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KARVIAINEN: KARKKILA & VIHTI
_______________________________________________________________________________________
Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman aikana: Karkkilan kaupungissa sitouduttiin varhaiskasvatus ja
koulu –kehittämisalueeseen. Kuntayhtymä Karviainen toimii Karkkilan ja Vihdin alueilla ja se sitoutui
perhekeskuksen kehittämisalueeseen.
1. Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman jälkeen:
Karkkilassa aloitettiin yhteinen suunnittelu ja käytännön työ kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (MLL,
SPR, ev.lut srk, Katukappeli/ helluntaisrk ja Nuorisoasema oman kunnan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä ei
ole juurikaan aiemmin ollut tällä tasolla ja sitä on päätetty jatkaa. Olemme toteuttaneet yhteisen
tapahtuman, ja jatkamme sitä vuosittaisena tapahtumana. Karkkila ei sitoudu erikseen Unicefin
lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin vaan keskittyy lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseen
päätöksentekokulttuurissa. Valtuustoaloitteen pohjalta kaupunkiin valitaan oma lapsi- ja nuorisoasiain
valtuutettu.
Monialainen yhteistyö Karviaisen alueella on hyvää, mutta vaatii toki jatkuvaa kehittämistä muuttuvassa
yhteiskunnassa ja muuttuvissa paikallisissa olosuhteissa. Yhteistyön rakenteet ovat olemassa.
Lape –hankkeen kautta on järjestetty Vihdissä Lapsivaikutusten arviointi –työpajatilaisuus (yhteinen Vihti,
Karkkila, Karviainen). Vihdissä tiedostetaan lapsivaikutusten arvioinnin tärkeys palvelujen suunnittelussa ja
toteuttamisessa, ja tämä pyritään myös huomioimaan toiminnassa.
Osallisuusteema on ollut Vihdissä esillä laajemminkin, ja sitä kehitetään parhaillaan. Kuntaan on palkattu
hallintoasiantuntija, jonka tehtävänkuvaan sisältyy osallisuusasiantuntijan rooli. (mm. osallistava budjetointi,
osallisuuskoulutukset)
Monialaisessa alueellisessa oppilashuollon työryhmässä on kehitetty Kuusi askelta kouluun –toimintamalli,
jota toteutetaan esiopetuksessa. Toimintamallia on tarkoitus edelleen juurruttaa kaikkiin esiopetusryhmiin
sekä jalostaa ja suunnata askelia mahdollisesti tulevaisuudessa myös ensimmäiselle vuosiluokalle
koulunkäynnin alkuun.
Vihdissä on kehitetty monipuolisia perusopetuksen opetusryhmiä, joista ketteräksi kokeiluksi on ilmoitettu
Mopo –luokka. Lisäksi Vihdissä on hoidollispedagogiset luokat ala- ja yläkoululaisille, ja opetushallituksen
lanseeraamassa Perusopetuksen innovatiiviset kokeilut –hankkeen puitteissa toteutettu Ope Poppanen –
toiminta. Näillä kaikilla kuin myös koulujen oppilashuollollisilla kerhoilla pyritään ennaltaehkäisemään, ja
myös huolehtimaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tilanteita.
Perheille on kehitetty matalan kynnyksen periaatteella perheneuvolan psykologin tuki neuvolatoimipisteiden
yhteyteen. Tuen mahdollistaminen on tehty perheille sujuvaksi neuvolan ja perheneuvolan yhteistyöllä.
Yhteistyön tuloksena on syntynyt ketterien kokeilujen myötä avoperheneuvola-malli, jota toteutetaan tällä
hetkellä Vihdin ja Karkkilan alueella. Malli on tarkoitus juurruttaa pysyväksi toiminnoksi. Kehittämiskohteina

