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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
 

 
Hei elyläiset! 

 

Kevät saapuu taas kovaa vauhtia, liiankin kovaa, tuntuu välillä. Kevät on aina ollut 

varhaiskasvatusrintamalla kiireisintä aikaa. Paperityötä on hukkumiseen asti, kevätretkiä, 

kevätjuhlia, Leopseja, Vasuja, nivellyspalavereja, seuraavan kauden suunnittelua. Työtä on 

riittämiin. Mutta onhan meillä Kikyn myötä enemmän aikaa, älkäämme siis valittako.  

 

Jos rehellisesti puhun, tuntuu älyttömältä. Puoli tuntia lisää aikaa, lomarahoja pienemmäksi. 

Ja me painamme töitämme uskollisesti. Miksi? Milloin heräämme vaatimaan sitä mikä meille 

kuuluu? Kuka tekee töitä tällä palkalla ja antaa vielä ottaa siitä pois? Ja lisätä siihen 

työaikaa? Me toivomme, että meitä arvostettaisiin, mutta emme me saa arvostusta, jos 

emme itse nouse sitä vaatimaan.  

 

Leikkauksista jupisemme nurkan takana kyllä sitäkin enemmän. Olen kuullut moneen 

otteeseen jäsenten puhuvan siitä, miten liitto ei heidän hyväkseen tee mitään. Voi kuulkaa 

kyllä me teemme. Mutta tarvitsemme siihen teitä, ihan jokaista. Jos tyydymme siihen mitä 

meille tarjotaan emme voi saada enempää. Työ on erittäin vaativaa ja kuluttavaa, 

haastavaa ja rasittavaa. Samalla myös antoisaa ja palkitsevaa. Mutta vaikka työ olisi kuinka 

antoisaa ja kuinka palkitsevaa, on tosiasia, että olemme melkoisessa palkkakuopassa. 

Haluammeko muuttaa asiaa? Haluammeko että meitä arvostetaan?  

Minä ainakin haluan. 

 

Arvostavin terveisin 

Camilla Ojala, puheenjohtaja 

 
 

 
 

 
 



 
 

ELYN HALLITUS 2016-2017 
 

Puheenjohtaja 

Camilla Ojala p.040-7726959 

puheenjohtaja@ely.fi 
etunimi.sukunimi@opettaja.fi 

Lehtikasken pk, Espoo  

    
Sihteeri 

Elsi Kuosmanen  
sihteeri@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  

Jolkbyn pk, Kirkkonummi 

vara: Terhi Hakkarainen   
   

Tiedottaja 

Lotta Lahtonen 
tiedotus@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  
Lansantien pk, Espoo  

vara: Kirri Valli  
 

Riitta Ojanperä 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi          
Kielikylpy Grani, Kauniainen 

 vara: Anna Pohjakallio 

 

 

 
 

 

Varapuheenjohtaja 

Hanna Iso-Kuortti 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi 
 Ruusutorpan koulu  
    

 
Jäsensihteeri 

Sanna Salmi   
jasensihteeri@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi 
Karamäen pk, Espoo  
vara: Eija Salo-Mattila 
  

Tiedottaja 

Merja Laitinen 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi   

Mäkkylän pk, Espoo 

 Vara: Päivi Kokko    

    

Elina Puhakka 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  

Jorvin pk, Espoo 

vara: Henrietta Suomalainen 

 

Minttu Ilveskivi-Hentilä 
etunimi.sukunimi@opettaja.fi 

 Meriveden pk, Espoo 
vara: Johanna Viianen



 
 

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa 
 

 
 

Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuusto:  
Hanna Iso-Kuortti (valtuuston varapuheenjohtaja) 
Camilla Ojala 
Marjatta Reiman (vara)      
Sari Utriainen (vara) 
Elina Puhakka (vara) 
Riitta Ojanperä (vara) 

 
 
LTOL hallitus:  
Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri), koulutuspoliittisen työryhmän jäsen  
 
 
LTOL työmarkkinapoliittinen työryhmä: 
Hanna Iso-Kuortti   
 
 
OAJ valtuusto: 
Hanna Iso-Kuortti valtuutettu, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen 
Erja Lehtonen (vara) 
Merja Laitinen (vara) 
 

 
OAJ hallitus:               
Hanna Iso-Kuortti, 31.12.16 asti 
 
 
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY):  
Soili Latvala, varapuheenjohtaja  
Merja Laitinen, hallituksen jäsen ja toinen tiedottaja                 
Erja Lehtonen (vara)               
Camilla Ojala (vara)     
  
    
OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus: 
 Elsi Kuosmanen 
 Seija Salminen 
 Hannele Stafford (vara) 
Terhi Hakkarainen (vara) 
 
