Aluejohtamisen koordinaatioryhmä
Aika: 18.9.2019 kello 12-15
Paikka: Anttilan koulun Sibeliussiipi
Läsnä: Katri Kalske (pj), Jaana Törnqvist, Mervi Harvio-Jokiaho, Merja Hukkanen , Liisa Saarniniemi, Anu
Koivumäki, Eija Tommila, Joni Paananen, Lasse Aumala, Sari Saarinen, Satu-Kristiina Hautamäki (poistui 14),
Pirjo (poistui 14), Maarit Lindman (sihteeri)

1.Aluejohtamista ohjaavat strategiset asiakirjat
Katri palautteli mieliin aluejohtamista ohjaavat strategiset asiakirjat - kaupunkistrategia,
hyvinvointitoimialan toimenpideohjelma, lanupe kehittämisohjelma, lukuvuositavoitteet.
https://www.lohja.fi/?s=strategia
Sitovat tavoitteet 2020 lautakunnan kokouksessa 18.8. käsittelyssä, nostona monialainen alueellinen
yhteistyö.
Tarve vuoden 2018 toteutuneen alueiden yhteisen seminaaripäivän järjestämiseen nousi esiin
keskustelussa. Maarit valmistelee asiaa Katrin kanssa. 10.10. järjestettävää Road Showta markkinoidaan
alueilla (ohjelma ja ilmoittautuminen Populuksessa).
Palvelukarttaa työstetään parhaillaan työryhmässä helposti saataville, mahdollisesti opinnäytetyö
saatavilla (Oili Lehtonen). Katri korostaa palvelukartan merkitystä lähityöntekijöille, joiden tehtävänä on
auttaa asiakasta suunnistamaan palveluviidakossa. Toisaalta tarjottava mahdollisuus löytää myös itse
tarvittaessa verkosta. Osaaminen perustason palveluohjaukseen ensisijainen tavoite.

2.Lapset SIB Lohja
Lapset SIB Lohja käynnistyy, ja perhekumppani aloittaa tehtävässään joulukuussa. Ohjelmasta viestitään
aktiivisesti ja esimiehiä sekä henkilöstöä perehdytetään syksyn aikana. Kickoffin lisäksi Lapset SIB –
ohjelmasta ja perhekumppanitoiminnasta järjestetään alueelliset tilaisuudet syksyn aikana. Kokouksessa
laadittiin suunnitelma aikataulusta.
Alueiden Lapset SIB Lohja –infotilaisuudet on sovittuna seuraavasti:
Perjantaina 8.11.
Keskiviikkona 13.11.
Perjantaina 22.11.

12.15-14.30
8.45-11.00
12.30-14.45
9-11.15
12.30-14.45

Mäntynummi
Nummi-Pusula
Anttila
Harju
Järnefelt ja Källhagen

Alueet hoitavat tilavarauksen luontevista kokoontumispaikoistaan ja niistä välitetään tieto
maarit.lindman@lohja.fi ja kutsutaan mukaan tarvittavat tahot mahdollisimman laajasti alueelta.
Keskitetyistä palveluista (kuten perhekeskus) voi osallistua valitsemalleen alueelle. Myös alueen edustajat
voivat osallistua muun alueen tilaisuuteen tarvittaessa (oman alueen aika ei sopiva).

3. Yhteisöllinen alueellinen opiskeluhuolto
Yhteisöllinen opiskeluhuolto siirtyy kohti alueellisuutta. Yksiköissä tulee kuitenkin olla nimettynä
yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttava/ arvioiva ryhmä. Opiskeluhuoltoryhmän lainsäädännön mukaan
toimintamallit voidaan sopia paikallisesti. Alueen yhteisöllisessä työssä huomioidaan lanupen linjaus, että
varhaiskasvatuksen hyvinvointityö kytkeytyy saumattomasti alueen hyvinvointityöhön ja opiskeluhuoltoon.
Alueen yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä on tavoitteena Ilmiöiden ja tiedon (mm. kouluterveyskyselyt)
pohjalta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen monitoimijaisessa yhteistyössä alueella.
Opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu 3.10., jolloin sovitaan käytännöistä tarkemmin ja tiedotetaan
alueita. Ohjaavien asiakirjojen ajantasaisuus tarkistetaan.
Keskustelua käytiin niin ikään pedagogisen tuen käytännöistä, ja linjattiin, että kuraattorien osallistuminen
pedagogisen tuen ryhmiin suositeltavaa.

