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#K_BRK161204: Mitä sä sanoisit, S, että mitä teillä on muuttunut? 

 

#SRK161204: Anteeksi. 

 

#K_BRK161204: Kun sä sanoit, että kaksi vuotta sitten tai vuosi sitten oli semmosta niin 

sanottua ja nyt sä voisit sanoa, että se on [kasvatuskumppanuutta?  

 

#SRK161104: [Niin, niin jotenkin siinä 

 

#K_BRK161104: Mikä siinä on muuttunut? 

 

#SRK161204: Mä en tiedä, et jotenkin niinku omaa, sit mietinkin sitä, et onks se vaan minun 

oma ajatus, että tota, minkä takia me laitettiin se ns. siihen silloin. Mun ajatuksissa se ns. on 

niinku sellaista, että se ei ole vielä läsnä eikä se ole täällä näin, että me ei oikeastaan osata 

selittää tai selittää ja >selittää se on typerästi sanottu<, mutta se ei ole meillä täällä jossain. 

Sitten kun sen ottaa sen ns pois, niin se on niinku sitä. Se on sitä jokapäiväistä työtä, mistä ei 

välttämättä tartte joka päivä puhuakaan, mutta se kulkee siellä semmosena punaisena 

lankana. En mä tiedä, mutta se on mun pääkopassa näin.  

 

#PRK161204: Meil on ainakin niinku silleen muuttunut, että joka ryhmä on pitänyt nää 

alotuskeskustelut aina uusien [lasten kanssa.  

 

#SRK161204:[Joo-o.  

 

#PRK161204: Tää on sellainen niinku näkyvin muutos. Ja sit se tietysti poiki sitten tämä, 

tämä ajatus tästä kasvatuskumppanuudesta just tän omahoitajajutun ja tota ja se, että siitäkin 

mä kysyin, että haluuttekste siihen vanhaan tapaan tehdä työtä, niin yksikään ei halunnut. Että 

kaikki koki sen, että tää tämmönen omahoitajamalli (.) on, on paljon parempi tapa 

työskennellä ja lapset ja perheet ottaa huomioon paremmin kuin tää vanha. 

 

#IRK161204: Kaikilla lapsilla on tämä omahoitaja? 

 

#PRK161204: Kyllä, joo, joo. 

 

#IRK161204: Voi olla tietytkin lapset. 

 

#PRK161204: Joo. 

 

#IRK161204: Eikö tuossa ole kyllä aika loistavaa. 

 

#PRK161204: Joo, joo heh.heh. silleen kun miettii, mut et sitten kun mä mietin sitä mun 

osuutta tässä näin, niin musta tuntuu, että mä, mä en oo niinku tällä hetkellä siinä ollut 

mitenkään eteenpäin viemässä. Ne tiimithän on tietysti tehnyt tämän työn, että niillä on nää 

ryhmät ja alotuskeskustelut, että multa ei ole niinku nyt lähtenyt mitään sellaista (.) sellasta 

(.) uutta ideaa tai jotain, että nyt pohditaan tätä tai mitään tällaista. Et jotenkin se niinku on se 

huono omatunto, että mä oon vaan kopissani ja (   )menee.  

 

#SRK161204: Ehkä se on just se, et mul on eri kuva kun teillä, että mä oon siinä ryhmässä, et 

mä näen sen niinku tai [koen sen joka päivä. 

 


