Lapsen hyvä arki - Pohjois-Pohjanmaan osahanke
PÖYTÄKIRJA
2.2.2011

Ohjausryhmän kokous 1/2011
Aika: 19.1.2011 klo 13.00-15.00
Paikka: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, neuvotteluhuone KTK 314
Osallistujat:
Kerttu Illikainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteys Ylivieska)
Petri Kinnunen, Poske / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö (poissa)
Aini Naumanen, Kuusamo (poissa) – Eija Helisten (varajäsen – videoyhteys Kuusamo)
Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto, puheenjohtaja
Marja Ranta-Nilkku, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteys Ylivieska)
Heleena Talala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (videoyhteys Ylivieska)
Kirsi Anttila, Lapsen hyvä arki-hanke (videoyhteys Ylivieska)
Anu Määttä, Lapsen hyvä arki-hanke (videoyhteys Kuusamo)
Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke, Oulun yliopisto, sihteeri
Jonna Mild, opiskelija, Oulun yliopisto
Pekka Asikainen, Oulun hiippakunta (poissa)
Leena Huhanantti, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri (poissa)
Päivi Lindberg, THL (poissa)
Asiat
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
3. Toiminnan tilannekatsaus ja kehittämistyö Kallio-Selänteen alueella
Kuultiin projektipäällikkö Aira Vähäraution yhteenveto hankkeen toiminnasta loppusyksyn
osalta. Projektipäällikkö kiitti alueiden toimijoita aktiivisuudesta ja innokkuudesta
kehittämisprosessien hyvän etenemisen suhteen.
Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila esitteli Kallio-Selänteen alueen kehittämistyötä ja
alueen pilottiprosesseja. Diaesitys on pöytäkirjan liitteenä. Esityksen pohjalta käytiin
keskustelua.
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Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila totesi, että kehittämistyössä on saatu
aikaan monipuolista perustyön konkreettista kehittämistä ja kiitti kehittäjätiimejä tehdystä
työstä.
Marja Ranta-Nilkku totesi Kallion kehittämistyön näkökulmasta henkilöstön olleen innolla
mukana hanketyössä. Ajankohtaisfoorumin toteutuksesta on tullut hyvää palautetta.
Hankkeen kehittämistyön on tukenut perustyön kehittämistä ja ollut sen voimavarana.
Heleena Talala ilmaisi myös tyytyväisyytensä hanketyötä kohtaan ja toivoi jatkohankkeen
myötä kehittämistyölle jatkoa tulevaisuudessakin.
Todettiin Oulun hiippakunnan edustajan Pekka Asikaisen kokoukselle sähköpostilla
lähettämät kommentit ja palaute. Hänen mukaansa kehittämishanke tekee tärkeää ja
luontevaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Järjestöjen, kuntien ja seurakuntien yhteistyö
toimii parhaiten juuri paikallistasolla. Hiippakunta haluaa omalta osaltaan olla kaikin tavoin
tukemassa toimintaa, jossa tehdään yhdessä työtä perheiden, lasten ja nuorten puolesta.
4. Hankkeen talouskatsaus 1.11.-31.12.2010
Kuultiin hankkeen loppusyksyä koskevat talouskatsaukset ohjausryhmälle etukäteen
sähköpostilla välitetyn materiaalin pohjalta. Käytiin läpi Koillismaan sekä Kallio-Selänteen
alueen taloustilanne sekä tarkemmat taloussuunnitelmat kevätkaudelle.
5. PaKaste2-jatkohankehankemus
Todettiin kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkön sosiaali- ja terveysministeriöön lähettämä
PaKaste2-jatkohankkeen hakemus ja hankesuunnitelma.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin ohjausryhmän kevään kokousten ajankohdiksi: perjantai 25.3.2011 klo 13-14.30
Oulun yliopistolla, mikäli saamme jatkohankepäätöksen ja keskiviikko 11.5. klo 13.0014.30.
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.
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