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Lapsen hyvä arki 2-hankkeen Koillismaan moniammatillisen kehittämistiimin
4. kokous
Aika:
Paikka:
Osallistujat:

Keskiviikko 30.1.2013 klo 13-15.30
Sivistystoimen kokoushuone, Urheilutie 4B, 93400 Taivalkoski
Aini Naumanen, Tarja Vuorela, Heidi Kokko-Martiskainen Kuusamo, Eija Helisten, Aila Laatikainen Posio, Hanna Suutari, Birgitta Ojala Taivalkoski, Aira Vähärautio, Saara Autio ja Maria
Myllymäki

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Projektipäällikkö Aira Vähärautio avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Lapsen hyvä
arki 2-hankkeen neljänteen moniammatillisen kehittämistiimin kokoukseen. Käytiin läpi jäsenmuutokset. Varsinaisina jäseninä jatkavat Kuusamosta Aini Naumanen, Jaana Ronkainen vuorotellen
Tarja Vuorelan kanssa ja Heidi Kokko-Martiskainen. Hilppa Lampila on jättäytynyt kehittämistiimistä, joten Saara tarkistaa Kuusamon seurakunnan edustuksen. Taivalkoskelta jatkavat Hanna Suutari,
Birgitta Ojala ja Heli Hietala. Posiolta Eija Helisten, Aila Laatikainen ja uutena Lea Lahtela Liisa Kalliaisen tilalla.

2. Kehittäjäryhmien kuulumiset alueilta ja kehittämisprosessien eteneminen
Moniammatillisen yhteistyön kehittämisprosessit
Kuusamossa varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyökäytäntöjen kehittäminen on
edennyt toimintamallin kirjaamisvaiheeseen. Tarkoituksena on tehdä opas työntekijöille,
johon mahdollisesti saadaan lisäapua Lapsen hyvä arki 2-hankkeelta. Konsultti Kaisu Vinkki
on tuonut kehittämistyöhön uusia näkökulmia.
Taivalkosken Huolitiimin työskentely on kehittynyt. Huolitiimi on kirjattu koulun opetussuunnitelmiin ja se toimii lastensuojelulain velvoittamana moniammatillisena asiantuntijaryhmänä. Tiimiläisille ja viranomaisille on selkeytynyt tiimin käyttäminen työvälineenä.
Konsultti Kaisu Vinkin käynnit ovat tukeneet tiimin työskentelyä. Tiimi on saanut kokoonpanoonsa mukaan seurakunnan edustajan.
Posion varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja neuvolan kehittäjäryhmä on moniammatillisten
yhteistyökäytäntöjen kirjaamisvaiheessa. Toimintamallia testataan kohta käytännössä. Tarkoituksena on tehdä opas työntekijöille, johon mahdollisesti saadaan lisäapua Lapsen hyvä
arki 2-hankkeelta.
Varhaiskasvatuksen kehittämisprosessit
Maaseläntien kehittämispäiväkoti Kuusamossa on avattu elokuussa. Konsultaatioapua saadaan päiväkodin yhteisen kasvatusnäkemyksen saavuttamiseen ja varhaiskasvatuspedagogiikan kehittämiseen Aila Tiilikalta ja Paula Loukkolalta Oulun yliopistolta. Lapsivasuja on
tehty, minkä pohjalta rakennetaan ryhmävasut ja edetään yksikkövasuun.
Taivalkoskella kehitetään pienryhmäpedagogiikkaa, projektitoimintaa ja omahoitajatyötapaa
Reggio Emilia-pedagogiikan pohjalta. Kehittämisyksikkönä toimii vuororyhmäperhepäiväko-

ti Vekkuli, jonka yksikkövasuun kehittäjäryhmä on tällä hetkellä kirjaamassa uudet toimintamallit. Satu Karjalainen konsultoi Vekkulin henkilöstöä Taivalkosken kunnan rahoituksella.
3. Toimintaraportti ajalta 1.5.2012-31.12.2012 ja talouskatsaus
Kävimme läpi toimintaraportin ajalta 1.5.2012-31.12.2012.
Käytiin läpi seurantajakson maksatushakemus ja talouden toteutuma Koillismaan osalta.
Maksatushakemuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset seurantajakson ajalta ovat
99 083,83 €. Haettava valtionavustus on 74 278,37 €. Koillismaan osuus koko hankkeen
budjetista on 81 563 €. Koillismaan alueen kustannukset hankkeen alusta 22.1.2013 saakka
ovat yhteensä 38 635 €. Vuoden 2011 kulut olivat 3 808 €, vuoden 2012 kulut 34 827 €.
Vuodelle 2013 on Koillismaan kehittämistyöhön jäljellä vielä 42 928 €.
Ensimmäisen hankevaiheen tilintarkastus on tehty, joka tiedoksi kehittämistiimiläisille. Jatkohankkeen tilintarkastus tehdään keväällä 2013 ja toinen tilintarkastus suoritetaan todennäköisesti syksyllä 2013.
4. Kehittäjämentoritoiminta
Maria Myllymäki, Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija piti puheenvuoron
kehittäjämentoritoiminnasta. Puheenvuoron diaesitys on lähetetty etukäteen kehittämistiimille.
Lapsen hyvä arki 2-hanke mahdollistaa hankkeen toimijoiden osallistumisen kehittäjämentorikoulutukseen ajalla 19.-20.3., 4.-5.6. ja 20.8.2013. Ilmoittautuminen koulutukseen on
11.3.2013 mennessä. Kehittämistiimiläisille jaettiin esite koulutuksesta. Kunkin paikkakunnan toimijoita pyydettiin tarttumaan hankkeen tarjoamaan mahdollisuuteen kouluttaa kehittäjämentoreita omille toimialoilleen.
5. Lapsen hyvä arki2-hankkeen loppuvaiheen aikataulutus
Loppuraportin työstäminen aloitetaan loppukeväästä 2013. Raportti rakennetaan teemojen
ympärille ja tarkoituksena on pyytää artikkeleita kehittämistyössä mukana olleilta ja konsulteilta. Kirjoittajille maksetaan palkkio hankkeen yhteisestä resurssista.
Kehittämisprosessien arviointi toteutetaan kehittäjäryhmien itsearviointina ja todennäköisesti Webropoll-kyselynä loppukeväästä 2013.
Ajankohtaisfoorumi 19.2. klo 15-18 Posiolla, johon ilmoittautuminen Saaran sp:in 11.2. mennessä.
Päätösseminaari sovittiin pidettäväksi 31.8.2013 Kuusamossa.
6. Muut asiat
Seuraava kokous on 10.6.2013 klo 13-15.30 Posiolla. Teemana on kehitettyjen mallinnusten
ja käytäntöjen jakaminen.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
Muistion kirjasi
Saara Autio

