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Mirja Määttä: Niin olisks teillä vielä, kun mennään tähän teiän työryhmä työskentelyyn, 
et tää on se teidän ydinryhmä ja teillä on kullakin sitte ne, tota, omat taustajoukot, jotka 
sitte kokoonnutte tähän, tähän seminaariin ja näin. Mä halusin vaan vielä varmistaa.  No 
sitte tuota, onko näkyvillä että, että teiän niinku eri toimialojen ja ja toimijoiden niinku 
näkemykset erois, painotukset ja ne näkökulmat, mitkä on tähän, tähän niinku 
suunnittelutyöhön, tähän ohjelmatyöhön. Erooko ne, erooko ne selkeesti, voittekste 
tunnistaa toisissanne ja ajattelutavoissanne ja näkemyksissä jotakin eroja? 

Pekka: En mä ainakaan huomattavia eroja, et musta tuota aika, aika sillä tavalla tuota voi 
ihan pienissä asioissa, tietysti saattaa olla, mutta harvinaisen niinkun yksimielisiä mun 
mielestäni ollaan niinku näistä päälinjoista. 

Soile: Ihan samaa mieltä, tuntuma itellä etä hyvin, niinku loppupeleissä, ehkä se on just, 
jotenkin ite aattelen sillain et tää on kuitenkin tietyn kokonen alue, sillai pieni kaupunki, 
ja jotenkin se, tavallaan se tuntemus ja tietämys siitä omasta asuinkunnasta on kaikilla 
aika samantyyppinen, niinku sillä tavalla tiietään siitä jo. Tiietään siitä et tavallaan niistä 
asioista, mitkä siellä elää ja on, että se on niinku tiedossa tavallaan tän kaupungin, että se 
on niin jotenki minusta niin tuntuu hirveen yksmieliseltä aina et niinku samat ilmiöt ja 
samat asiat on tavallaan mitä nostetaan ja mitä pohitaan ja minkä kaikki on jo havainnu 
valmiiks. 

Maija: Kyl must tuntuu et meillä on aika niinku yhteinen ymmärrys siinä niinku 
perusongelmista ja asioista eikä meillä oo niinku kilpailu siitä, että no meillä on isommat 
ongelmat ku teillä tai .. tai meille pitäs saaha enemmän niinku voimavaroja ku teillä että 
se on nyt se niinku kaikilla se sama tilanne ja ja mä luulen että me kaikki tähätään niinku 
loppupeleissä niinkun samoihin tavoitteisiin ja päämääriin sitten tässä lasten niinku 
hyvinvoinnissa että keinot on sit jokaisen perustyössä vähän erilaiset taikka aika paljoki 
erilaiset että niille tonteille ja reviireille ei voi niinku mennä toiset sanomaan, et ne on sit 
asiantuntijuustehtäviä sit siellä perustyössä. 

Aira: Minusta tämä oppimistilanne niin tällä työryhmälle ku niille alaryhmille kun me 
yhessä näistä asioista haastellaan ja meillä on niinku asiantuntemusta jokkaisella on 
niinku pikkasen eri näkökulmasta ja se minusta sitä yhteistä ymmärrystä just tuo, jos me 
nähhään se arvokkaana se, se toisten asiantuntemus ja tota sitten, sitten se että tota..ei, en 
minä ainakaan oo kokenu sellasta ristiriitaa että täällä niinku ainakaan nyt tähän 
mennessä, niin oo ollu minkäänlaista, niinku tavallaan se, ne yhteiset linjat vaikka niitä ei 
oo… 


