HENKILÖSTÖTIEDOTE 1/2009 (6.11.2009)
Tämä on Nuppu-hankkeen ensimmäinen henkilöstötiedote. Henkilöstötiedote
lähetetään noin joka toinen kuukausi lapsi- ja perhepalvelujen työntekijöille,
opetusorganisaatioiden henkilöstölle sekä sote-johdolle.
Tässä tiedotteessa on viisi asiakohtaa:
1. Mikä on Nuppu-hanke?
2. Työryhmien jäsenet
3. Hankkeen työntekijät
4. Toiminta tähän mennessä
5. Koulutustapahtuma

1. Mikä on Nuppu-hanke?
Nuppu-hanke on Keski-Pohjanmaalla toteutettava osahanke koko PohjoisSuomea koskevasta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kastekehittämishankkeesta. Hanketta hallinnoi Kokkolan kaupunki ja siinä ovat
mukana Jyta-alueen kunnat, Kokkolan yliopistokeskus ja Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksiköt.
Hankkeen tavoitteena on monitoimijaisen perhekeskusmallin rakentaminen.
Perhekeskus voi toimia fyysisenä toimipaikkana tai se voi olla toimijoiden
verkosto, jossa yhteistyölle on luotu vakiintuneet käytännöt. Kumppaneina
ovat esim. neuvola, varhaiskasvatus, koulu, perheneuvola, sosiaalityö,
perhetyö, kotipalvelu sekä järjestöjen ja yhteisöjen perhepalvelut. Työ on
ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea antavaa. Perheiden oma osallisuus on
olennaista.
Toisena tavoitteena on verkostomaisen sosiaalialan opetus- ja
tutkimusklinikan toimintamallin rakentaminen. Hankkeen aikana luodaan
toimintakäytännöt käytännön työelämän, opetuksen ja tutkimuksen välille.
Tavoitteena on pysyvä vastavuoroisen toiminnan malli: koulutus jalkautuu
työelämään ja työelämä koulutukseen.
Hankkeen kestoaika on lokakuun loppuun 2011. Hankkeen kustannusarvio on
450 000 euroa, josta ministeriö maksaa 75 % ja Keski-Pohjanmaan kunnat 25
%.

2. Työryhmien jäsenet
Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida kokonaisuuden
toteutumista. Se käsittelee ja hyväksyy projektin suunnitelmat ja tavoitteet
sekä päättää varojen käytöstä. Ohjausryhmän jäsenet hoitavat yhteydet ja
tiedotuksen omiin taustatahoihin.
Ryhmän varsinaisia jäseniä ovat:
 Palvelujohtaja Seppo Mattila, Kokkolan Kaupunki
 Kehitysjohtaja Tuija Tuorila, Kokkolan Kaupunki
 Palvelupäällikkö Pirjo Höri, Kokkolan Kaupunki
 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta-alue
 Sosiaalityön päällikkö Kalle Pokela, Jyta-alue
 Vs. kehitysjohtaja Pirjo Knif, SONet BOTNIA
 Sosiaalialan yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, Keski-Pohjanmaan AMK
 Sosiaalialan yliopettaja Leena Raudaskoski, K-PAMK, Ylivieska
 Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies, Kokkolan Yliopistokeskus
 Palvelujohtaja Pirjo Matikainen, Kallion peruspalvelukuntayhtymä
 Vt.perusturvajohtaja Kirsti Isokoski, Raahen kaupunki
 Tulosaluejohtaja Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki
 Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, Poske
 Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, STM
Hankkeen työrukkasen tehtävänä on varsinkin projektin alkuvaiheessa tukea
ja linjata projektityöntekijöiden työtä sekä tarvittaessa toimia valmisteluelimenä
ohjausryhmän asioissa.
Ryhmän jäseniä ovat:
 Palvelujohtaja Seppo Mattila, Kokkolan Kaupunki
 Palvelupäällikkö Pirjo Höri, Kokkolan Kaupunki
 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, Jyta-alue
 Sosiaalialan yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, KPAMK
 Yliopiston opettaja Anu.Riina Svenlin/prof, Aila-Leena Matthies,
Kokkolan yliopistokeskus
 Vs.kehitysjohtaja Pirjo Knif, SONet BOTNIA
Hankkeessa toimii kaksi alueellista kehittäjätiimiä, joiden tehtävänä ovat
oman alueensa kehittämiskohteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä
paikallistason osaamisen ja asiantuntijuuden tuominen kehittämiseen. Tiimit
myös kehittävät lapsia ja perheitä tukevia uusia toimintamalleja ja sopivat
niiden kokeiluista yksiköissään. Jäsenet tuovat edustamansa toimialan
näkemyksen kehittämistyöhön sekä vastaavat yhteydenpidosta ja viestinnästä
omiin taustayhteisöihinsä.
Kokkolan alueen kehittäjätiimin jäsenet:
 Terveydenhoitaja Kerttu Peltola/Seija Ritamäki
 Kotipalvelunohjaaja Anita Pöyhönen
 Päiväkodinjohtaja Anne-Mari Uusitalo
 Koulukuraattori Simo Säippä
 Perheneuvolan psykologi Seppo Parviainen/Sonja Petäjä






