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MUISTIO
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Alueellisen kehittäjäverkoston työkokous 1/2010
Aika:

2.2.2010 klo 13.00-15.00

Paikka:

Oulun yliopisto, KTK 117

Läsnä:

Hannele Karikoski, Oulun yliopisto
Aila Tiilikka, Oulun yliopisto
Anneli Alasalmi-Husso, Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö
Tuija Puutio, Oulun Diakoniaopisto
Liisa Ukkola, Oulun Diakoniaopisto
Susanna Helavirta, Diak, Oulun yksikkö
Merja Männistö, Oamk, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulainen (videoyhteys)
Eija Toivanen, Oulaisten ammattiopisto (videoyhteys)
Anu Määttä, Lapsen hyvä arki-hanke, kehittämiskoordinaattori (Koillismaa)
Kiris Anttila, Lapsen hyvä arki-hanke kehittämiskoordinaattori (Kallio-Selänne)
Paula Loukkola, Lapsen hyvä arki-hanke, kehittäjätyöntekijä, Oulun yliopisto
Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke, projektipäällikkö, Oulun yliopisto/Poske

Asialista
1. Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja
videoyhteyksien kautta mukana olevat.

todettiin

läsnäolijat

Oulun yliopistolla

ja

2. Alueellisen kehittäjäverkoston kokoonpano
Lapsen hyvä arki-hankeen ja alueellisen kehittäjäverkoston toimijoiden kesken on
solmittu kumppanuussopimukset, joissa on määritelty verkoston työskentelyyn
osallistuvat varsinaiset ja varajäsenet. Kumppanuussopimuksen ovat solmineet ja
edustajansa verkostoon nimenneet Oulun yliopisto (Hannele Karikoski, Aila Tiilikka),
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö (Hilkka Honkanen,
Merja Männistö, Arja Veijola, Markku Koivisto), Diakonian ammattikorkeakoulu, Oulun
toimipaikka (Leila Nisula, Susanna Helavirta), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,
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Ylivieskan yksikkö (Kirsi Herranen-Somero), Oulun Diakoniaopisto (Liisa Ukkola, Tuija
Puutio), Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö (Anneli Alasalmi-Husso,
Marja Pieti), KAM, Ylivieskan ammattiopisto (Erja Voutilainen), Oulaisten
ammattiopisto (Eija Toivanen), MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri (Hannakaarina
Sarvela), Oulun hiippakunta (Riitta Kentala).
Tarvittaessa verkoston työskentelyyn voidaan kutsua mukaan myös kehittämisprosessien
edellyttämiä muita toimijoita.
3. Kehittämisen, koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet PaKaste-hankkeessa
Kuultiin Posken Lapin yksikön kehitysjohtajan Kaisa Kostamo-Pääkön esitys ja käytiin
sen pohjalta keskustelua kehittämisen rakenteista ja yhteistyökysymyksistä. Esityksen
diat ovat muistion liitteenä.
4. Lapsen hyvä arki-hankkeen kehittämisen prosessit ja yhteistyö
Kuultiin projektipäällikön esitys hankkeessa käynnistyneistä kehittämisprosesseista. Diat
löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.sosiaalikollega.fi/kaste.
Lapsen hyvä arki-hankkeen opinnäytepankki on avattu, ja se on eri oppilaitosten sekä
korkeakoulujen
opiskelijoiden
käytettävissä
osoitteessa
http://www.sosiaalikollega.fi/kaste/pohjois-pohjanmaa-lapsen-hyvaarki/opinnaytepankki/opinnaytepankki/view. Opinnäyteyhteistyön käynnistämisessä voi
olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin.
Kartoitettiin kehittämistyön tarjoamia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä liitteen 1.
pohjalta. Päätettiin, että verkoston jäsenet kokoavat kukin tahoiltaan hankkeen
kehittämisteemoihin liittyviä, konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia pääpainon ollessa
ensi syksyssä. Kootaan konkreettiset yhteistyön kohteet seuraavaan verkoston
kokoukseen 3.6.2010 mennessä. Liitteet voi palauttaa Paula Loukkolalle paula.
loukkola(at)oulu.fi 31.5.2010 mennessä tai tuoda mukana 3.6.2010 olevaan verkoston
kokoukseen.
Päätettiin koota asiantuntijarekisteri liitteen 2. pohjalta palvelemaan hankkeen koulutusja konsultaatioprosessien toteuttamista. Verkoston jäsenet keräävät tiedot omista
organisaatioistaan ja toimittavat ne helmikuun loppuun mennessä Aira Vähärautiolle joko
postitse (Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000, 90014 OULUN YLIOPISTO) tai
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sähköpostin liitetiedostona aira.vaharautio(at)oulu.fi. Kerättävän rekisterin tiedot tulevat
ainoastaan hankkeen käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Sovittiin yhteistyötapaamisista hankkeen työntekijöiden ja eri oppilaitosten edustajien
kanssa tälle keväälle.

5. Varhaiskasvatuspäivä 6.5.2010
Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä Lapsen hyvä arkihankkeen, MLL:n Voimaperhe-hankkeen ja Oulun kaupungin päivähoidon kanssa.
Alueellisen kehittäjäverkoston toimijat ovat tervetulleita mukaan päivän toteutukseen.
Seminaari on osallistujille maksuton. Paikkana on Oulun yliopisto. Päivä koostuu
aamupäivän luennoista ja iltapäivän työpajatyöskentelystä. Luennoitsijoiksi ovat
lupautuneet lapsen hyvän arjen ja osallisuuden teemoista Taina Kyrönlampi-Kylmänen ja
Mikko Oranen. Ohjelma lähetetään alueellisen kehittäjäverkoston jäsenille sen heti
valmistuttua.
6. Muut asiat
Lapsen hyvä arki-hanke organisoi yhteistyössä THL:n kanssa ensi syksylle
kasvatuskumppanuuskouluttajakoulutuksen. Koulutuksesta tiedotetaan tarkemmin
seuraavassa verkoston kokouksessa 3.6.2010.
Videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjauksen koulutus on käynnistymässä Oulussa.
Muistion liitteenä on koulutusesite vapaasti jaettavaksi verkostossa.

Muistion kirjasi
Aira Vähärautio
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