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Ohjausryhmän kokous 1/2010
Aika:

15.1.2010 klo 9.00-11.00

Paikka:

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, neuvotteluhuone KTK 219

Osallistujat: Varsinaiset jäsenet:
Kerttu Illikainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteys Oulaisista)
Petri Kinnunen, Poske / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö (poissa)
Aini Naumanen, Kuusamo (videoyhteys Kuusamosta)
Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto
Marja Ranta-Nilkku, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (poissa)
Heleena Talala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (videoyhteys Oulaisista)
Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke
Tiina Ylikangas, PaKaste (videoyhteys Rovaniemeltä)
Hanketyöntekijät:
Anu Määttä (videoyhteys Kuusamosta)
Kirsi Anttila (videoyhteys Oulaisista)

Asialista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
3. Toiminnan seurantaraportti 1.9.-31.12.2009
Merkittiin tiedoksi hankkeen toiminnan seurantaraporttiluonnos. Hankeen sisällöllisen
kehittämistyön eteneminen käsiteltiin tarkemmin ohjausryhmän edellisessä kokouksessa.
4. Hankkeen talous 1.8.-31.12.2009 ja lisäselvityspyyntö
Käsiteltiin Kerttu Illikaisen laatima talouden seurantaraportti. Kuultiin selvitykset
Koillismaan, Kallio-Selänteen ja hankkeen yhteisistä kuluista. Tehtiin raporttiin
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lomapalkkavarauksia ja Kuusamon sekä Selänteen osalta hankkeelle tehtyä työtä koskevat
täsmennykset.
Hyväksyttiin hankkeen talouden seurantaraportti tehtyjen täsmennysten jälkeen.
Länsi-Suomen lääninhallitus on pyytänyt lisäselvitykset kaikilta osahankkeilta ensimmäisen
seurantajakson raporttiin liittyen. Selvityspyyntö koskee henkilöstön käyttöä ja
palkkasummia, asiantuntijapalveluita sekä hankkeessa toteutettua koulutusta. Samat tiedot
tarvitaan myös toiselta seurantajaksolta (1.9.-31.12.2010). Kerttu Illikainen kokoaa
molempia seurantajaksoja koskevat lisäselvitykset ja toimittaa tiedot Kolpeneelle.
Päätettiin, että jatkossa projektipäällikkö kirjaa ja seuraa erikseen hankkeelle tehtyä työtä,
palkkasummia, asiantuntijapalveluiden käyttöä ja koulutuksista aiheutuneita kuluja
henkilöittäin eriteltynä. Tiedot sisällytetään osaksi hankkeen talouden ja toiminnan
seurantaraportteja. Koska projektipäälliköllä ei ole pääsyä hankkeen maksatusten
tietojärjestelmiin, päätettiin että seurannan edellyttämät tiedot toimitetaan hänelle erikseen
kuukausittain sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta (Kerttu Illikainen) että Kuusamosta
Koillismaan kehittämistyön osalta (Anu Määttä) sähköpostilla.
5. Hankkeen talous 1.1.-31.10.2010 ja kehittäjätyöntekijän rekrytointi
Päätettiin käyttää vuodelta 2009 siirtyvä kehittämisen lisäresurssi vuodelle 2010
kehittäjätyöntekijän (55 %) palkkaamiseksi sekä kehittämistyötä tukevaan koulutukseen ja
konsultaatioon lisäresurssia.
Päätettiin kutsua Paula Loukkola hankkeen kehittäjätyöntekijän (55 %) tehtävään 1.2.30.9.2010 väliseksi ajaksi. Työhuone tulee sijaitsemaan Oulun yliopistolla.
Kehittäjätyöntekijän työpanos suuntautuu sekä paikalliseen kehittämistyöhön että
alueelliseen, koko hanketta yhteisesti palvelevaan toimintaan. Kehittäjätyöntekijä on
työsuhteessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon.
6. Vuoden 2010 ohjausryhmän kokousten ajankohdat
Päätettiin pitää vuoden 2010 ohjausryhmän kokoukset 10.6.2010 klo 13-15 ja 20.10.2010
klo 13-15 Oulun yliopistolla.
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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