 
 



OAJ Pääkaupunkiseudun (OAJ PKS) alueyhdistyksen hallitus:  
Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja 
Merja Laitinen 
Soili Latvala (vara) 
 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto: 

     Merja Laitinen 
      Camilla Ojala 
      Lotta Lahtonen 
      Sanna Salmi (vara) 
      Kirri Valli (vara) 
      Riitta Ojanperä (vara) 
      Elina Puhakka (yksityisten vara) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT 
 

ESPOO :  
Terttu Salonen (varhaiskasvatus) 
Nina Rantala (esimiehet) 
 
KAUNIAINEN: 
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt) 

 
 

LUOTTAMUSMIEHET 
 

Espoo: 
Pääluottamusmies Erja Lehtonen,  
Pääluottamusmiestoimisto, PL 114, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
käyntios. Kamreerintie 2, 5krs,  
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi  
 
Varaplm terveyskeskushammaslääkäri Sari Louko-Kosonen,  
Nöykkiön hammashoitola, PL 2402, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
sari.louko-kosonen(at)espoo.fi   
 
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus; esimiehet, hallinto: 
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen, 
Mäkkylän päiväkoti, PL 65207, 02070 ESPOON KAUPUNKI,     
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi  
 
Varaluottamusmies päiväkodinjohtaja Jaana Taskinen, 
Hiirisuon asukaspuisto, PL 92302 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 046 877 3567, jaana.taskinen(at)espoo.fi  
 
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus;  
lastentarhanopettajat ja erityislastentarhaopettajat: 
Luottamusmies lastentarhanopettaja Laura Raittola, 
Pikku Karhun päiväkoti, PL 81303, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 043 8247 057 tai 046 8773 565, laura.raittola(at)espoo.fi 
 
Varaluottamusmies Camilla Ojala 
Lehtikasken päiväkoti, PL 34304, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 040 7726 959, camilla.ojala(at)espoo.fi 
 
Kauniainen: 
Pääluottamusmies     Markus Lång , markus.lång(at)edu.grankulla.fi 
Luottamusmies             Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi 

 
Kirkkonummi: 
Pääluottamusmies  Sari Melkko, sari.melkko(at)kirkkonummi.fi 
Luottamusmies       Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi 

 



TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN  

DORIS II -LAIVALLE  

KESKIVIIKKONA 17.5.2017 KLO 18 ALKAEN  

Lähtöpaikkana Helsingin Kauppatori,  
(Vanhan kauppahallin pitkä sivu, esim. Lyypekinlaituri)  

Kevätkokous alkaa klo 18, ja laiva lähtee rannasta kokouksen jälkeen.  
Mikäli osallistut sekä kokoukseen että risteilyyn ilmoittauduthan seuraavaan 

osoitteeseen viimeistään 5.5.2017: ilmoittautumiset@ely.fi.  
Ilmoita samassa yhteydessä erityisruokavalioista. Ilmoittautuminen on 

sitova.  

 
  

      MENU  
P e r i n t e i n e n  

JUHLAKALAPÖYTÄ  
Pohjoismainen noutopöytä,  

valittavana monipuolisesti sekä kalaa että liharuokalajeja,  
itsepalveluna keulasalongin noutopöydästä:  

Graavilohta  
Kylmäsavulohimousse  

Savusiikaa tai lämminsavulohta  
Pippurimakrillia tai silakkapihvejä  

Silliä kolmea eri laatua  
(sinappi, tomaatti, valkosipuli, yrtti, lasimestari)  

Katkarapucanape  
Savukassleria  

Sesongin salaattia  
Fetajuustosalaattia  

Kala- ja salaattikastikkeita  
Leipävalikoima  

~ ~ ~  
Uuniporsasta pääruokana  

Lämpimiä kasviksia  
Keitetyt perunat  

~ ~ ~  
Kahvia ja teetä 



 
 

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
 

Kokouksen avaus 
 

 
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Sääntöjen 15 § mukaan yhdistyksen hallitus kutsuu sääntömääräisen kokouksen 

koolle viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan yhdistyksen, liiton tai 

järjestön lehdessä tai jäsenille toimitetuin kirjein tai sähköpostitse jäsenen 

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
VARSINAISET KOKOUSASIAT 

 
5. Käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen vuoden toiminnasta 

 

 

6. Käsitellään tilikertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
 

 
7. Käsitellään tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä vastuuvelvollisille 
 

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

 



 
Kikyn ja vasun vaikutuksia 
lastentarhanopettajan työaikaan 
Valtakunnallisen Kilpailukykysopimuksen mukaan lastentarhanopettajien työaika lisääntyi 

24 tuntia vuodessa, käytännössä 30 minuuttia viikossa. Tästä lisätyn työajan 

kohdentamisesta tehtiin Espoossa laadukas linjaus: lastentarhanopettajilla sekä 

erityislastentarhanopettajilla tuo aika lisätään muun työn aikaan yhtenä päivänä viikossa, 

päiväkodinjohtajilla aika sijoitetaan tarpeen mukaan ja konsultoivilla 

erityislastentarhanopettajilla lisäys 6 minuuttia joka päivä.  

