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Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Koillismaan moniammatillisen kehittämistiimin kokous 3/2012
Aika:
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Läsnä:

Torstai 6.9.2012 klo 12-14.30
Kuusamon kaupungintalon ruokalan kabinetti
Aini Naumanen, Jaana Ronkainen, Satu Koski, Heidi Kokko-Martiskainen Kuusamo, Eija Helisten, Aila Laatikainen Posio, Hanna Suutari Taivalkoski, Aira Vähärautio, Saara Autio ja Kerttu
Vesterinen (videoyhteydellä)

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Projektipäällikkö Aira Vähärautio avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Lapsen hyvä
arki 2-hankkeen kolmanteen moniammatillisen kehittämistiimin kokoukseen. Käytiin läpi jäsenmuutokset. Varsinaisina jäseninä jatkavat Aini Naumanen, Jaana Ronkainen vuorotellen Tarja Vuorelan kanssa, Heidi Kokko-Martiskainen, Hilppa Lampila, Hanna Suutari, Birgitta Ojala ja Heli Hietala, Eija Helisten ja Aila Laatikainen. Saara Autio tarkistaa Posion sosiaalityön edustuksen
2. Kehittäjäryhmien kuulumiset alueilta
Moniammatillisen yhteistyön kehittämisprosessit
Kuusamossa varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyökäytäntöjen kehittäminen on
edennyt toimintamallin kirjaamisvaiheeseen. Tarkoituksena on pyytää neuvolan ja seurakunnan edustusta mukaan tarvittaessa
Taivalkosken Huolitiimi jatkaa toimintaansa ehkäisevän työn moniammatillisena tiiminä.
Harkinnassa on sen toimiminen lastensuojelulain velvoittamana moniammatillisena asiantuntijaryhmänä. Kolmannen sektorin edustusta on mietitty Huolitiimiin
Posion varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja neuvolan kehittäjäryhmä on moniammatillisten
yhteistyökäytäntöjen kirjaamisvaiheessa. Kehittäjäryhmän rinnalla toimii virkamiestyönä
Lapsen paras-ryhmä, jossa on neuvolan, päivähoidon ja sosiaalityön edustus
Varhaiskasvatuksen kehittämisprosessit
Maaseläntien kehittämispäiväkoti Kuusamossa on avattu elokuussa. Konsultaatioapua saadaan päiväkodin yhteisen kasvatusnäkemyksen saavuttamiseen ja varhaiskasvatuspedagogiikan kehittämiseen
Taivalkoskella kehitetään pienryhmäpedagogiikkaa, projektitoimintaa ja omahoitajatyötapaa
Reggio Emilia-pedagogiikan pohjalta. Kehittämisyksikkönä toimii vuororyhmäperhepäiväkoti Vekkuli, johon kehittäjäryhmä työstää pienryhmätoiminnan opasta. Uusien pienryhmätoimintakäytänteiden omaksuminen vaatii aikaa
3. Talouskatsaus ja kehittämissuunnitelman toimeenpano
Kävimme läpi maksatus- ja seurantaraportit ajalta 1.1.–30.4.2012. Aira jakoi kehittämistiimin
jäsenille paperiversiot raporteista
Saara esitteli alueen talouden toteutuman ja suunnitelman koulutuksen ja konsultaation
osalta

Koulutus- ja konsultaatioprosessit ovat käynnistymässä alueella. Moniammatillisen yhteystyön kehittämisprosesseihin on saatu konsultaatiotueksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun lehtori Kaisu Vinkki. Kaisu on konsultaatiokäynneillä Posiolla 17.9.2012 sekä Kuusamossa ja Taivalkoskella 18.9.2012. Toinen konsultaatiokerta ryhmille on keväällä 2013. Moniammatillisten kehittäjäryhmien yhteinen koulutus on 27.11.2012 Kuusamossa.
Kuusamon kehittämispäiväkodin kehittämisprosessissa konsultteina toimivat Aila Tiilikka ja
Paula Loukkola Oulun yliopistolta. Konsultaatiokäyntejä kehittämisyksikössä on 6.9.2012 ja
7.11.2012 ja etäyhteyksin 29.11.2012. Keväällä 2013 on kaksi konsultaatiokertaa helmimaaliskuussa ja toukokuussa.
Taivalkosken varhaiskasvatuksen kehittämisprosessissa toimii konsulttina Satu Karjalainen
Oulun yliopistolta. Lapsen hyvä arki2-hanke on järjestänyt Satu Karjalaisen koulutusillan
Taivalkosken päivähoidon henkilöstölle 26.3.2012. Taivalkosken kunta on järjestänyt Satu
Karjalaisen konsultatiiviset käynnit kehittämisyksikkö Vekkuliin
Tutkimus tutuksi – Opinnäytetöiden ja tutkimusten esittelytilaisuus järjestetään Kuusamossa
15.11.2012 klo 14-16. Saara Autio lähettää kutsut Koillismaan moniammatillisen kehittämistiimin jäsenille, jotka välittävät ne eteenpäin
4. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkokonsultaatio ja menetelmäosaajat kehittämistyön tukena
Kerttu Vesterinen, erityissosiaalityöntekijä ja verkkokonsultaatioiden koordinaattori PohjoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta, piti puheenvuoron verkossa olevan asiantuntijaosaamisen hyödyntämisestä. Verkon asiantuntija-apu tarjoaa helpotusta etäisyyksiin. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkosivuilla (www.sosiaalikollega.fi) voi käyttää menetelmät ja osaajat - palvelua, johon on koottu menetelmäosaajia, jotka hallitsevat
hyödyllisiä työmenetelmiä. Siellä on myös ilmainen verkkokonsultaatiopalvelu, jossa sosiaali- ja terveysalan työntekijät konsultoivat asiantuntijoita. Lisäksi sosiaalikollegan sivuilta löytyy mm. työparipalvelua ja kansalaisneuvontaa. Palveluiden käyttö vaatii henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen, jonka saa Maarit Pirttijärveltä tai Maria Martinilta
5. Muut asiat
Lapsen hyvä arki2-hankkeessa on kaksi Oulun ylipiston varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijaa harjoittelijoina syksyllä 2012
Laaja 4-vuotisterveystarkastus on juurtunut alueelle ja siitä on hyviä kokemuksia. Jaettiin
kutsut Tukeva2-hankkeen päätösseminaariin 20.9. Ouluun. Saara Autio tuo seminaarista
terveiset kehittäjäryhmiin
Tiedotettiin PaKaste-seminaarista 31.10.-1.11.2012 Oulussa
Muistion liitteenä on tapahtumakalenteri
Saara Autio laittaa matkakorvauslomakkeen sähköpostilla Taivalkoskelta ja Posiolta kokoukseen osallistuneille kehittämistiimin jäsenille
6. Seuraava kokous 23.1.2013 klo 13-15 Taivalkoskella
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30
Muistion kirjasi
Saara Autio

