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• Päivähoito, sisältää esiopetuksen
• Alakoulu (luokat 1-6)

- Kaikki ovat ansainneet parasta -

Kalkkisten palvelukeskuksen asiakkaat 2016-2017

Päivähoito esikoulu koulu

19,8 
(Sis. Eskarit)

4 37



• Henkilöstöresurssin joustava käyttö yli entisten 
hallintorajojen
• Lyhytaikaisten sijaisuuksien hoito talon sisäisillä 

järjestelyillä

- Osaava henkilökunta -

Kalkkisten palvelukeskuksen henkilökunta 2016-2017

Päiväkoti koulu

Lastentarhanopettaja
2 päivähoitajaa

2 luokanopettajaa
Koulunkäynninohjaaja

Lisäksi:
Koulunkäynninohjaaja



• Meidän ja teidän -ajattelumallista luopuminen - kaikki on yhteistä
• Yhteiset hankinnat
• Sijaiskustannusten minimoiminen
• Päiväkodin lisähenkilöstön siirtymäkustannusten poistuminen
• Esikoulun ja päiväkodin taloudenpito läpinäkyväksi ja henkilöstön 

osallistuminen talouden suunnitteluun

- Järkevä taloudenpito - 



• Palvelukeskuksen kaikki yksiköt voivat käyttää kaikkia tiloja 
tasapuolisesti
• Ulkotilojen kunnostustyöt ovat parantaneet viihtyisyyttä ja 

turvallisuutta
• Päivähoidon sisätilojen päivittäminen toimivammiksi (mm. ruokailu ja 

vaippojen vaihtaminen)

- Toimivat ja viihtyisät tilat -



• Pihapiirin kaikki aikuiset tuttuja, lisää valvovia silmiä
• Enemmän yhteistä keskustelua, enemmän uusia ideoita
• Uusia tuulia päivähoitoon, ryhtiä ja toiminnan tehostusta
• Varhaiskasvatus säännöllisen ja suunnitelmallisen arvioinnin pariin 

(vrt. koulu)

- Laadukasta toimintaa -



• Johdon pätevyysvaatimukset
• Päivähoitotoimiston tarjoama tuki
• Yhteisten aikataulujen sovittaminen
• Erilaiset toimintakulttuurit (esim. työajan suhteen)
• Muutosvastarinta – näinhän me ollaan aina tehty
• Lainsäädännön erot varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä
• Hajautettu eri lautakuntiin

- Hallinnon haasteita -



• Poikkeustilanteissa koulu (henkilökunta ja oppilaat) joutuvat 
useimmin joustamaan
• Yhteistyön vetureina toimiminen
• Syö työaikaa koulun puolelta

- Koulun haasteita -



• Pitkät hoitoajat: aamulla ensimmäiset lapset tulevat 6.00 ja viimeiset 
lähtevät 17.00
• Lasten laskennallinen lukumäärä on ajoittain  suuri hoitajamäärään 

nähden
• Lasten suuri ikäjakauma (1 – 6 –vuotiaat)
• Uuden päivähoitolain tuomat haasteet
• Toimintakulttuurien erot, arvioinnin käyttöönotto

- Päivähoidon haasteita - 



































Kirje mahdollisille pajan pitäjille

30.8.2016
Hei _________________________________________!
Me olemme Kalkkisten koulusta. Koulumme on kohta 130-vuotias, 
mutta silti hyvin vireä. Tänä vuonna opetussuunnitelma uudistui ja 
alakoulussa on myös valinnaisia oppiaineita. Pääsemme siis itse 
valitsemaan, mitä haluamme oppia.
Valitettavasti koulumme opet ei osaa kaikkea. Siksi kysymmekin, että 
voisitko Sinä tulla opettamaan tai ohjaamaan meille erityistaitoasi,
__________________________________________________? Ope 
sanoo, että Sinulle ei voida maksaa palkkaa, mutta voit ruokailla sen 
päivän aikana kanssamme. Valinnaiset aineet meillä on yhden päivän 
aikana perjantaina klo 9 – 12.45. Voisitko olla ystävällisesti yhteydessä 
meidän opeen (mari.laurell@asikkala.fi tai 044 778 0008) asiasta. Voit 
valita seuraavista päivistä, mikä Sinulle sopisi:
Syyslukukaudella 9.9. 2016, 7.10.2016, 18.11.2016 tai 16.12.2016
Kevätlukukaudella 27.1.2017, 24.2.2017, 31.3.2017 tai 21.4.2017
Jos et pääse osallistumaan, ilmoitathan siitäkin opelle!
Yhteistyöterkuin: Kalkkisten koulun oppilaskunta























Kiitos!

•Kaikki ovat hyviä 
jossain – etsi se, jos se 
ei näy päällepäin

•Sitä mitä ei ole, ei 
tarvita. Ja jos jotain 
tarvitaan, se hankitaan 
– keinolla tai toisella
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