 

Ohjeen mukaan lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien on käytettävä 

lisätty työaika lapsiryhmätyön ulkopuolella varhaiskasvatuksen pedagogiseen 

suunnitteluun, arviointiin ja kehittämistehtäviin sekä vanhempien ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tästä on jokaisen lastentarhanopettajan 

pidettävä kiinni, lapsiryhmän ulkopuolista työtä riittää jokaisella – työajalla, ei työajan 

ulkopuolella tehtäväksi.  

 

Varhaiskasvatuksessa on perustellusta syystä eri tehtäviä. Lastentarhanopettajan työ on 

virkaehtosopimuksenkin mukaan kasvatus- ja opetustyötä, lastenhoitajan työ on hoito- ja 

huolenpitotyötä. Nämä osa-alueet ja tehtävät ovat kukin omalla tavallaan tärkeitä pienten 

lasten kanssa työskennellessä, osaamisista tulee pitää kiinni ja niitä tulee kunnioittaa.  

Lastentarhanopettajan työ on vaativaa, sillä lastentarhanopettaja vastaa ja johtaa ryhmän 

pedagogista toimintaa. Työ jakautuu kahteen osaan: lapsiryhmässä tehtävään työhön ja 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön, josta osa tehdään työpaikalla, osa tarpeen mukaan 

työpaikan ulkopuolella.  

 

Huomioitavaa työajan käytössä on nyt erityisesti varhaiskasvatuslain 

lastentarhanopettajalle edellyttämät tehtävät, esimerkkinä vastuu 

varhaiskasvatussuunnitelmista, niiden laadinnasta, kirjaamisesta sekä päivittämisestä. 

Lastentarhanopettaja on ryhmänsä pedagogiasta vastuussa, joten sen suunnitteluun, 

valmisteluun, arviointiin sekä kehittämiseen on varattava riittävästi aikaa. Ei voida olettaa, 

että kerran suunniteltu pysyy vuodesta toiseen samanlaisena – lapsiryhmät muuttuvat, 

jolloin toiminta ja opetus on järjestettävä lasten tarpeiden mukaiseksi.  

 



Oleellinen osa tuota muun työn aikaa on myös monialainen yhteistyö. Nämä 

yhteistyömuodot toteutetaan lasten tarpeiden mukaan omassa päiväkodissa 

ryhmätiimien ja LTO-tiimien muodossa, päiväkodin ulkopuolella kehittämistehtävissä ja 

konsultaatioissa, sekä hoitavan ja kuntouttavan tahon tapaamisissa.   

Lisäksi vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on lasten kasvun ja kehittymisen kanssa 

erittäin tärkeää. Yhteistyötä on suunniteltava, sille on järjestettävä aikaa: vanhempainillat, 

-tapaamiset ja varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmakeskustelut vievät työajasta 

väistämättä osansa.  

 

Lastentarhanopettajan työaika ja osaaminen tulee hyödyntää täysipainoisesti, ryhmän 

lasten tarpeita vastaavaksi. Muun työajan osuus on vuosien saatossa kasvanut 

huomattavasti lisääntyneiden tehtävien ja tarpeiden vuoksi. Työtä ei tarvitse, eikä pidä 

tehdä työajan ulkopuolella, työ on mitoitettava esimiehen kanssa siten, että sen voi tehdä 

työajalla. Nykyisten arvioiden ja havaintojen perusteella tarve käyttää työaikaa 

lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön on paljon suurempi kuin virkaehtosopimuksessa 

mainittu minimi 8%. Työtehtävät ja erityiset vastuut lisäävät poikkeuksetta myös muuhun 

työhön tarvittavaa aikaa – työajan käytön tarpeet vaihtelevat eri tavoin erilaisissa 

tehtävissä ja eri ryhmissä. 

 

Nyt on pedagogiikan aika, tehdään se näkyväksi – työajalla! 

 

Hanna Iso-Kuortti 

ELYn varapuheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ELYn AFTER WORK –ilta 
Tiistaina 28.3.2017 kokoontui joukko elyläisiä viettämään Espoon seudun 

Lastentarhanopettajat ry:n ensimmäistä AFTER WORK -iltaa Tapiolaan. Illan ohjelmassa 

oli herkullista ruokaa, tietoa ja keskustelua kilpailukykysopimuksesta sekä mindfulnessia 

työhyvinvointia tukemaan. 