Ensi- ja turvakodin johtaja Marita Loukiainen
Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström
Koivutuvan toiminnanohjaaja Sirpa Lehtomaa
Ls-yksikön johtaja Pirkko Kivistö

Jyta-alueen kehittäjätiimin jäsenet:
 Terveydenhoitaja Inkeri Jussila
 Päivähoidonjohtaja Terhi Elamaa
 Koulukuraattori Niina Hietala
 Perheneuvolan sosiaalityöntekijä Merja Heikkilä
 Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä
 Perhetyöntekijä Kirsi Takkinen
Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikkaryhmän tehtävänä on suunnitella,
kehittää
ja
olla
mukana
toimeenpanemassa
työelämän
ja
koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.
Ryhmän jäseniä ovat:
 Yliopiston opettaja Anu-Riina Svenlin, Kokkolan yliopistokeskus
 Yliopiston opettaja Sirkka Alho-Konu, Kokkolan yliopistokeskus
 Yliopistoopiskelija
 AMK-opettaja Juha Pekola, KPAMK
 Harjoittelijoiden koordinaattori Helinä Jokitalo, KPAMK
 Sosionomiopiskelija Satu Paloranta, KPAMK
 Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström, Kokkolan Kaupunki
 Sosiaaliohjaaja Anne Meriläinen, Kokkolan Kaupunki
 Sosiaalityön päällikkö Kalle Pokela, Jyta-perhepalvelut

3. Hankkeen työntekijät ja yhteystiedot
Hankkeessa toimii kehittäjäkoordinaattori ja kaksi osa-aikaista
kehittäjäsosiaalityöntekijää:




Kehittäjäkoordinaattori Liisa Ahonen
liisa.ahonen (a) kokkola.fi, puh.040-4892131
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Kujala
anne.kujala (a) kpshp.fi, puh. 050-4436988
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Kokkolan työntekijä nimetään vuoden loppuun mennessä

4. Toiminta tähän mennessä
Nuppu-hanke on uusi hankekokonaisuus. Sen vuoksi alkuvaiheessa aikaa on
vaatinut hankkeen organisoituminen ja aihealueeseen perehtyminen.
Hankkeen työntekijät ovat tutustuneet lapsiperheiden kanssa työtä tekeviin

toimintayksiköihin ja työntekijöihin Kokkolassa ja Jyta-alueen kunnissa, kuten
esim. lastensuojelun sosiaalityö, perhepalvelut, perhekeskus, Koivutupa, ensija turvakoti, ev.lut.seurakuntien lapsi- ja perhetyö. Työntekijät ovat käyneet
myös Raahen ja Ylivieskan perhekeskuksissa sekä osallistuneet Vaasan
perhehankkeen päätösseminaariin. Kehittäjäsosiaalityöntekijä on yhteistyössä
Lasu-projektityöntekijän kanssa pitänyt yhteistyökumppaneille
kaksi
lastensuojelun koulutustilaisuutta Jyta-alueella. Yksi lehdistötiedote on laadittu
lehdistölle.
Työrukkasen
kanssa
konkreettisemmiksi.

on

mm.

selkeytetty

hankkeen

tavoitteita

Kehittäjätiimit ovat kokoontuneet kerran. Heidän kanssaan kartoitetaan
tärkeimmät kehittämiskohteet, joita aletaan työstää eteenpäin. Tärkeimmiksi
alueiksi molemmilla alueilla ovat nousseet resurssien riittävyys, yhteistyön
toimivuus ja ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuus.
Kehittäjäkoordinaattorin
vastuulla
on
ollut
perehtyä
sosiaalialan
opetusklinikka-asioihin. Hanketta on esitelty yhteistyökumppaneille ja luotu
samalla yhteistyöverkostoja. Alkusyksyn aikana on keskusteltu ja etsitty
mahdollisuuksia
yhteisiin
harjoittelujaksoihin
yliopiston
ja
ammattikorkeakouluopiskelijoiden
kanssa.
Työelämäohjaajien
koulutuksen/perehdytyksen yhteistyömahdollisuuksia on myös selvitelty
opetusorganisaatioiden kesken. Opetusklinikan kehittämisen taustalla on
valtakunnallinen ”Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys” –hanke, joka
on myös alkanut tänä vuonna. Ensimmäinen tapaaminen valtakunnallisen
hankkeen toimijoiden kanssa on marraskuussa.

5. Koulutustapahtuma
Kaikille avoin koulutus- ja virkistäytymisiltapäivä teemalla ”Yhteistä voimaa
kehittämiseen” Kokkola-salissa 2.12.09 klo 12.30-19.00. Tilaisuus on osa
kaksipäiväistä Pohjois-Suomen Kaste-hankkeen työntekijätapaamista ja
samalla Nuppu-hankkeen aloitustilaisuus. Ammattikorkeakoulun 3.vuoden
sosionomiopiskelijat ovat olleet mukana päivien järjestelyissä ja
oheistoiminnan tuottamisessa. Ohjelma liitteenä. Tervetuloa!
-Henkilöstötiedotteesta vastaa Liisa Ahonen, jolle voi osoittaa tiedotteen
sisältöä koskevat kysymykset, ehdotukset ja palautteet.
Yhteystiedot: liisa.ahonen (a) kokkola.fi, 040-4892131

