Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 26.1.2018klo 13.00–14.00, klo 14.00 – 16.00 hankkeen arviointitilaisuus
Paikka: Hämeen liitto, kokoushuone Ilves, Niittykatu 5, Hämeenlinna
Osallistujat:
Paikalla
1.

sivistysjohtaja, puheenjohtaja

2.

Varajäsen,

jari.wihersaari@hattula.fi

3.
4.

Perhepalveluiden
varapuheenjohtaja
Varajäsen,

5.

projektipäällikkö, sihteeri

satu.raatikainen@hame.fi

6.

muutosagentti

jari.pekuri@hame.fi

Varajäsen,

niina.tiili@khshp.fi

palvelualuejohtaja,

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

7.
8.
9.

perhekeskuksen toiminnanjohtaja/
kehittämispäällikkö
10. Varajäsen,
11. johtava sosiaalityöntekijä

sivistystoimen

jaana.koski@janakkala.fi

arja.theis@hausjarvi.fi

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija

seija.junno@pikassos.fi

14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja

merja.taponen@janakkala.fi

16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja

katja.ojala@humppila.fi

18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

22. Varajäsen,
23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

24. Varajäsen,
25. henkilöstön edustaja

anneli.wilenius@riihimaki.fi

26. Varajäsen,
27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

28. Varajäsen,
29. osastonylilääkäri

paula.turunen@khshp.fi

30. Varajäsen,
31. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

32. Varajäsen,
33. osastonhoitaja

saija.numari@riihimaki.fi

34. Varajäsen,
35. tulosaluejohtaja

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

36. Varajäsen,
37. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

Poissa

38. Varajäsen,
39. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

40. Varajäsen,
41. henkilöstön edustaja

peter.petro@hameenlinna.fi

42. Varajäsen,
43. ylilääkäri

tiina.tuominen@KHSHP.fi

44. Varajäsen,
45. osastonhoitaja

paivi.kuotola@khshp.fi

46. Varajäsen,
47. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja

sini.stolt@khperhetyo.fi

48. Varajäsen,

sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi

49. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

50. Varajäsen,
51. henkilöstön edustaja

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

52. Varajäsen,
53. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

54. Varajäsen,
55. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

56. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

57. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

58. Varajäsen,
59. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

60. projektisuunnittelija

mimosa.koskimies@hame.fi

61. hankkeen valvoja

marjo.malja@stm.fi

62. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

neea.simovaara@gmail.com

63. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

lilli.matveinen@hotmail.com

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elina Järvenpää kävi läpi hankkeen talouteen, maksatuksen ja budjetointiin
liittyvät asiat. Ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet kulut ja budjetoinnin.
Kirjalliset selvitykset toimitetaan kuukausittain sekä maksatushakemusten yhteydessä.
Muutoksista tiedotetaan erikseen. Sivubudjetin henkilöstömenot käytetään 2019 jälkeen
hankkeen loppuun saattamiseksi (raportointi + maksatukset + muut).
Tiedoksi: Muutosagentin budjetin hyödyntäminen tarvittaessa Lape-hankkeen kustannuksiin ehkä
mahdollista, asia pohdinnassa (STM + AVI).
3. Hankkeen päätösvaiheen työsuhteiden jatkaminen
Budjetissa on varattu rahaa vuodelle 2019 yhden hanketyöntekijän ja talousassistentin
palkkaamiseen 1-2 kuukaudeksi hankkeen virallisen hankeajan jälkeen.
Päätös: Valitaan esitetyistä vaihtoehdoista nro 3. Perustelut: Vaihtoehto takaa hankkeen ja
raportin loppuun saattamisen, koska tällöin ne eivät ole vain yhden henkilön varassa.
4. Etäneuvolan + kotoutumis –osion esittely
Suunnittelija Liisa Jormalainen esitteli etäneuvolan suunnitellun pilotin ja pilotin toimintamallin.
Ohjausryhmä hyväksyi esityksen. Forssalla & FSHKY:llä kiinnostus lähteä myös mukaan toiminnan
kehittämiseen.
Suunnittelija Liisa Jormalainen esitteli Lape-hankkeen kotoutumis –osion. Tavoitteena kuntien
tämänhetkisen tilanteen selvittäminen (haasteet ja hyvät käytännöt) sekä suunnitteilla seudulliset
työpajasarjat. Kommentti: Miten suhtautuu Oma Hämeen sosiaalihuollon asiantuntijan Sirpa YliKerälän lähettämään kyselyyn? Oma Häme selvittää laajemmin kotoutumiseen liittyviä asioita,
molempien aineistot toistensa käytettävissä.
5. Toimintakulttuurin muutos- ryhmän esittely
Suunnittelija Mimosa Koskimies esitteli toimintakulttuurin muutos- ryhmän idean ja suunnitellun
toiminnan. Osassa kuntia toimii tai aloittaa toimintansa seudulliset työryhmät samalla teemalla ja
idealla. Lape –hanke tukee näiden työskentelyä. Lisäksi perustetaan esitetty maakunnallinen
toimintakulttuurin muutos ryhmä. Ryhmä kokoontuu seudullisista ryhmistä nousseiden teemojen
käsittelyyn sekä maakunnallisten linjausten pohdintaan.
6. Sähköisen väliarviointikyselyn alustavien tulosten esittely
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen (Tampereen yliopiston tutkija Anna S sairaana)
7. Dialoginen hankkeen väliarviointi
Toteutettiin hankkeen väliarviointidialogi, vetäjänä muutosjohtaja Jukka Lindberg. Väliarviointiin
osallistuivat ohjausryhmän jäsenet, hanketyöntekijät ja muutosagentti. Keskustelun pääkohdat ja

yhteenveto kirjattiin ja lähetetään ohjausryhmälle. Yhteenveto ja siitä seuraavat toimenpiteet
hankkeessa käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