 

Kilpailukykysopimuksesta oli alustamassa Hanna Iso-Kuortti. Hanna toimii mm. Espoon 

seudun Lastentarhanopettajat ry:n varapuheenjohtajana sekä Opetusalan 

Ammattijärjestön ja Lastentarhanopettajaliiton luottamustehtävissä. 

Nykyinen yleistyöaika on 38 h 15 min + 30 min ”Kiky-aika”. 

Espoossa on linjattu kiky-ajan käytöstä päiväkodinjohtajien, 

lastentarhanopettajien ja konsultoivien  erityislastentarhanopettajien 

osalta erikseen. Johtajat käyttävät kuuden viikon tasoittumisjaksolla 

30 minuuttia toiminnan tarpeen mukaisesti. Lastentarhanopettajat ja 

erityislastentarhanopettajat käyttävät kuuden viikon 

tasoittumisjaksolla 30 minuutin jaksoissa lapsiryhmän ulkopuoliseen 

työhön. Konsultoivat erityislastentarhanopettajat pidentävät 

työpäiväänsä joka päivä kuusi minuuttia. Illan aikana keskityttiin erityisesti 

lastentarhanopettajan työaikaan, joka koostuu sekä lapsiryhmässä tehtävästä työstä että 

muusta työstä. Muuhun työhön on varattu keskimäärin 8 prosenttia kokonaistyöajasta 

sekä 30 minuutin kiky-aika. Keskustelua herätti erityisesti se, riittääkö muuhun työhön 

varattu aika ja pidetäänkö siitä kiinni. 

 

Muu työ pitää sisällään oman lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävien suunnittelu-, 

valmistelu-, arviointi- ja kehittämistyön sekä oman lapsiryhmän tiimipalaverit. Tämä 

sisältää mm. varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimisen, kirjaamisen ja 

päivittämisen, koko lapsiryhmän / pienryhmän / lapsen yksilöllisen pedagogisen 

toiminnan suunnittelun, valmistelun, 

arvioinnin ja kehittämisen, 

pedagogisen materiaalin kokoamisen 

ja valmistelun, tiimipalaverin ja sen 

valmistelun sekä omaehtoisen 

ammattitaidon ylläpidon ja 

kehittämisen.  

 



Muu työ pitää sisällään myös huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön, johon kuuluu mm. 

vanhempainpalaverit ja niiden suunnittelun, varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelmakeskustelut kirjaamisineen, päivittäiset tapaamiset sekä 

vanhempainillat ja niiden suunnittelun. Lisäksi muuhun työhön kuuluu vielä  

moniammatillinen työ. Se pitää sisällään mm. raportointi- ja kirjaamistehtävät, 

siirtopalaverit, neuvolan ynnä muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön. On siis todella 

aiheellista pohtia, riittääkö muuhun työhön varattu aika kaikkeen tähän. 

 

Illan työhyvinvointiosiosta vastasi Mindfulness-ohjaaja Mirkka-Maaria Niskanen. Hän 

kertoi aluksi, että mindfulness tarkoittaa tietoista hyväksyvää läsnäoloa, ja keskeistä siinä 

on keskittyä omaan kehoon ja tähän hetkeen. Mindfulness tuo levollisuutta olemukseen. 

Mirkka-Maaria totesi myös, että paras tapa luoda hyvinvointia, on myötätuntoinen asenne 

itseä kohtaan.  

 

Mindfulness-hetki piti sisällään myös läsnäoloharjoituksen, jossa ohjattiin keskittymään 

kehon eri osiin. Illan aikana saatiin myös vinkkejä omaan jaksamiseen ja palautumiseen 

sekä ohjeita omien rajojen tunnistamiseen. Lopuksi jokainen sai valita kuvan, joka auttaa 

keskittymään läsnäoloon ja tähän hetkeen. Kiireisen työn keskellä olisi hyvä olla edes 

pieni hetki pysähtyä sekä kohdata ja puhutella 

itseään. Päiväkodin arjessa se voi tuntua jopa  

mahdottomalta, mutta yrittämisestä ei varmasti 

ole haittaakaan. Muistetaan siis pysähtyä ja 

pitää itsestämme huolta, sillä omalla 

jaksamisella ja mielialalla on valtava vaikutus 

itseemme, mutta myös ympärillä oleviin ihmisiin.   

