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Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Koillismaan moniammatillisen kehittämistiimin kokous 2/2012
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Torstai 23.2.2012 klo 12-14.30
Posion kunnanviraston kokoushuone
Aini Naumanen, Anu Määttä, Elsa Koivuranta Kuusamo, Eija Helisten, Aila Laatikainen, Helena Haapsaari, Liisa Kalliainen Posio, Hanna Suutari, Birgitta Ojala Taivalkoski, Kristine From
Oulun yliopisto, Riikka Muotio (opiskelija / Oulun yliopisto), Aira Vähärautio ja Saara Autio

Asiat
1. Kokouksen avaus ja kuulumiset alueilta
Projektipäällikkö Aira Vähärautio avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Lapsen hyvä
arki 2-hankkeen toiseen moniammatillisen kehittämistiimin kokoukseen. Käytiin esittäytymiskierros. Uusina jäseninä moniammatillisessa kehittämistiimissä ovat aloittaneet Helena Haapsaari ja Liisa Kalliainen Posiolta
2. Puheenvuorot alueilta kehittämistyön käynnistymisestä
Kuusamossa kehittämistyö on jatkunut hyvin vasutyön merkeissä. Lapsen vasua viimeistellään ja yksikkö- ja ryhmävasujen päivitys alkaa kevään aikana. Kaupungin vasun päivittäminen ajankohtaistuu todennäköisesti vuoden 2013 puolella. Lisäksi vasukehittäjäryhmä
muokkaa päivähoidon aloittamiseen liittyviä lomakkeita. Konsulttina toimii Paula Loukkola
Oulun yliopistolta. Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämisprosessia sekä uuden päiväkodin avaamiseen liittyvää kehittämisprosessia valmistellaan alueella ensi
viikolla pidettävissä kokouksissa
Posion kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin päivähoidon, neuvolan ja lastensuojelun
yhteistyön kehittämisprosessilla. Kehittäjäryhmän tavoitteiksi ovat nousseet ennaltaehkäisevän työn kehittäminen sekä yhteistyökäytäntöjen selkeyttäminen
Taivalkoskelle on muodostunut kaksi kehittämisprosessia, joista toinen on varhaiskasvatuksen pienryhmäpedagogiikan ja omahoitajuuden kehittäminen ryhmiksissä. Konsulttina tässä prosessissa toimii Satu Karjalainen Oulun yliopistolta. Toinen kehittämisprosessi on ensimmäisen hankekauden aikana syntyneen moniammatillisen Huolitiimin toiminnan tukeminen ja selkeyttäminen sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
Moniammatillisen yhteistyön kehittämisprosesseihin etsitään tueksi konsulttia
3. Oulun yliopiston puheenvuoro
Kristine From, Oulun yliopiston erityispedagogiikan yliopisto-opettaja ja Lapsen hyvä arki 2- hankkeen johtoryhmän jäsen piti valaisevan ja vuoropuhelua herättäneen puheenvuoron. Puheenvuo-

ron teemoja olivat kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki), moniammatillisen ja
monitoimijaisen vuorovaikutuksen haasteet, lapsen merkityksellinen arki sekä inkluusio. Puheenvuoron pohjalta keskustelimme paikkakuntakohtaisista haasteista
4. Kehittämissuunnitelma
Projektipäällikkö esitteli kehittämissuunnitelman luonnoksen. Moniammatillisen kehittämistiimin
jäsenet kerääntyivät paikkakunnittain tarkastelemaan luonnosta, minkä jälkeen ryhmien ehdotukset kehittämissuunnitelman korjaamiseksi käytiin läpi. Kehittämissuunnitelman hyväksyminen sovittiin järjestettäväksi sähköpostikokouksella kaikkien moniammatillisen kehittämistiimin jäsenten
kesken. Kommentointiajaksi sovittiin viikko 11, jolloin annetaan mielipiteet myös ajankohtaisfoorumin teemasta ja puhujista
5. Ajankohtaisfoorumi Taivalkoskella 18.4.2012 klo 15-18
Kevään ajankohtaisfoorumin järjestämispaikaksi sovittiin alustavasti Taivalkosken metsäoppilaitos,
jossa opiskelijat voisivat järjestää kahvituksen. Tapahtumaan ilmoittautuminen Saara Aution sähköpostiin. Hanna Suutari ja Saara Autio hoitavat käytännönjärjestelyt. Illan teemana on varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun rajapintatyöskentely sekä siihen liittyvä varhainen tuki. Pääpuhujaa vielä
kartoitetaan ja tarkempaa sisältöä muokataan
6. Muut asiat
Seuraava kokous on 6.9.2012 klo 13-15.30, Taivalkosken terveyskeskuksen kokoushuone
Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi Oulussa 23.-24.3.2012
Kehittäjämentoritoimintaan liittyvä koulutus järjestetään Ylivieskassa 27.-28.3.2012, johon
vielä mahtuu mukaan. Toinen koulutusryhmä järjestetään keväällä 2013
Saara Autio laittaa sähköpostilla moniammatillisen kehittämistiimin jäsenille matkakorvauslomakkeen ja Kallion alueella hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetyn Arjen käytäntöjen oppaan Eija Helistenille ja Hanna Suutarille
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45
Muistion kirjasi
Saara Autio

