Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 14.6.2018klo 13:00–16:00
Paikka: Vanajantie 10 B, 5 krs., Kokousparvi, Hämeenlinna
Osallistujat:
Paikalla
1.

sivistysjohtaja, puheenjohtaja

jari.wihersaari@hattula.fi

x

2.

Varajäsen,

3.

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

x

4.

Perhepalveluiden palvelualuejohtaja, varapuheenjohtaja
Varajäsen,

5.

projektipäällikkö, sihteeri

satu.raatikainen@hame.fi

x

6.

muutosagentti

jari.pekuri@hame.fi

x

7.

lasten psykiatrian ylilääkäri

paivi.kianne@khshp.fi

x

8.

Varajäsen,

niina.tiili@khshp.fi

Poissa

9.

perhekeskuksen toiminnanjohtaja/ sivistystoimen kehittämispäällikkö
10. Varajäsen,

jaana.koski@janakkala.fi

x

11. johtava sosiaalityöntekijä

arja.theis@hausjarvi.fi

x

seija.junno@pikassos.fi

x

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija
14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja

merja.taponen@janakkala.fi

x

katja.ojala@humppila.fi

x

16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja
18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

x

20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

22. Varajäsen,

marjut.helenius@riihimaki.fi

23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

24. Varajäsen,

paula.laakso@tammela.fi

25. henkilöstön edustaja

mirka.soinikoski@khshp.fi

x
x
x

x

26. Varajäsen,
27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

x

marjo.mutanen@riihimaki.fi

x

28. Varajäsen,
29. Palvelualuepäällikkö
30. Varajäsen,
31. osastonhoitaja

saija.numari@riihimaki.fi

x

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

x

35. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

x

36. Varajäsen,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

37. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

32. Varajäsen,
33. tulosaluejohtaja
34. Varajäsen,

x

38. Varajäsen,
39. henkilöstön edustaja

peter.petro@hameenlinna.fi

x

tiina.tuominen@KHSHP.fi

x

40. Varajäsen,
41. ylilääkäri
42. Varajäsen,
43. osastonhoitaja

paivi.kuotola@khshp.fi

x

45. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja

sini.stolt@khperhetyo.fi

x

46. Varajäsen,

sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi

47. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

x

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

x

44. Varajäsen,

48. Varajäsen,
49. henkilöstön edustaja
50. Varajäsen,
51. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

x

52. Varajäsen,
53. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

54. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

55. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

56. Varajäsen,

anna.saloranta@staff.uta.fi

x

57. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

x

58. projektisuunnittelija

mimosa.koskimies@hame.fi

x

59. talousassistentti

elina.jarvenpaa@hame.fi

x

60. hankkeen valvoja

arja.ruponen@stm.fi

x

61. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

neea.simovaara@gmail.com

x

62. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

lilli.matveinen@hotmail.fi

x

x

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.
Päätösehdotus: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elina Järvenpää kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat. Materiaali oli toimitettu etukäteen tutustuttavaksi.
- Maksatushakemus on hyväksytty ja rahat pitäisi olla nyt osatoteuttajien tilillä maksatushakemuksen mukaisesti
- ainoastaan HAMK:n osalta ei hyväksytty opiskelijoiden ajokilometrejä
- Seuraava maksatus on tulossa elokuussa
- Kompassin palvelukytkennät: Palvelukytkennän osalta tarvitaan koulutusta. Tätä koulutusta toteuttaa FCG:ltä Taru Arnkil. Hinta on 1 600 €. Ohjausryhmä hyväksyy esityksen
