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Asiat
1. Kokouksen avaus ja kuulumiset alueilta
Projektipäällikkö Aira Vähärautio avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi Lapsen hyvä
arki 2 - hankkeen ensimmäiseen moniammatillisen kehittämistiimin kokoukseen.
Käytiin esittäytymis- ja kuulumiskierros
Koillismaan kehittämiskoordinaattori Saara Autio on aloittanut työskentelynsä 14.11.2011.
Todettiin Saara Aution työskentelystä, että hänellä on tarvittaessa käytössään työtila Taivalkoskella ja Eija Helisten selvittelee Posion työhuonemahdollisuutta. Kehittämiskoordinaattori on 50 %:n työntekijä ja työskentelee parillisilla viikoilla
Projektipäällikkö esittelee Lapsen hyvä arki 2 - hanketta Yhteistyöseminaarissa Helsingissä
tammikuussa 2012
Lapsimäärä on lisääntynyt Kuusamossa ja Taivalkoskella
Kuusamossa on päivähoidon tilaongelmia. Rakenteilla on uusi päiväkoti
Posion päivähoito on siirtymässä sivistystoimeen vuoden 2012 alusta, mikä luo uusia haasteita
Jaettiin loppuraportit ja välitettiin kiitokset 1. vaiheeseen osallistuneille. Loppuraportit ja
hankesuunnitelma viedään lautakuntiin tiedoksi
2. Lapsen hyvä arki 2 - hankkeen hankesuunnitelma ja resurssit
Käytiin läpi Lapsen hyvä arki 2 – hankesuunnitelmaa ja sen keskeisiä painopisteitä projektipäällikön diaesityksen pohjalta (liitteenä). Hankkeen ohjausryhmään valittiin Koillismaan edustajan
Kirsi Alatalon varajäseneksi Aini Naumanen
3. Kehittämistyön rakenteet ja sisällöt
Käytiin läpi kehittämistyön rakenteita ja sisältöjä sekä hahmoteltiin jatkohankkeen toimenpiteitä kunkin kunnan alueella
Posio
Ensisijaiseksi tavoitteeksi nousi lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen

Prosessit voisivat edetä Anne Kerälän selvitystyön ja Kirsi Alilan materiaalin pohjalta (Alilan
materiaali muistion liitteenä)
Keskusteltiin Sievin pilotin (tiedonsiirron kehittämisen malli) hyödyntämisestä eri ammattikuntien tiedonvälityksessä
Taivalkoski
Kasvatuskumppanuuskoulutus on vielä käynnissä perhepäivähoitajilla
Päivähoidossa kehitystyön pääpaino on omahoitajuudessa ja pienryhmäpedagogiikassa
Moniammatillisuuden kehittämisessä mietittiin Huoli tiimin käyttämistä työvälineenä
Kehittämistyöhön kaivattiin lisää moniammatillisia toimijoita mukaan
Kuusamo
Kasvatuskumppanuusnäkökulma on ollut mukana vasu-prosesseissa. Jatkossa näkökulma haluttaisiin sisällyttää vasutyöhön. Lisäksi keskusteltiin kasvatuskumppanuuden syventämisestä moniammatilliseen yhteistyöhön
Vasujen rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen nähdään tärkeänä käyttökokemusten arviointi
Pedagogisessa johtamisessa ollaan juurruttamisen ja syventämisen vaiheessa. Pohdittiin sen
syventämistä vasu-pohjaiseen pedagogiikkaan
Lapsiperhepalveluiden välisessä yhteystyössä ja rajapintatyöskentelyssä nähtiin kehittämisen
varaa
Keskustelussa huomionarvoisiksi nousivat Anne Kerälän selvitystyö, Kirsi Alilan tutkimus,
varhain vanhemmaksi – mallinnus ja huoliperheet sekä suunnitelmallinen avohuolto ja ennalta ehkäisevä lastensuojelu
Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen tiedonvälityksen haasteisiin liittyen keskusteltiin Sievin
pilotin (tiedonsiirron kehittämisestä) hyödyntämisestä
Päivähoidon tarjoamisen sensitiivisyys tullut esiin Marjatta Kallialan koulutuksessa, minkä
osalta pohdittiin pilotointia
Opinnäytetöiden hyödyntäminen hankkeessa ja työssä
Lisäksi keskusteltiin vanhemmuuden tukemisen tarpeesta ja vastuusta
Ajankohtaisfoorumi
Keskusteltiin ajankohtaisfoorumin toteuttamistavoista ja hahmoteltiin alustavasti ajankohtaa
keväälle 2012. Päätettiin palata sisältöihin myöhemmin kehittämiskoordinaattorin kanssa
pidettävissä kokouksissa
4. Moniammatillisen kehittämistiimin ja kehittäjäryhmien työskentely
Keskusteltiin moniammatillisen kehittämistiimin kokoonpanosta. Päivi Kovasen toiveena olisi
saada neuvolatyöhön liittyen edustaja kehittämistiimiin myös Taivalkoskelta ja Posiolta. Kuusamon osalta päivähoidonohjaajat jatkavat vuorotteluperiaatetta kokouksissa. Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 23.12.2012 klo 12-14.30 ja paikaksi Posio
Paikkakuntakohtaiset työkokoukset pidetään Posiolla 13.12.2011 Ravintola Paunetin kabinetissa, Taivalkoskella 10.1.2012 ja Kuusamossa 11.1.2012 Perusturvan kokoushuoneessa
5. Muut asiat
Käsiteltiin opinnäyteyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.
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