 

Ilta oli kaiken kaikkiaan onnistunut. ELYn hallitus ottaa mielellään ideoita ja vinkkejä 

vastaan jäsenistöä askarruttavista, innostavista ja kiinnostavista aiheista! 

 

 

Teksti: Minttu Ilveskivi-Hentilä 

Kuvat: Merja Laitinen 

 
 
 

 
 

 



Esimiehisyys varhaiskasvatuksessa 
 

Espoon seudun Lastentarhanopettajat järjesti esimiestilaisuuden kaikille espoolaisille 

varhaiskasvatuksen esimiehille 13.3.2017. Tilaisuudessa kävimme keskustelua 

esimiehen tehtävistä, jaksamisesta sekä työn muutoksista ja se oli houkutellut 

ilahduttavasti aiheista kiinnostuneita esimiehiä niin kunnallisista päiväkodeista kuin 

yksityisistäkin. 

 

OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki alusti tilaisuutta varhaiskasvatuksen nykytilasta 

ja muutoksista johtamisen näkökulmasta. Alustuksessaan Timo puhui johtamiseen 

vaikuttavista monista ajankohtaisista tekijöistä, mm. Sote-muutoksesta sekä työajan 

pidennyksestä. Varhaiskasvatuksen esimiehen tulee olla tietoinen yhteiskunnallisten 

muutosten vaikutuksista varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusrintamalla taistellaan niin 

kuntatasolla kuin valtakunnallisestikin mm. normiheikennyksistä, eli esim. subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta sekä ryhmäkoon kasvattamisesta.  

 

Alustuksen jälkeen keskustelu jatkui vilkkaana. Pohdimme espoolaisten esimiesten työn 

rajausta sekä työn määrää, sitä kautta myös työssä jaksamista, sekä esimiesten omaa 

vastuuta hyvinvoinnistaan.  

 

Niissä kunnissa, missä varhaiskasvatusoikeutta on rajattu, on jo nyt todettu, ettei rajaus 

tuota säästöjä – esimiehen työtaakkaa se kuitenkin kasvattaa runsaasti. Myös 

lapsiryhmien kasvattamisella on vaikutuksia paitsi lasten kasvuun ja kehitykseen, myös 

varhaiskasvatushenkilöstön työmäärän lisääntymiseen. Onneksemme Espoossa on ollut 

viisaita päättäjiä, jotka ovat päätöksenteollaan turvanneet laadukkaan 

varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja tukeneet hyvää johtamista.   

 

Espoossa on kehitetty johtamista pitkään; varhaiskasvatuksen esimiesten 

työkokonaisuuksia on muutettu ja järjestelty uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi, eikä työ 

näytä olevan vielä valmis. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien esimiesten on 

tunnettava varhaiskasvatuksen lainsäädäntö, varhaiskasvatusta ohjaavat muut asiakirjat 

sekä jokaisen oma sopimusala ja sen vaikutuksen henkilöstöön sekä johtamiseen. 

Suurinta keskustelua herätti esimiesten kasvanut työmäärä ja tehtäväkuvausten heikko 

vastaavuus muuttuneeseen esimiestyöhön. Todettiin, että johtamisen kehitystyössä 

esimiesten tehtäväkuvaukset tulisi päivittää ajantasaisiksi ja tarkistaa, että työmäärä on 

sopusoinnussa työaikaan nähden. 



 

Esimiesten työtehtävien tulee olla ihmisen mittaisia, voisi olla miettiä, millä tavoin 

varhaiskasvatuksen esimiehisyyttä saataisiin tuettua – voitaisiinko johtajuutta jakaa 

esimerkiksi koulumaailman tavoin perustamalla varhaiskasvatuksen yksiköihin 

apulaisjohtajan tehtäviä, jotka olisivat varajohtajan tehtävää laajempia 

tehtäväkokonaisuuksia.  

Esimiesten on myös hyvä muistaa, että parhaiten omaa työtään pystyy rajaamaan 

hyvällä työn suunnittelulla ja aikatauluttamisella. Kuormittavissa tilanteissa keskustelu 

oman esimiehen, työsuojelun tai luottamusmiehen kanssa voi helpottaa, yksin ei tarvitse 

esimiehenkään työtaakastaan ja jaksamisestaan selvitä. 

 

Hanna Iso-Kuortti 

 
 
 
 

 

ELY Facebookissa! 
Kuuluthan ELYn Facebook-ryhmään? Ryhmässä tietoa tulevista tapahtumista ja 

koulutuksista, ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksen kentältä ja keskustelua 

jäsenten välillä. Ryhmä löytyy Facebookista nimellä Espoon seudun 

Lastentarhanopettajat ry ELY. 