mukaiset kulut koulutuksen toteuttamiseksi.
- Päivitetty AVI:ssa hyväksytty taloussuunnitelma esiteltiin
- Brändityö on siirretty sivubudjettiin
- Harjoittelija tulossa syksyllä 3 kuukauden ajaksi aloittaen elokuussa ja tästä tulevat kulut tulevat viralliseen budjettiin.
- Tuloksellisuuserä tulee maksuun tammikuussa 2019, joka tulee näillä näkymin
hankkeen maksettavaksi
- Systeemisen lastensuojelun koulutukseen voi käyttää agentin rahoitusta, joka siirretään
LAPE-hankkeen budjettiin. STM on antanut tähän myönteisen alustavan päätöksen.
- vaatii rahoitusmuutoshakemuksen
Päätös: Esitykset hyväksyttiin, merkittiin tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet kulut.
3. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen:
- Organisaatiokaavio
- Muistion liitteenä perhekeskusorganisaatiokaavio
- Hienoista lähentymistä Hämeenlinnan seudullisen perhekeskuksen osalta on nähtävissä.
- Riihimäen seudulla rakennetaan vahvasti verkostomaista perhekeskusmallia. Tavoite on seudullinen malli ja yhteiset toimintaperiaatteet. Perhekeskusjohtaja
työskentelee verkostossa, perhekeskuksen ohjaajana ja johtajana, jolla on tehtävänä myös maakunnan ja kunnan välinen yhteistyö.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
4. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Mimosa Koskimies: ajankohtaista toimintakulttuurin toiminnan osalta.
- Labu- Lava- ja indikaattorit: työ etenee mallikkaasti
Päätös: Merkittiin tiedoksi

5. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta
- Kanta-Hämeen lastenpsykiatrian konsultaatiomallin luonnos ja jatkotyöskentely esiteltiin,
joka liitteenä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
6. Tiedoksi:
- Agentin jatko: STM on tiedottanut, että agentit jatkavat vielä 20119. LAPE-hanke loppuu
vuoden 2018 loppuun mennessä. LAPE-agenttien työnkuva tulee muuttumaan painottuen
enemmän yhdyspintatyöskentelyyn. Raha on 100 % ministeriön rahoittamaa riippumatta
hallituksen kaatumisesta. Raha haetaan rahoitushakemuksen kautta. Kuka agenttina jatkaa, ei vielä tiedetä. LAPE-agenttien lisäksi on tulossa 5 kunta-agenttia, jotka tulevat viiteen suurempaan kuntaan. Tämä on OKM:n rahoittamaa toimintaa. Satu jatkaa 2 / 2019.
Muute hanketyöntekijät lopettavat 2018 lopussa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Muut asiat:
- Perhekeskusesite
- THL:n tuottama perhekeskusesite kiersi. Tätä esitettä jaetaan uusimmassa äitiyspakkauksessa. Neuvolan terveydenhoitajien tulisi olla tietoisia esitteestä, sillä
esitteessä lisätietoja pyydetään kysymään omasta neuvolasta. Esite herätti ihmetystä.
- Brändäys: Mikä on tarve ja mitä sillä tarkoitetaan? Ollaanko valmiita hyväksymään yhteinen maakunnallinen ilme? Tarkoitetaanko tiedon levittämistä vai
pelkkää visuaalista ilmettä vai molempia? Miten tietoa levitetään ja mikä on kenenkin rooli? Tätä pohditaan vielä syksyn kokouksissa.
- Maakunnan ohjausmalli:
- materiaali liitteenä
- Käytiin pohdintaa mikä olisi hyvä maakunnallinen malli, joka viedään vateen
- Ohjausryhmä esittää yksimieliesti lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaa.
- Mimosan kiitokset. Mimosa siirtyy elokuussa Hämeenlinnan perheneuvolaan perheneuvojaksi.
8. Verkostomainen johtaminen ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä
Mimosa Koskimies kertoo seutukierroksen tulokset
- Johdon työpajojen yhteenveto muistion liitteenä
- Perhekeskuksen viestinnän tärkeys ja ulostulo asukkaille, päättäjille, virkamiehille, ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille kunnan näkökulmasta sekä maakunnan näkökulmasta
9. Kokouksen päättäminen
LAPE-ohjausryhmän kokous päättyi klo 15.45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

