Lapsen hyvä arki 2 – hanke (2011-2013)

Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Kallion moniammatillisen kehittämistiimin 3. kokous
Aika:
Torstai 30.8.2012 klo 13.00–15.00
Paikka:
Smarthouse 4.krs, pieni kokoushuone, Vierimaantie 3, Ylivieska
Osallistujat: 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), Helena
Laitila, Aira Vähärautio, Kirsi Anttila
Paula Loukkola, videoyhteydellä kohdassa 2

Asialista
1. Kokouksen avaus
Todettiin läsnäolijat. Uutena kehittämistiimin tervetulleeksi toivotettiin kelto Heljä
Lumiaho. Päiväkodin johtaja Helena Laitila on mukana kohdan 3 esittelijänä.
2. Paula Loukkola kertoi Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen laitoksen kuulumisia. Hän
esitteli lastentarhanopettajille suunnatun lisäkoulutuksen, jonne haku päättyy 7.9.2012.
http://www.oulu.fi/ktk/node/11662 Paula Loukkola kertoi varhaiskasvatuksen laitoksen
saavan oman professuurin 1.9.2012 alkaen. Erityislastentarhanopettajien koulutus
käynnistyy 2013 syksyllä, mutta vielä ei ole koulutuksen sisällöstä tai mallista suunnitelmaa
jaettavaksi.

Lisäksi

Paula

Loukkola

kertoi

heidän

valmistelevan

uutta

OPS:aa

lastentarhanopettajille ja hän halusi kuulla kommentteja alueelta, mitä ops voisi heidän
mukaansa sisältää.
3. Kehittäjäryhmien kuulumiset
 VeTuRi – Vertaistukea riittävästi
Pirkko Säily (MLL) kertoi vertaistuen mallin alkamisesta tutustumisleirin avulla
syyskuun lopussa. Sievin kaupunki on luvannut kustantaa kahden ruokailukerran
kulut, MLL hoitaa aamu- ja iltapalatarvikkeet. Sievin seurakunta on mukana mallissa
antamalla leirikeskuksen tilat käyttöön sekä kahden työntekijän työpanoksen.
Kalliosta mukana toiminnassa on neuvola, ennaltaehkäisevä perhetyö sekä
varhaiskasvatus.
 Pienryhmäpedagogiikan kehittäminen Peltopuiston päiväkodissa

Lapsen hyvä arki 2 – hanke (2011-2013)
Päiväkodin johtaja Helena Laitila kertoi diasarjan avulla kehittämistyöstä, joka päivä
kodissa on alkanut. Esityksen diat ovat muistion liitteenä. Hanke tarjoaa
konsultatiivisen tuen prosessille. Konsulttina toimii Oulun yliopiston lehtori, FT
Eeva-Liisa

Kronqvist.

Lisäksi

kaksi

Oulun

yliopiston

varhaiskasvatuksen

maisteriopiskelijaa tekee prosessiin liittyen progradu-tutkimusta.
 Laaja 4- vuotistarkastus
Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Pirjo Jääskelä kertoi ProcessGuide-ohjelmalla
tehdyn prosessikuvauksen olevan vaikeaselkoinen. Hän oli tehnyt prosessin
kuvauksesta version, jonka hän jakoi kehittämistiimin jäsenille. Sovittiin, että
kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila kutsuu työryhmän koolle, jossa jatketaan
prosessin kuvaksen pohdintaa sekä sitä, kuinka tästä tiedotetaan henkilökuntaa.
Kuusamossa vastaavassa prosessissa on mukana myös seurakunnan lapsityö.
 Siirtymävaihe esiopetukseen
Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila kertoi kutsuneensa koolle Nivalan ja
Ylivieskan työryhmät. Nivalassa ensimmäinen kokoontuminen toteutuu 10.9.2012
klo 14.00–16.00 ja Ylivieskassa 17.9.2012 klo 14.00–16.00. Prosessi etenee
hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdyn mallinnuksen mukaisesti.
 Kehittäjämentoritoiminta
Palvelupäällikkö

Sari

Suhonen

kertoi

Kalliosta

olevan

kuusi

esimiestä

kehittäjämentorikoulutuksessa. Hän esitteli toimintaa diasarjan avulla, joka on
muistion liitteenä. Sari Suhonen sekä päiväkodin johtajat Helena Laitila sekä Päivi
Vähäkangas aloittavat mentorointinsa lastentarhanopettajista koostuvissa ryhmissä
lähiaikoina.

Mentoroinnin

avulla

jalkautetaan

Arjen

opasta

käytäntöön.

Ensimmäisellä tapaamisen aiheena on ulkoilun pedagogiikka. Kelto Heljä Lumiaho
pyysi muistamaan erityislasten ulkoilun näkökulman myös. Palvelupäällikkö UllaMaija Miettilä sekä perhepäivähoidon ohjaajat Kati Mäki ja Kristiina Korpi aloittavat
ryhmäperhepäiväkotien mentoroinnit lähiaikoina.

Kehittäjämentoritoiminnasta

tehdään Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopintoihin liittyvää progradututkimusta kouluttajana ja konsulttina toimivan Oulun yliopiston erikoistutkijan, KT
Eila Estolan johdolla.
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4. Talouskatsaus
 Projektipäällikkö

Aira

Vähärautio

jakoi

paperiset

versiot

maksatus-

ja

seurantaraportista 1.1.–30.4.2012, joka käytiin läpi. Maksatuksessa tapahtunut
kirjanpidollinen virhe tullaan korjaamaan seuraavassa maksatuksessa, joka toteutuu
vuoden lopussa.
 Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila esitteli kehittämisalueen talouden toteutumaa
suunnitelman kautta. Se jaettiin kokouksessa läsnäolijoille paperisena versiona
5. Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 klo 17.30–20.00 Akustiikka-salissa puhutti sisällöllisesti.
Kehittämiskoordinaattori on ollut puhelinyhteydessä STM:n neuvottelevan virkamiehen
Tarja

Kahiluodon

kanssa.

Hän

on

myös

varhaiskasvatuksen

neuvottelukunnan

varapuheenjohtaja. Pyyntö tilaisuuteen osallistumisesta videovälitteisesti on esitetty ja
puheenvuoron sisällöksi on esitetty varhaiskasvatuksen hallinnonalamuutosta sekä
varhaiskasvatuksen lain valmistelun tilannetta. Vastaus on vielä tällä hetkellä saamatta.
Keskusteltiin sisällön teemasta, onko se varhaiskasvatuksen pedagogiikan tematiikkaa vai
tulisiko illan sisällön koskettaa koko lasten ja perheiden palveluja. Aulatiloihin on tulossa
Oulun yliopiston pro gradu- töiden esittelyä, Centria ei ole vielä asiaan kommentoinut.
Hanketyöntekijät jatkavat sisällön mietintää ja ottavat vastaan toimijoiden esityksiä sisällön
suhteen. Kehittämiskoordinaattori laittaa hyväksyttäväksi uuden version heti kun se on
saatu luonnosteltua.
6. Tiedoksi saatettiin:
 ”TARJOLLA HERKKUJA PaKasteesta” - seminaari 31.10–1.11.2012, Oulu
 www.perheaikaa.fi, joka on suunnattu lapsen hankintaa suunnitteleville, lasta
odottaville sekä pienten lasten vanhemmille. Sivusto on osa Emma ja Elias –
avustusohjelmaa
https://www.ray.fi/fi/jarjestot/tulokset/avustusohjelmat/lapsiohjelma
 Tapahtumakalenteri laitetaan jakoon muistion liitteenä
7. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 6.2.2013 klo 13.00–15.00 Ylivieskassa.

