MUISTIO
12.6.2013
Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Koillismaan moniammatillisen kehittämistiimin 5. kokous
Aika:
Maanantai 10.6.2013 klo 13-15.30
Paikka:
Johtokeskuksen kokoushuone, Posion kunnanvirasto, Kirkkotie 1, 97900 Posio
Osallistujat: Aini Naumanen, Tarja Vuorela Kuusamo, Eija Helisten, Aila Laatikainen, Lea Lahtela
Posio, Hanna Suutari, Birgitta Ojala Taivalkoski, Aira Vähärautio ja Saara Autio
Lapsen hyvä arki 2-hankkeen tarjoama lounas klo 11.45 alkaen ravintola Sorrentossa, Posiontie
39, Posio. Kokous oli lounaan jälkeen.
Asiat
1. Kokouksen avaus
Projektipäällikkö Aira Vähärautio avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Lapsen hyvä arki 2-hankkeen viidenteen moniammatillisen kehittämistiimin kokoukseen. Todettiin läsnäolijat.
2. Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämistyön tulosten esittely
Moniammatillisen yhteistyön kehittämisprosessit
 Aini Naumanen esitteli varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön kehittämistuloksia Kuusamossa, jonka diaesitys on muistion liitteenä. Yhteistyön toimintamalli
on kirjattu ProcessGuide-ohjelmalla ja siitä on tehty ohjeistus henkilöstölle. Lapsen
hyvä arki 2-hanke kopioi ohjeistusta henkilöstön käyttöön. Saara Autio huolehtii
kunnan sivuille nettilinkin Posken sivuilla olevaan mallinnukseen elokuussa. Toimintamalli juurtuu kehittäjäryhmäläisten, ohjeistuksen ja vertaismentoroinnin avulla
työyksiköihin.
 Varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja neuvolan yhteistyön kehittämistuloksia Posiolla esittelivät Eija Helisten ja Lea Lahtela. Yhteistyömalli on kirjattu ProcessGuideohjelmalla ja ohjeistus henkilökunnalle on saatu valmiiksi. Lapsen hyvä arki 2-hanke
kopioi ohjeistusta henkilöstön käyttöön. Saara huolehtii kunnan sivuille nettilinkin
Posken sivuilla olevaan mallinnukseen elokuussa. Yhteistyömalli on jo otettu käyttöön kehittämistyön aikana, minkä myötä siihen tehtiin korjauksia. Malli juurtuu
käytäntöön kehittäjäryhmäläisten ja ohjeistuksen avulla.
 Huoli tiimin kehittämisprosessia Taivalkoskella esitteli Birgitta Ojala, josta diaesitys
on muistion liitteenä. Huolitiimin toiminta on selkiintynyt asiakas- ja ilmiötasolla tapahtuvaksi. Se toimii nykyisin lastensuojelun velvoittamana moniammatillisena asi-

antuntijaryhmänä, jonka toiminta on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan. Työskentely tukee varhaista puuttumista, jaettua asiantuntijuutta ja työssä jaksamista.
Varhaiskasvatuksen kehittämisprosessit
 Maaseläntien kehittämispäiväkodin tuloksia Kuusamossa esitteli Tarja Vuorela, josta diaesitys on muistion liitteenä. Toimintavuoden aikana on saatu tuettua uuden
kasvattajayhteisön ja toimintaympäristön muodostumista sekä pedagogisen johtamisen ja asiakas- ja lapsilähtöisen pedagogisen työskentelyn kehittymistä. Kehittämistyön konkreettisena tuloksena saatiin vasutyöskentelyä syvennettyä ryhmävasutasolle, mikä toimii hyvänä pohjana seuraavalle toimintavuodelle.
 Omahoitajatyötavan ja pienryhmäpedagogiikan kehittämistyön tuloksia Taivalkoskella esitteli Hanna Suutari. Hankeen aikana kehitettiin ryhmäperhepäivähoitoon
soveltuva pienryhmäpedagoginen malli ja omahoitajatyötapaa, joka otettiin käyttöön vuororyhmis Vekkulissa ja kirjattiin yksikkövasuun kehittäjäryhmän toimesta.
Reggio Emilia pedagogiikkaan pohjautuva pienryhmätyöskentelytapa leviää kehittäjäryhmäläisten ja syksyllä kunnan toimesta konsulttina jatkavan yliopisto-opettajan
Satu Karjalaisen avulla muihin päivähoidon yksiköihin, joissa on jo kokeiltu projektityöskentelyä. Lisäksi projektityöskentely pedagogisena välineenä juurtuu kotona
hoitavien perhepäivähoitajien työhön vertaismentoroinnin avulla.
3. Toimintaraportti ajalta 1.1.2013-30.4.2013
Kävimme läpi toimintaraportin ajalta 1.1.-30.4.2013.
4. Hankkeen maksatushakemus ajalta 1.1.2013-30.4.2013
Käytiin läpi ohjausryhmän hyväksymä seurantajakson maksatushakemus, jonka mukaan
hankkeen kokonaiskustannukset seurantajakson ajalta ovat 67 678,35 €. Hankkeen alussa
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 400 265 €, josta on käytetty 250 252,16 € (62,5%). Maksatushakemukseen ei ehtinyt kirjaantua kaikki koulutus- ja konsultaatiokulut seurantajakson ajalta.
5. Hankkeen päätösvaihe
 Päätösseminaarit ovat Koillismaalla 31.8.2013 ja IX Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä
ja Kallio-Selänteen päätösseminaari 7.9.2013. Kävimme läpi Koillismaan päätösseminaarin ohjelman, johon tuli muutoksia. Sovimme, että 26.8. mennessä tulee toimittaa puheenvuorojen diaesitykset sp:lla Airalle. Arvioimme osallistujamäärän tulevan olemaan n. 60.
 Loppuraporttiin on jo palautunut suurin osa artikkeleista. Kirjoituspalkkiot maksetaan elokuussa.
 Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisprosessit laitetaan Innokylään syksyllä.
6. Muut asiat
Aira kertoi uuden Lasten Kaste-hankkeen kuulumiset.
Muistion kirjasi Saara Autio

