäin

Mervi
Lindroth
työskentelee
Keskuskoulun kokkina ja dieettikokkina. Lisäksi hän opiskelee oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan
esimiehen erikoisammattitutkintoa.
Mutta kuka Mervi oikeastaan on ja
miten hän on päätynyt Keravalle?
Kerro lyhyesti itsestäsi ja työstäsi
Keravalla.

”Tulin Keravan kaupungille 7.1.2014.
Aiemmin olen työskennellyt ravintolamaailmassa yli 10 vuotta, joten tein
tällaisen ”loikkauksen”, josta olen äärimmäisen tyytyväinen – erityisesti
säännöllisten työaikojen ja tämän
opiskelumahdollisuuden takia.”
Miten opiskelu työn ohessa on
sujunut?

“Valmistumisen ajankohta riippuu siitä, kuinka saan työni
ohella kaiken tarvittavan materiaalin
kerättyä
myös
tuleviin tutkintotilaisuuksiini. Suoritin
juuri ensimmäisen tutkintotilaisuuteni, joka liittyi päivittäisjohtamiseen. Noin vuoden sisällä pitäisi
valmistumisen olla ainakin kovin
lähellä.”
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Minkälainen kokemus joulun
teematapahtuman järjestäminen
oli?
”Tapahtuman järjestelyt sujuivat
hyvin ja lopulta aivan aikataulussa.
Toki työllistäviä ja rankkoja tämän
kaltaiset tapahtumat ovat suunnitella, järjestää ja vastata, koska
pääasiallinen työ on kuitenkin
aivan yhtälailla osana joka päivää.
Toisaalta, vaikka tämä paljon otti,
niin enemmän se silti antoi! Se,
kuinka haltioissaan oppilaamme,
opettajat sekä kaikki muu henkilökunta olivat, kuinka paljon sain
hyvää palautetta, kuinka moni pieni
oppilas sanoi ”tätä en ikinä unohda”, ne ovat niitä hetkiä, kun voi
olla ylpeä siitä mitä saimmekaan
yhteistyöllämme aikaan: suuren
elämyksen!”
Mitä suunnitelmia sinulla on
lähitulevaisuudelle?

”Lähitulevaisuuden suunnitelmani
pyörivät tiivisti työni sekä opintojeni yhteensovittamisessa, uuden
oppimisessa ja kehittymisessäni
esimiestyöskentelyssä. Välillä tästä tekee haastavan yhtälön pienet
lapseni ja puolisoni iltatyö, mutta
oma haluni kehittyä ja oppia uutta
vie takuulla eteenpäin. Mitään muita suunnitelmia ei tulevaisuuden
opiskelujen suhteen vielä ole, tosin
ajatus dieettikokin tutkinnosta vaikuttaa mielenkiintoiselta!”
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Digitalisaatio saavutti perhepäivähoitajat

Annen koira tietää, että työaikana ei häslätä.

Elokuussa 2015 Keravan päiväkodeissa otettiin
käyttöön uudet puhelimet ja niihin asennettu
Läsnä-sovellus. Tämän vuoden tammikuussa Läsnäpuhelimet otettiin käyttöön myös kunnallisessa
perhepäivähoidossa. Älypuhelimessa toimivaan
Läsnä-sovellukseen kirjataan sekä hoitajien työajat
että lasten hoitoajat.

Kun perhepäivähoitajat Kristiina
Hietanen ja Anne Vasama kuulivat uutisen sovelluksen käyttöönotosta syksyllä, ajatus uudesta älypuhelimesta
ja sen käyttöön liittyvästä opettelusta
herätti jännitystä. Molemmat ovat
tehneet töitä perhepäivähoitajina yli
30 vuotta. ”Kun kuulin, että älypuhelimet ovat tulossa, toivoin etteivät ne
ehtisi ennen eläkkeelle jäämistäni”

