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Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Kallion moniammatillisen kehittämistiimin kokous
Aika:
Paikka:
Kutsuttu:

Tiistai 26.2.2013 klo 9.00-11.00
Smarthouse 4.krs pieni kokoustila

Pirjo Matikainen, Marja Ranta-Nilkku, Ulla-Maija Miettilä, Sari Suhonen, Pirjo
Jääskelä, Leena Iisakkila, Sirpa Hannula, Katja Kosonen, Heljä Lumiaho, Kaija Jokela,
Helena Mäkelä, Pirkko Säily (MLL), Pirkko Pietikäinen (ev.lut. seurakunta), Reetta
Lepistö, Aija Uusitalo (Pirkko Säilyn sijainen) Aira Vähärautio, Kirsi Anttila

Asialista

1. Kokouksen avasi kokouksen Oulusta videoyhteyden päästä. Todettiin läsnäolijat
2. Kehittäjäryhmien kuulumiset alueilta ja kehittämisprosessien eteneminen
 Esiopetuksen siirtymävaiheen tiedonsiirtomallista kertoi Marja Ranta-Nilkku,
Sari Suhonen ja Ulla-Maija Miettilä. Tiedonsiirtoillat olivat positiivisia
kokemuksia ja toivottiin niiden jatkuvan. Vanhemmat olivat avoimesti kertoneet
lapsistaan Nivalassa tiedonsiirtolomakkeisiin. Ylivieskassa ei näitä ollut
palautettu hakemusten yhteydessä, ne tulevat palautumaan luultavammin
suoraan esiopettajalle myöhemmin. Tulevaisuudessa voitaisiin pyytää kaikki
palauttamaan tieto lapsesta lomake yhdessä hakupaperin kanssa
 Peltopuiston kehittämispäiväkodin kehittämisprosessista kertoi
kehittäjätyöntekijä Reetta Lepistö. Mietittiin, että pidetään varhaiskasvatuksen
esimiesten kokous, jossa pohditaan prosessin kuvaamista kuntavasuun.
Peltopuiston Arjen oppaaseen se on kirjautumassa Reetan toimesta, jota
voidaan sitten jakaa muihinkin yksiköihin, joissa pienryhmäpedagogiikka lähtee
toteutumaan.
 Kehittäjämentoritoiminnasta oli Ulla-Maija Miettilällä sekä Sari Suhosella
pelkästään positiivisia kokemuksia. Leikin ja oppimisympäristön tematiikkaan oli
pysähdytty pidemmäksi aikaa, annettu lapsen havainnointiin liittyvä välitehtävä
päiväkodin lastentarhanopettajille. Ulla-Maija kertoi, että perhepäivähoidossa
aiotaan toteuttaa seitsemäs kerta vertaismentorointiryhmässä toukokuussa
arvioinnin merkeissä.
 VeTuRi kuulumiset kertoi opiskelija Aija Uusitalo. VeTuRi ryhmä Sievissä on
yhdistymässä yksinhuoltajien olohuoneen kanssa avoimeksi vertaistukiryhmäksi.
MLL on vienyt mallia myös Oulaisiin, jossa mallia aletaan kokeilla keväällä 2013.
 Pirjo Jääskelä kertoi, että Laaja 4 v. tarkastus on mallinnettu Kalliossa,
juurruttaminen on käynnissä. Kirsi Anttila on sopinut Arja Hastrupin (THL)
kanssa, että hän eulee alueelle toumaan kansalliset kuulumiset mallin vaiheista.
Päiväksi on sovittu 16.5.2013. Sovitaan tarkemmin päivän sisällöstä
myöhemmin, Kirsi kutsuu koolle kokouksen.
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3. Toimintaraportti ajalta 1.5.2012–31.12.2012 ja talouskatsaus
 Toimintaraportti jaettiin ja käytiin läpi projektipäällikön toimesta.
 Maksatushakemus ja pääkirja käytiin läpi ja todettiin toteutuneet kulut.
 Kehittämiskoordinaattori jakoi Kallio- Selänteen kustannukset ja kertoi niiden
muodostumisesta.
 Alueellinen kehittäjäverkosto ei enää kokoonnu, mutta päätösseminaariin heidän
toivotaan osallistuvan
4. Kehittäjämentoritoiminta
 Projektipäällikkö Aira Vähärautio kertoi koulutuksen sisällöstä ja kouluttajista.
 Marja Ranta-Nilkku kertoi Kalliolla olevan suuri kiinnostus kouluttaa lisää
kehittäjämentoreita.
 Projektipäällikkö kertoi Koillismaalta osallistuvan 2-4 henkilöä, Selänteeltä 2.
Kallion paikkojen määrä riippuu Koillismaan koulutukseen osallistujien määrästä.
Kalliolle on suunniteltu paikkoja neljälle, mutta voi olla myös kuudelle. Sovittiin,
että varhaiskasvatuksen esimiehet miettivät keitä nämä kaksi koulutuspaikkaa
voisi koskea.
 Koulutukseen käytetty aika korvataan työpanoksen siirroilla kunnille.
 Asiasta tiedotetaan tarkemmin kaikkien hankekuntien esimiehiä, kun asiaan tulee
varmuus.
5. Lapsen hyvä arki 2-hankkeen loppuvaiheen aikataulutus
 Loppuraportti tullaan tekemään samalla tavalla kuin ensimmäisessäkin vaiheessa.
Prosessien kirjoittajille maksetaan palkkioina kirjoitetuista artikkeleista.
Toivotaan kirjoituksien olevan hankkeen käytössä kesäkuun alkuun.
 Touko-kesäkuun vaihteessa tehdään Webropol kyselyllä arviointi hankkeen
vaikutuksista.
 Päätösseminaarit tulevat toteutumaan Kuusamossa 31.8.2013 ja Ylivieskassa
7.9.2013, joka on myös IX Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä. Ohjelma tulee jakoon
päätösseminaarien osalta huhtikuussa.
6. Muut asiat
 Seuraava kokous päätettiin pitää tuloksien esittelykokouksena 22.8.2013 klo
11.30-14.00 Lounatuuli ravintolan kabinetissa