4. Kokemuksia alueiden kehittämistyöstä
Harju
Harjun ja Nummi-Pusulan alueella on työstetty opettajan työkalupakki perustason tasalaatuisen tuen
järjestämiseksi lapsille ja nuorille. Työkalupakki käännetään ruotsiksi ja englanniksi, ja sitä voidaan
hyödyntää soveltuvin osin varhaiskasvatukseen.
Painopiste lukuvuodella erityisopetuksen kehittäminen. Tukee myös konsultoivan opettajan työtä ja
palvelujen tasalaatuisuutta. Työkalupakki otetaan käyttöön kaikilla alueilla ja arvioidaan keväällä
mahdollisia jatkokehittämisen tarpeita kokemusten pohjalta. Tilataan julisteversio informoinnin tueksi.
Työkalupakista tiedotettu HUS lastenpsykiatrian HYKS Varhain –yhteistyön työkaluna. Muistion liitteenä
infoa HYKS Varhain –palvelusta vielä.

Perhesosiaalityö –kokeilu Metsolan koululla käynnissä. Kokeilun myötä arviointi ja linjaukset. (liiteenä ja
pedanetissa)

Nummen ja Pusulan alue
Pirjo esitteli alueen tiedolla johtamisen prosessia (liite) – tieto alueen asukkaista ja hyvinvointikyselyn
toteuttaminen. Tavoitteet asetetaan yhdessä alueen yhteistyössä. Vanhemmuuden tukeminen on jo Lapen
aikana ollut vahva kehittämiskohde.

Mäntynummi
Lasse esitteli Mäntynummen alueen toimintaa tuoden esille alueen hajanaisuuden tuottaman haasteen ja
tarpeen perusopetuksen kumppanuuteen aluejohtamisessa.

Perttilän päiväkodissa on asukastila, joka on tarkoitus monitoimijaisessa yhteistyössä saada
olohuonemaiseen käyttöön asukkaille, houkuttelevaa nimeä vielä etsitään. Alueella MLL:n
perhekahvilatoimintaa jo olemassa.
Yhteistyötä perheiden kanssa tehty vuorovaikutuksen tukemiseen perheessä (vuorovaikutuksen
teemaviikot).
Monitoimijaista yhteistyötä alueella on edistetty myös laatimalla verkostokarttoja yksiköissä,
verkostoyhteistyöhön panostettu matalammalla kynnyksellä nyt tietoisesti.
Terveysneuvonta on jalkautunut päiväkoteihin Nalleneuvolan muodossa.
Nuorten aikuisten nuorisotalo; kutsuttu nuoria aikuisia, joilla tarvetta elämänhallinnalliseen tukeen (tukea
esim. kelahakemukset)
Ylisukupolvinen toiminta haaveissa - yksinäiset ikääntyneet ja lasten kohdatuksi tulemisen tarpeet
huomioon.
Nimetty henkilö –mallia kokeiltu perheiden elämänhallinnan vahvistamiseksi.
Salivuoroja tarjolla perheille Perttilän koululla yhteisöllisyyden tukemiseksi.

Järnefelt
Joni kokosi alueen kehittämistyön kärjet
-me.koulukehittäminen – päätösseminaari 31.10. https://peda.net/lohja/peruskoulut/me-koulu
-kohtaamispaikka haaveissa, verkostomainen yhteistyö alueella sujuvaa
-toimijatreffit alueen kaikille toimijoille
Katri kokoaa pohdittavaksi me.työn päättyessä, mitä hankkeen aikana tuotetusta halutaan säilyttää ja
edistää edelleen.

Källhagen
Mervi kertoo alueen omaleimaisuus - asiakkaat tulevat laajalta alueelta. Alueella keskitytään koko perheen
hyvinvointiin lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi matalalla kynnyksellä. Ruotsinkielistä harrastustoimintaa
kaivataan, sitä lähdetään nyt kehittämään edelleen.
Toiveena luonteva yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä koko lapsiperheiden elinkaaren aikana.
Katri kehottaa miettimään, voisiko Nummen alueella toteutettu hyvinvointikysely olla kohdennettavissa
ruotsinkieliselle väestölle alueen johtamisen tukena.

Anttila
Liisa avasi Anttilan alueen kolmen keskuksen mallia (Routio, Keskusta, Sammatti). Palvelukarttamalli on
kehitteillä, ensisijaisesti henkilöstölle.

Alueella toteutetaan nopeita ja helppoja kyselyjä asukkaille määräajoin Wilmakyselyinä, nyt teemana
vuorovaikutus. Muita ajankohtaisia asioita alueella restoratiivinen koulutus, versotoiminnan virkistäminen
ja Roution Pop Up -neuvolat.
Seuraavassa tapaamisessa peilataan alueiden kehittämistyötä ryhmän tehtäviin ja täsmennetään
aluejohtamisen tavoitteita.
Seuraavat tapaamiset
-29.10. tiistaina kello 12-14 Monkola Mylly
-3.12. tiistaina kello 8.30-10.30 Monkola kaupunginhallituksen kokoushuone