Kristiina toteaa. ”Siihen on aikaa vain
puoli vuotta.”
Samanlaisia tunteita uutinen herätti
Anne Vasamassa. ”Vanha puhelimeni
oli vielä tällainen näppäinmallinen.
Ajattelin, että siitä tulee kyllä sitten
ihan hirveää”, Anne nauraa.
Koulutustilaisuudessa tunnelmat
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alkoivat kuitenkin muuttua. ”Kaikki
näytettiin kädestä pitäen, sai tehdä
virheitä eikä mitään kysymyksiä
pidetty tyhminä”, Anne kiittelee.
Kouluttajana toiminut toimistosihteeri Paula Miettinen on jatkossakin
puhelinsoiton päässä tukihenkilönä,
jos vaikeuksia tulee. Toistaiseksi
vaikeuksia ei ole tullut.

Läsnä-sovellukseen kirjataan lasten
”Tiedottaminen sujuu mutkattomasti
saapumis- ja lähtöajat parilla kliksähköpostilla, jonka hoitajat voivat
kauksella, eikä muuta seurantaa tai
lukea puhelimen avulla. On ollut
raportointia tarvitse tehdä. Sähköinen ihana seurata, kuinka innostuneesti
kirjaaminen korvaa aikaisemmin
ja taitavasti hoitajat ovat omaksuneet
paperisena tehdyt lasten
sekä ohjelman että
läsnäololistat ja työvuoälypuhelimen käytön.”
roluettelot. ”Niissä oli
Enää papreiden
aika kova laskeminen. Ja
on
pyörittelyä ei ole Puhelimelle
välillä paperit menivät
löytynyt myös muuta
ikävä
niin sotkuisiksi, että ne
käyttöä. Mukana kulpiti kirjoittaa puhtaaksi.
kevalla puhelimella on
Joka kuukausi paperit
helppo dokumentoida
piti vielä käydä viemässä esimiehelle”, päivän tekemisiä ja kuvia voi lähettää
Kristiina kuvailee.
vanhemmille vaikka päivän aikana.

”

”Ja Googlesta on kanssa ollu paljon
iloa.” Kristiina keksii. ”Lapsethan
kyselevät koko ajan kaikenlaista,
eikä niihin kaikkiin kysymyksiin osaa
suoralta kädeltä vastata. Googlen
avulla voin nopeasti etsiä vastauksia
yllättäviin tiedusteluihin esimerkiksi
kasveista tai eläinten käyttäytymisestä. ”
”Lapset pitävät kovasti Robinista.
Jos lupaan soittaa puhelimesta Boom
kahin, ulkovaatteetkin menevät
nopeasti päälle.” a

Enää papereiden pyörittelyä ei ole
kummallakaan ikävä. Puhelin kulkee
kätevästi mukana kaikkialle ja Läsnä
pitää kirjaa kertyvistä työtunneista.
Hoitajat näkevät kertyneet työtunnit
reaaliajassa, ja tiedot lähtevät palkanlaskentaan automaattisesti.
”Sähköinen läsnäolo- ja työvuorokirjaus helpottaa myös minun
työtäni, kun tiedot siirtyvät suoraan
sähköiseen järjestelmään”, kertoo
perhepäivähoitajien esimiehenä
vuoden alusta toiminut Suvi
Mustajärvi.

Kristiina Hietanen pohtii digitalisation vaikutuksia.

17

KERAVAN KAUPUNKI

Kasvatus- ja opetustoimi palvelee

Kasvatus ja opetus
Sampolan palvelukeskus
Kultasepänkatu 7
04250 KERAVA

Larsson Tiina		
2160 toimialajohtaja, kasvatus ja opetus
Röntynen Antti-Pekka		
2033* hallinnon erityisasiantuntija
				
Tukipalveluiden vastuualue

Puhelin: (09) 29 491
tai 040 318 XXXX *
(alanumerot vieressä)
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@kerava.fi
opetus@kerava.fi
varhaiskasvatus@kerava.fi
* Suora alanumero ei toimi
uusimmissa liittymissä. Varminta
on käyttää pitkää puhelinnumeroa.
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