 
Muista myös ELYn nettisivut osoitteessa        

www.ely.fi 

 
 
 
 



Opettajavaihdossa Etelä-Koreassa  
 

Viime lokakuussa vietin kaksi viikkoa hyvin erilaisessa työympäristössä, sillä pääsin 

osallistumaan lastentarhanopettajavaihtoon Etelä-Koreassa kahden helsinkiläisen ja 

yhden vantaalaisen lastentarhanopettajan kanssa. Unesco APCEIU (Asian-Pacific 

Centre of Education for International Understanding) on Etelä-Koreassa toimiva 

järjestö, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä eteläkorealaisten lastentarhanopettajien 

liikkuvuutta ja kehittää eteläkorealaista varhaiskasvatusta. Yhdessä Kansainvälisen 

liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa Suomesta kutsuttiin neljä 

lastentarhanopettajaa Etelä-Koreaan. Vaihto-ohjelmassa me suomalaiset opettajat 

vietimme kaksi viikkoa tutustuen korealaiseen varhaiskasvatukseen ja myöhemmin 

korealaiset lastentarhanopettajat viettivät kaksi viikkoa kanssamme Suomessa. 

Vaihto-ohjelma järjestettiin nyt toista kertaa.  

 

Vaihdon aikana meidän suomalaisten lastentarhanopettajien tarkoituksena oli toimia 

korealaisten lastentarhanopettajien opetuspareina. Lisäksi vaihtoon sisältyi vierailuja 

erilaisissa päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen muiden toimijoiden luona. 

Opetustamme havainnoitiin APCEIUn toimesta ja meidän tuli raportoida monin tavoin 

näkemyksistämme korealaisesta varhaiskasvatuksesta. Meidät suomalaiset 

hajautettiin ympäri Etelä-Koreaa, jotta saisimme mahdollisimman laajan kuvan 

korealaisesta varhaiskasvatuksesta.  

 

Vaihdon ensimmäisen viikon vietin 

asuen Iksanin kaupungissa parin tunnin 

luotijunamatkan päässä pääkaupungista 

Soulista. Iksan on timanttimuseostaan 

tunnettu noin 300 000 asukkaan 

yliopistokaupunki, ja korealaisittain 

melko pieni. Toisen viikon asuin Jeonjun 

kaupungissa, joka on kaksi kertaa 

Iksanin kokoinen korealaisen ruokakulttuurin keskus. Jeonju on tunnettu myös upeasti 

uudelleen rakennetusta vanhasta kaupungistaan. Molempien viikkojen päiväkodit 

sijaitsivat Jeonjun kaupungissa. Iksanista Jeonjuhun matkattiin päivittäin korealaisen 

opettajaparini autossa käyden avartavia keskusteluja varhaiskasvatuksesta, 

perusopetuksesta, perheiden asemasta ja hiukan myös politiikasta. 



Koreassa varhaiskasvatusta 

toteutetaan sekä päiväkodeissa 

(kindergarten) että 

päivähoitokeskuksissa (day care 

centre). Päiväkodeissa lapset ovat yli 3-

vuotiaita, päivähoitokeskukset 

vastaavat alle 3-vuotiaiden 

päivähoidosta. Varhaiskasvatusta 

tarjoavat sekä yksityiset että kunnalliset 

päiväkodit. Valtaosa vanhemmista haluaa lapsensa kunnallisiin päiväkoteihin, ja 

suosituimpiin päiväkoteihin tulokkaita voi olla satoja enemmän kuin sinne on 

mahdollista ottaa.  

 

Päiväkodeissa ryhmät ovat usein iän mukaan jaettuja eli esimerkiksi kaikki 3-vuotiaat 

ovat samassa ryhmässä. Ryhmäkoot vaihtelevat 10 lapsesta lähes 30. Tyypillisin 

ryhmäkoko on reilu 20 lasta.  

 

Lastentarhanopettajat 

työskentelevät vuoroissa niin, 

että jokaisessa ryhmässä on 

kaksi opettajaa: toinen 

aamuvuorossa ja toinen 

iltavuorossa. Ryhmässä on 

kerrallaan paikalla vain yksi 

opettaja, ja hänen vastuullaan 

on koko ryhmä. Lastenhoitajia 

tai muuta avustavaa 

henkilökuntaa ei juuri ole. Työssä korostuvat ryhmänhallintataidot, ja päivien tarkka 

suunnittelu. Päivät sisälsivätkin useita lyhyitä toimintatuokioita. 

