SDP:n Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloite päiväkotien talviurheiluvälineiden saatavuudesta
KV 13.12.2021 § 140
SDP:n Joensuun valtuustoryhmä jätti 13.12.2021 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen päiväkotien talviurheiluvälineiden saatavuudesta.
Päätös:
Päätös lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

KAKOLK 22.03.2022 § 30
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 505 lähettää
valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluihin valmisteltavaksi.
SDP:n Joensuun valtuustoryhmä on jättänyt 13.12.2021 (140 §) valtuustoaloitteen,
jossa he tuovat julki huolensa lasten tasa-arvoisista mahdollisuuksista osallistua
päiväkotien talviliikuntaan puutteellisten tai puuttuvien urheiluvälineiden vuoksi.
Aloitteessa tuodaan esille, että hiihtoon tai luisteluun osallistuminen vaatii
asianmukaiset varusteet. Varusteiden hankinta yhdelle tai useammalle lapselle voi
osoittautua joissakin perheissä esteeksi osallistua näihin varhaiskasvatuksen
aktiviteetteihin. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Joensuun kaupungin
päiväkodit voisivat ottaa lahjoituksina vastaan talviliikuntavälineitä sekä kaupungin
toimesta hankkia pienen määrän näitä välineitä jokaiseen päiväkotiin niitä lapsia
varten, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia kyseisiä välineitä itse.
Vastaus aloitteeseen:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (4.5 Oppimisen alueet, Kasvan liikun ja
kehityn, 2018) todetaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia
liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Varhaiskasvatuksen
liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä ja lapsilähtöistä, monipuolista ja
tavoitteellista. Riittävä fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle,
kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan
erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan tapoja, kuten leikkimistä
sisällä ja ulkona, retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) ei määrätä, että
varhaiskasvatuksessa tulee opettaa/ohjata lapsia hiihtämään tai luistelemaan,
vaan siellä puhutaan taidoista. Perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen
tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia
perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa
hyödynnetään eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan
innostavia välineitä. Lasten liikkumisen tulee vaihdella luontevasti kestoltaan,
intensiteetiltään ja nopeudeltaan. Lasten tulee saada kokemuksia yksin, parin ja
ryhmän kanssa liikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksia
erilaisista liikuntaleikeistä, kuten perinteisistä pihaleikeistä sekä satu- tai
musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee hyödyntää siten, että lapset saavat
mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiä tapoja ulkoilla. Lisäksi
perusteissa todetaan, että varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten
terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle
elämäntavalle. Myös päivittäinen, riittävä fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelua
sekä oppimista. Varhaiskasvatuksessa käsitellään lasten kanssa heidän
hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen
hyvinvoinnin merkitystä.
Se, että lapsilta puuttuisi varhaiskasvatuksessa talviliikuntavälineitä, ei ole ollut
ongelma päiväkodeilla. Tällaisia lapsia, joilla ei ole talviliikuntavälineitä, on ollut

talven aikana vain muutamia. Osalla Joensuun kaupungin päiväkodeista on
varatalviliikuntavälineitä ja osalla ei. Jos lapsella ei ole ollut kyseisiä välineitä eikä
päiväkodilla ole ollut varavälineitä, niin siitä ei ole tehty suurta pulmaa, vaan lapsi
on harjoitellut esimerkiksi tasapainotaitoja jollakin muulla tavalla aikuisen
ohjauksessa. Toivottavaa kuitenkin olisi, että isommilla lapsilla eli 5–6-vuotiailla,
olisi varhaiskasvatuksessa talviliikuntavälineet, sillä kyseisessä iässä luodaan
pohja erilaiselle liikkumiselle kuten luistelulle ja hiihdolle.
Joensuun varhaiskasvatus kannattaa kierrätystä. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa (4.5 Oppimisen alueet, Tutkin ja toimin ympäristössäni, 2018)
todetaan, että ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan
kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Taitoja voidaan
harjoitella esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön
avulla. Kun talviliikuntavälineitä kierrätetään, muuttuu perusteiden tavoitteet
todelliseksi toiminnaksi ja varhaiskasvatuksessa olevat lapset näkevät, mitä
kierrättäminen käytännössä tarkoittaa: minun vanhat sukseni ja sauvani annetaan
päiväkodille toisten lasten käyttöön. Myös jotkut varhaiskasvatuksen työntekijät
ovat tuoneet lastensa käytettyjä liikuntavälineitä päiväkotien käyttöön. Useat
Joensuun kaupungin päiväkodit ovat järjestäneet lisäksi erilaisia tapahtumia ja
pihakirppiksiä, jonne vanhemmat ovat voineet tuoda pieneksi tai ilman käyttöä
olevia liikuntavälineitä, leluja tai askartelutarvikkeita. Nykyään myös monet
huoltajat hankkivat lapsilleen liikuntavälineitä edullisesti nettikirpputoreilta.
Joensuun päiväkoteja ei ole missään vaiheessa kielletty ottamasta vastaan
käytettyjä talviliikuntavälineitä, jos ne vain ovat hyväkuntoisia. Jos päiväkodille
haluaa lahjoittaa sukset, tulisi samalla lahjoittaa myös kyseisiin suksiin sopivat
kärkimonot sekä sauvat. Ilman suksiin sopivia monoja, lahjoituksista ei ole hyötyä.
Remmisiteet eivät ole turvallisia ja toimivia varhaiskasvatuksessa.
Joensuun kaupungin päiväkodit ottavat mieluusti vastaan lahjoituksena
hyväkuntoisia suksia ja niihin sopivia kärkimonoja sekä sauvoja. Varasukset eli 3–
5 paria per päiväkoti, eivät vaadi liikaa säilytystilaa ja täyttävät sen varavälineisiin
liittyvän tarpeen, mikä päiväkodeilla on tähän mennessä esiintynyt. Luistinten
kodalla tilanne on haastavampi, sillä luistimet vaativat teroittamista ja niiden tulisi
olla kooltaan sopivia sekä lapsen nilkkaa tukevia. Käytetyt luistimet ovat usein jo
varresta löystyneet, eikä tällaiset välineet tuota lapselle miellyttävää
liikuntakokemusta (lapsen jalka on väärässä asennossa, jolloin ei synny oikeaa
tasapainokokemusta ja tunnetta kehonhallinnasta). Käytettyjä luistimia päiväkodit
eivät siis vastaanota.
Huoltajat, jotka haluavat lahjoittaa hyväkuntoisia lasten suksia sekä suksiin sopivia
kärkimonoja ja sauvoja, voivat olla yhteydessä haluamaansa Joensuun kaupungin
päiväkotiin tai siihen kotia lähimpänä olevaan Joensuun kaupungin päiväkotiin ja
ilmoittaa suksilahjoituksesta.
Valmistelija: palvelujohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa edellä olevan vastauksen SDP:n
Joensuun valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa, että valtuustoaloite ei
anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 04.04.2022 § 142
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä edellä olevan vastauksena SDP:n Joensuun valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 23.05.2022 § 51
2842/00.02.00.03/2021
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena SDP:n Joensuun valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