jatkossa ovat tilakysymykset, työnsisällölliset tarkennukset sekä mallin juurruttaminen osaksi Karviaisen
hoitopolkuja.
Karviaisen perheneuvoloiden työntekijät ovat jalkautuneet myös Vihdin kunnan Annantien avoimeen
päiväkotiin tapaamaan perheitä. Kokeilun tavoitteena on, että sitä kautta myös perheneuvolaan
hakeutumisen kynnys lapsiperheillä madaltuisi.
Eva (erityinen vaativa tuki) –osa-alueella Karviaisen perhelinjan työntekijöitä on ollut aktiivisesti mukana
erilaisissa Lapen kautta järjestetyissä tilaisuuksissa sekä järjestänyt tilaisuuksia myös Vihtiin (mm. Hyks –
varhain, Pesäpuu –mallin esittely). Karviaisen työntekijöitä on koulutettu Lape –hankkeen aikana Ihmeelliset
vuodet –toimintamenetelmän käyttöön. Niin ikään kehitteillä on erilaisia ryhmätoimintamalleja perheiden
tueksi, joita on tarkoitus kehittää ja juurruttaa tarpeiden/ tilanteiden mukaan.
Kuten Karkkilassa, myös Vihdissä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on vahvistunut Lape –
hankkeen aikana.
Esimerkit yhteistyössä suunnitelluista ketteristä kokeiluista:
 MLL:n kirjastoklubi –toiminta alakouluikäisille lapsille kunnan pääkirjaston tiloissa. Toiminnassa on
ollut mukana MLL:n vapaaehtoistoimijoita, lukumummeja ja vaareja. Tulevaisuudessa toimintaa
voisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa myös uusiin Vihticampuksen –tiloihin kirkonkylälle (tilojen
valmistuttua).
 Vihdin seurakunta on järjestänyt läksyparkkia ja kakkoskerhoa pienille alakoululaisille
iltapäivätoiminnan ohella. Sekä Kamalat äidit –ryhmätoimintaa, joka on suunnattu murrosikäisten
nuorten vanhemmille.
 Vihdin mielenterveysseura on organisoinut myös ryhmätoimintaa (mm. eroperheiden vanhemmille
suunnattua). Haasteeksi on koettu, kuinka tavoittaa ja saada mukaan oikeaa kohderyhmää. Tämä
vaatii vielä kehittämistyötä.
Yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestimme myös Lape –messut Vihdin pääkirjaston
tiloissa 18.1.2018. Tapahtuma keräsi kävijöitä 1933. Tapahtuman järjestämiseen osallistui myös sellaisia
toimijoita, jotka eivät ole niin tiiviisti olleet Lape –hanketyössä muuten mukana (mm. partiolaiset ja Vihdin
vanhemmat ry.) Tapahtumassa esiteltiin laajasti eri toimijoiden järjestämiä palveluja.
Tilaisuudesta jäi positiivinen kuva, ja yhteisesti pohdittiin, voisiko tapahtumasta tulla vuosittainen, tai
harvemmin järjestettävä, ja olisiko mahdollista laajentaa tapahtumaa esim. ottamalla harrastustoimintojen
esittelijöitä mukaan. Tapahtumasta jäi itu kasvamaan, mutta vielä emme ole päässeet niin pitkälle, että
olisimme jo suunnitelleet seuraavaa tapahtumaa.
2. Linkittyminen maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman aikana:
Karkkila: lähinnä varhaiskasvatuksen ryhmään, mukanaolo ja osallistuminen koulutuksiin
Lape -työpajoihin ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen (Varko ja Eva)
(Vihdin sivistyskeskuksesta sekä Karviaisesta on ollut osallistujia Nepsykoulutukseen ja Karviaisesta
Ihmeelliset vuodet koulutukseen, kuraattoreille suunnattua työkalua koulupoissaoloihin liittyen on esitelty
mm. kuraattoreille ja Lape –työryhmälle)
3. Kokeilusta pysyväksi käytännöksi:
Karkkila: leikkikenttä-, perhekahvila-, ja elämyspolkutoiminta, päihdevalistus sekä suomikerho
maahanmuuttajaperheille. Kaikki juurtuivat ja jäävät pysyväistoiminnoiksi. Juurruttaminen edellyttää niin