 

Opetussuunnitelman asema korealaisessa varhaiskasvatuksessa on vahva. Se ohjaa 

sekä opettajan työtä, opetussisältöjä, -menetelmiä että oppimisympäristöjen 

järjestämistä. Opetussuunnitelma on jaettu ikäryhmittäin osiin ja tämän lisäksi vielä eri 

sisältöalueisiin teemoittain. Näitä teemoja ovat esimerkiksi ympäristö-, liikenne-, 

kulttuuri- ja perinnekasvatus. Yhtä teemaa käsitellään pari viikkoa kerrallaan, ja ohjeet 

teeman käsittelyyn katsotaan opetussuunnitelmasta. Jokaisella päiväkodilla on lisäksi 

vuosisuunnitelma, joka julkaistaan vanhemmillekin toimitettavana kirjasena. 



Vanhemmat saavat kommentoida suunnitelmaa ja valtaosa vanhemmista näin 

tekeekin. Opettajat kertoivatkin olevansa hyvin stressaantuneita vanhempien 

korkeiden vaatimusten vuoksi. 

 

Oppimisympäristö rakennetaan 

yhteen luokkatilaan. Jokaisella 

ryhmällä on käytössään tämä yksi 

tila, joka jaetaan teemojen 

mukaisiin nurkkauksiin: musiikki, 

tiede, rakentelu, kirjallisuus, taide 

ja koti. Kaikki käytössä oleva 

materiaali on asetettu lasten 

tasolle, ja myös huonekalut ovat 

lastenkokoisia. Jokaiselle esineelle on tarkka paikkansa, ja lapset noudattavat 

järjestystä kyseenalaistamatta. Usein leikkien jälkeen opettaja alkoi laulaa tai laittoi 

levyltä soimaan siivouslaulun, joka jokaisessa kunnassa oli omansa. Laulun 

kuulleessaan lapset tiesivät alkaa lopetella leikkejään.  

 

Opetusmateriaalia oli runsaasti. Valtaosa materiaalista oli valmista 

opetussuunnitelmassa kuvattua materiaalia, joka vaihtui aina teeman mukaan. Lisäksi 

päiväkodeilla oli mahdollisuus tilata jotakin erityistä tarvitsemaansa materiaalia 

lainaan. Vierailin eräässä varhaiskasvatuksen toiminta- ja koulutuskeskuksessa, jossa 

valtavissa varastoissa säilytettiin tarkassa järjestyksessä esimerkiksi erilaisia 

naamiaisasuja. Mikäli päiväkodilla tarvittiin 30 palomiehen tai lääkärin asua, sai 

päiväkoti tilattua ne keskuksesta ja muutamassa päivässä lähetti toi asut päiväkodille.  

 

Opettajat käyttivät ohjauksessaan paljon laulua ja loruja. Puhe oli aina ystävällistä ja 

rauhallista. Ihailin opettajien tapaa käyttää kerronnallista puhetta, johon koreaa 

osaamattomanakin oli kiehtovaa uppoutua. Tarinoiden lukeminen ja käsittely draaman 

keinoin oli tärkeä osa jokaista päivää. Kulttuuriperinteen siirtäminen eteenpäin 

erilaisten perinnetarinoiden, askarteluiden ja leikkien muodossa nähtiin erittäin 

merkityksellisenä.  

 

Marraskuussa Suomeen saapui kahdeksan korealaista opettajaa. Päiväkodissa he 

ihmettelivät työnjakoa lastentarhanopettajan ja lastenhoitajien välillä. Lisäksi he 

ihmettelivät päiväkodinjohtajien ja henkilökunnan välitöntä vuorovaikutusta. Myös 

suomalaisen varhaiskasvatuksen kiireettömyys keräsi kehuja.  



 

Korealaisia lastentarhanopettajia viehättivät ympäristökasvatus ja metsäretkeilyn 

perinne. Kamerat räpsyivät ahkerasti silloinkin, kun myrskypäivinä pukeuduimme 

kuravaatteisiin ja suuntasimme pihalle lätäkköleikkeihin. Koreassa ulkoillaan 

vanhempien toivomuksesta vain kesä- ja kevätkuukausina, jolloin ei ole sateista eikä 

liian kylmää.  Liikunnan opetus ei Koreassa kuulu lastentarhanopettajan tehtäviin, 

vaan erityisten liikunnanopettajien työhön. Suomessa tätä opetusta voisi verrata 

kerhotoimintaan. Siksi liikunnan opetus lastentarhanopettajan tehtävänä herätti heissä 

ihmettelyä. Lasten mahdollisuudet leikkien rakenteluihin ja toimintaan ryhmätilojen 

ulkopuolella esimerkiksi käytävätiloissa hämmästyttivät myös. Keskustelua herätti 

myös digivälineiden käyttö opetuksessa, sillä Koreassa esimerkiksi tablettien käyttö 

päiväkodeissa on vielä kiellettyä. 

