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Muistio
Aika:
Paikka:
Paikalla:

8.9.15, klo 8-9
Videoneuvottelu
Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Savelius-Koski, Iiris Jurvansuu, Anu Pippola, Sari
Kukkohovi, Ruokolainen Marja-Liisa, Pikkarainen Marita, Pertti Sakaranaho, Maritta
Rissanen, Leena Meriläinen, Varpu Wiens

1. Kaisa Kostamo-Pääkkö avasi kokouksen klo 8.05. Todettiin kokouksen osallistujat ja
hyväksyttiin asialista.
2. Käytiin läpi ajankohtaiset kuulumiset hankkeen osakokonaisuuksista:
 Työntekijänä ovat aloittaneet Länsi-Pohjassa Varpu Wiens ja Kainuussa Erja Helttunen.
Länsi-Pohjassa NHG:n toteuttama asiakastiedon keruu on loppusuoralla, tulokset
julkistetaan 28.10.15.
 Keskipohjanmaalla hanketyöntekijät ovat selvittäneet, kuinka asiakastietoa voidaan
kerätä ja aloittaneet hanke-esittelyt. Hanketyöntekijät ovat Anu Pippola ja Sari
Kukkohovi.
 Lapissa päivystyksen ja saamelaisosion työntekijärekryt tehdään myöhemmin.
Alustavasti on keskusteltu päivystyksen profiloinnin osalta siitä, kuinka tietoa kerätään.
Hanketyöntekijä aloittanee osa-aikaisesti työt loppuvuodesta, työ painottuu enemmän
vuodelle 2016. Kehittäjäasiakkaita on haettu Rovaniemellä, ja ensimmäinen
kokoontuminen on ollut 1.9.15. Lapissa kuntaneuvottelut ovat alkuvaiheessa.
3. Sopimusten tilanne
 Kaisa on laittanut 7.9. sähköpostitse sopimuspohjan Seniorikasteen pohjalta.
Kommentteja ja virheitä voi ilmoittaa suoraan Kaisalle, sopimukset laaditaan
ohjausryhmän kokoukseen mennessä.
4. Ohjausryhmän jäsenet ja kokousajan sopiminen
 Ohjausryhmän kokousajaksi sovittiin 26.10. klo 9-11. Toiminnallisia osakokonaisuuksia
pyydetään nimeämään ohjausryhmään kaksi henkilöä. (Kainuu, Keskipohjanmaa,
Länsi-Pohja, Lappi), esitykset ilmoitetaan Kaisalle. Kaisa esittää Taina
Mäntyrannalle/STM ohry ajankohdan, toteutetaan videoneuvotteluna.
 Hankeraportoinnista huolehtii jokainen osakokonaisuus omassa osiossaan. Raportit
koostetaan yhteen Poskessa koko hankkeen osalta. Ensimmäinen raportti liitetään
ensimmäiseen maksatushakemukseen.
5. Hankkeen viestintä
 Kainuu, Keskipohjanmaa ja Länsi-Pohja laittavat hanketiedot omille www-sivuilleen.
Sosiaalikollega-sivustolle laitetaan jokaisen osa-alueen alle linkitys ko.sivuille. Lisäksi
sosiaalikollegaan laitetaan hanketyöntekijöiden tiedot.
 hanketyöntekijät katsovat viestintään liittyvät asiat omassa kokouksessaan
ajantasalle
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6. Kehittäjätyöntekijöiden yhteiset videokokoukset
 sovittiin, että hanketyöntekijät voivat pitää omia kokouksiaan säännöllisesti.
 Eija lähettää kutsun ensimmäiseen kokoukseen, jossa tulee katsoa viestintään
liittyvät asiat ajantasalle (hanketekstit, linkitykset omille sivuille, logo,
innokyläteksti, päivittäminen)
7. Stm työkokouksesta (25.8.) ja hanketapaamisesta (22.–23.9.) ei ole vielä saatu materiaalia,
videoneuvottelumahdollisuutta ei ole myöskään vahvistettu. Varmistetaan vielä
hanketapaamisen ajankohta, Oulussa on 22.9. Kaste-hankkeiden loppuseminaari.
8. Aloitusseminaari on 23.11. yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Eija lähettää alustavan
seminaariohjelman kommenttikierrokselle. Käytännön järjestelyihin tarvitaan
yhteyshenkilöt alueittain sekä vahvistus hankeosioiden puheenvuoroista. Seminaari
toteutetaan eri paikkakunnilta videoyhteyksillä. Tehtävänä on miettiä paikka, varata
toimiva videoyhteystila + käytännön järjestelijä. Pohjois-pohjanmaalla järjestetään, Leena
hoitaa järjestelyt.
Seuraava kokous on videoneuvotteluna 19.10.15 klo 9