kaupungin kuin yhdistysten henkilöstön sitoutumista. Resursointi hoidetaan kunkin toimijan omien
talousarvioiden kautta. Alueella on toteutettu seuraavat ketterät kokeilut: Kuusi askelta kouluun, Ajassa
elävät opetusryhmät (Mopo, Hope, Ope Poppas -toiminta), Avoperheneuvola, Malleista on tehty erillisiä
arviointeja/ postereita. Juurruttaminen edellyttää suunnitelmallista ja sitkeää työtä, ja sitä, että työhön
sitoutetaan tiettyjä henkilöitä (mahdollistetaan myös työajallisesti).
4. Alueelle juurrutettavat kokeilut muista kunnista:
Karkkila harkitsee Vihdin 6 askelta kouluun -mallin kokeilua. Se edellyttää malliin tutustumisen ja
vastuullisen toteuttajahenkilöstön löytymisen omasta kaupungista
Hyks varhain toiminnan juurruttaminen
 kuuden sote –malleihin tutustuminen, muiden kuntien perhekeskusmalleihin sekä Ohjaamo –
toiminnan malleihin tutustuminen
 yksittäisiä tutustumiskäyntejä eri kuntiin on toteutettu hankkeen aikana
5. Sidonnaisuudet maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman päätyttyä:
Karkkilassa ei ole henkilöresurssia laajentaa toimintoja. Vihti suhtautuu avoimin mielin asiaan ja osallistuu
tarvittaessa.
6. Muutosohjelman aikana syntyneet rakenteelliset muutokset:
Karkkilan osuus on hankkeessa ollut aika ohut, eikä rakenteellisia muutoksia ole syntynyt. Lasten ja nuorten
hyvinvointityöryhmän kokouksiin on osallistettu kolmannen sektorin toimijoita. Tällä hetkellä he ovat
mukana mm. meneillään olevassa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyössä. Vihdissä on ollut
organisaatiouudistus kuluvan vuoden aikana, ja sen myötä on syntynyt myös Lasten ja nuorten hyvinvointi –
tulosalue, johon kuuluvat nuorisopalvelut ja opiskeluhuolto. Karviaisen perhepalvelut on keskitetty kuluvan
vuoden sisällä Ojakkalantie 10 –tilohin Nummelassa, joka on tarkoittanut muuttoa erillisistä, kunnassa
hajallaan olevista tiloista, yhden katon alle.
Yhteenveto (Karkkila)
2018
Leikkikenttätoimintamalli
kehitetty
Perhekahvilatoiminta
aktiiviseksi
Elämyspolku-konseptin
kehittäminen

2019
Toiminnan jalostaminen,
yhdistysten välinen
tiedottaminen
Uusien tilojen etsintä
toiminnan laajentaminen
Elämyspolun tapahtumien
määrän lisääminen

2022
Toiminnan jatkaminen

2025


Toiminnan jatkaminen
asiakaspalautteen pohjalta
Toimintaa kaikille
ikätasoille päiväkodeista
toiselle asteelle
Toiminnan jatkaminen



2030



Suomi-kerho
Kerhotoiminnan jalostaminen
maahanmuuttajaperheille
kokemusten ja osallistavan
–mallin kehittäminen
palautteen perusteella
Päihdevalistus, Selvä juttu - Selvä juttu –työryhmän
Toiminnan kehittäminen ja
työryhmän aktivointi,
aktiivinen toiminta,
jatkuva valistus
kouluvierailut ja
katuhelpperitoiminnan
yleisöluento/osallistava
virittäminen
alustus
Vihdissä työstetään vastaavanlainen taulukko keväällä 2019 (organisaatiouudistuksen tuomien muutosten
vakiinnuttua).