 

Vaihdon jälkeen omaa työtään oppi tarkastelemaan taas hieman eri näkökulmasta. On 

korvaamatonta päästä tutustumaan erilaisessa kulttuurissa työskenteleviin 

lastentarhanopettajiin ja huomata silti jakavansa samat periaatteet. Meitä yhdisti halu 

opettaa ja kasvattaa lapsista itseään ja toisia arvostavia, uteliaita ja innokkaita 

yksilöitä. Lastentarhanopettajan ammatin arvostus ja varhaiskasvatuksen merkitys oli 

meille kaikille itsestään selvää. Kannustankin kaikkia lastentarhanopettajia 

laajentamaan osaamistaan kansainvälisten vaihto-ohjelmien avulla. CIMO tarjoaa 

monia mahdollisuuksia myös lastentarhanopettajille eripituisiin vaihto-ohjelmiin. 

Koreasta sai hyviä muistoja tuliaisiksi enemmän kuin matkalaukkuun mahtui! 

 

Henrietta Suomalainen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kulkeeko sähköposti? 
 
ELY, OAJ:n Espoon ja Kauniaisten sekä Kirkkonummen paikallisyhdistykset, LTOL ja 

OAJ tiedottavat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sähköpostin välityksellä. Jokaisella 

jäsenellä on oikeus ja velvollisuus olla näiden sähköpostiviestien saavutettavissa. 

Ratkaisu tähän on tiivis yhteysopettajaverkosto ja alueelliset sähköpostiringit 

(Tapiola, Leppävaara, Espoon keskus, Matinkylä-Olari, Espoonlahti, Kirkkonummi, 

Kauniainen). 

  

Yhteysopettaja on tärkeä linkki yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Hän kerää talonsa 

elyläisten sähköpostiosoitteet ja välittää yhdistykseltä saapuvat sähköpostiviestit 

edelleen. Yhteysopettaja opastaa muita elyläisiä ja kertoo yhdistykseen ja 

Lastentarhanopettajaliittoon liittymismahdollisuudesta talonsa uusille 

lastentarhanopettajille ja sosionomeille. 

  

Jokaisessa päiväkodissa (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen tai koulun tiloissa 

toimiva) tulee olla yhteysopettaja. Yhteysopettajan sähköpostiosoite (HUOM! 

henkilökohtainen sähköpostiosoite, ei työsähköposti!) ilmoitetaan yhdistyksen 

sihteerille: sihteeri@ely.fi tai suoraan oman alueen rinkivastaavalle. 

 

-Jos talossa on vain yksi elyläinen, hän ilmoittautuu yhteysopettajaksi 

 -Kun yhteysopettaja vaihtuu, on muuttuneet yhteystiedot ilmoitettava 

rinkivastaavalle, ettei tiedon kulku katkea 

-Muistathan ilmoittaa myös sukunimenvaihdoksesta 

-Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla listalla tai ilmoittaa oman 

sähköpostiosoitteesi suoraan sihteerille. Työelämästä pysyvästi poissaolevat 

ilmoittavat sähköpostiosoitteensa suoraan sihteerille. 

 
Rinkivastaavat alueittain: 
 
Espoonlahti: Minttu Ilveskivi-Hentilä   minttu.ilveskivi(at)gmail.com 
Espoon Keskus: Eija Salo-Mattila  e.salo.mattila(at)gmail.com 
Tapiola: Anna Pohjakallio   anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi 
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi   sanna.salmi(at)opettaja.fi 
Leppävaara: Merja Laitinen   merja.laitinen(at)opettaja.fi 
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen            terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi 
Kauniainen: Riitta Ojanperä   riitta.ojanpera(at)opettaja.fi 
  
 

 



OAJ:n jäsenkalenteri muuttuu tilattavaksi! 
 

OAJ:n taskukalenteri lähetetään ensi syksystä alkaen vain sen erikseen tilanneille. 

Tilaus tapahtuu jäsensivujen kautta osoitteessa oaj.fi. Ilmoitus kannattaa tehdä jo nyt, 

jotta tiedot ovat valmiina ensi syksyn postitusta varten! Kun kalenterin tilaus on 

merkitty jäsentietoihin, sen tilaus jatkuu toistaiseksi eikä tilausta tarvitse uusia 

vuosittain. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

HUOM! HUOM! HUOM! 
 
Olethan päivittänyt yhteystietosi jäsenrekisteriin sivuilla oaj.fi -> 
jäsensivut -> omat tiedot -> jäsentiedot.  Erityisesti sähköpostiosoite olisi 
tärkeää olla ajan tasalla!  
 

Nyt tarkistamaan ja päivittämään tiedot ajan tasalle! 
 


