
KUULUMISIA KUNNASTA 

Kesäkuun alussa tuli voimaan uusi hallintosääntö, jossa aikaisempi sivistyslautakunta jaettiin kahteen 

osaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuulle jäivät varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio-opetus. 

Hyvinvointilautakunta sai hoitaakseen kirjasto- ja kulttuuritoimen, liikuntatoimen, nuorisotoimen sekä 

työllistämisen. Itse olen nyt päässyt tarkastelemaan kasvatus- ja opetuslautakunnan asioita tarkemmin 

puheenjohtajan roolissa. 

 

Hallintosäännössä on myös tarkemmin määritelty, mitkä asiat kuuluvat kasvatus- ja opetuslautakunnan 

päätettäviksi. Tällä hetkellä lautakunnassa on kolme esittelijää. Kunnanjohtaja esittelee toimialan yleiset 

asiat, varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatuksen asiat sekä lukion ja yläkoulun rehtori koulutukseen 

liittyvät asiat. Lautakunnassa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. 

 

Lautakuntana olemme ehtineet kokoontua tämän kauden aikana kaksi kertaa. Näiden kahden kerran aikana 

puheenjohtajan rooli on kuitenkin haastanut minut jo aivan eri tavalla kuin aikaisempi sivistyslautakunnan 

jäsenenä toimiminen. Mielenkiintoista oppia uutta, mutta samalla huomaa, kuinka paljon opittavaa on vielä 

edessä. On ollut mahtavaa huomata, miten kokeneemmat valtuutetut ovat kannustaneet minua tehtävässä 

ja miten paljon he ovat olleet avuksi, jos jokin muotoseikka on mietityttänyt. Parasta tässä on kuitenkin 

ollut se, miten apua annetaan puoluerajoista piittaamatta.  

 

Syksyllä luin Alueviestistä kirjoituksen, missä sastamalalainen valtuutettu kertoi tutustuvansa kaikkiin 

lautakuntansa alaisiin toimintoihin. Pidin ajatusta niin hyvänä, että päätin toimia samoin. Kierrokseni on 

vielä kesken, mutta tähän mennessä olen ehtinyt tutustua Pohjoisseudun koulun sekä päiväkodin 

molempien osastojen toimintaan.  

 

Käyntieni tarkoitus on muuttaa numerot oikeiksi mielikuviksi asioista. Lautakunnassa me pyörittelemme 

pääasiassa numeroita ja numeroiden valossa on todella helppo sanoa, että kyllä sinne vielä yksi lapsi 

mahtuu tai kyllä siitä voidaan vielä kiristää. Paikan päällä tutustuessa numerot muuttuvat todeksi. Äkkiä 

huomaa, miten seinät tulevat oikeasti vastaan tai miten pienellä budjetilla tällä hetkellä jo tuotetaan 

palveluita. Tähän mennessä olleet kaksi käyntiä ovat olleet todella silmiä avaavia ja odotan innolla, koska 

saisin töiden lomaan raivattua aikaa myös lopuille käynneille. 

 

Paitsi numeroita, on käynneillä muutettu myös henkilökunnan työtehtäviä mielikuvista käytäntöön. 

Loistavaa työtähän siellä tehdään. Lapset todella otetaan huomioon yksilöinä, mietitään miten heille voisi 

antaa parhaat eväät tulevaisuuteen. Perheiden tilanne huomioidaan ja tämän mukaan mietitään, 

millaisesta tuesta kukin lapsi voisi hyötyä eniten. Lapsille ollaan paitsi opettajia ja ohjaajia, mutta myös 

välittäviä, läsnäolevia ja turvallisia aikuisia. Tähän mennessä nähtyyn ei voi olla kuin tyytyväinen sekä 

lautakunnan puheenjohtajana että äitinä.  
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