Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka –hanke
Green Care –tiimin Skype -kokous
8.3.2017
Kokouksen ajankohta sovittu edellisessä kokouksessa. Skype-kokouskutsu lähetetty osallistujille 8.3.
aamulla.

PÖYTÄKIRJA
Läsnäolijat:
JAMI/Mari Rajamäki, Henna Latvala
POKE/Taina Perkiö, Sarita Jylhä-Rastas
1. Käytiin läpi tiimin osallistujien tämän hetken tilanne. Tiimin työskentelyyn osallistuvat Jamin lisäksi
Poke ja Hamk. KAO ilmoittanut, ettei osallistu tiimin työskentelyyn.
2. Tiimin esittely hankeen esittelyn yhteydessä Opetushallituksessa 9.3.
 Digihanketta lähtevät esittelemään Kirsi Lähde Hamilta, Arja Aalto Hyriasta, Erkki Kemppi
Novidasta ja Henna Latvala Jamilta. Latvala hoitaa GC-tiimin esittely OPH:ssa.
 Latvala laatinut muilta tiimiläisiltä saadun materiaalin pohjalta tiiviin esityksen huomista
OPH:n esittelytilaisuutta varten. Esitys löytyy One Drive –jakokansiosta, jonne tallennettu
myös Taina Perkiön laatima esitys Eläiavusteisesta toiminnasta/Virikeakvaariosta.
Hyväksyttiin esitykset ja päätettiin tallentaa ne myös Virtuaalikylään.
3. GC- tiimin sivut Virtuaalikylässä.
 Hankkeessa on yhteisesti sovittu, että tiimien kuvaukset olisivat valmiina Virtuaalikylässä
ennen OPH:n vierailua. Latvala oli laatinut tiimin kokoonpanosta, tavoitteista ja
toimintasuunnitelmasta/työnjaosta esittelysivun Virtuaalikylään. Sivulle tallennettu myös
kokousmuistiot. Päätettiin, että kaikki valmis materiaali linkitetään tiimin sivulle
Virtuaalikylään hankkeen edetessä.
4. Sisällöt ja tuotettu materiaali





Todettiin, että tiimin työnjako on hyvin selvillä ja osallistujilla on olemassa alustavat
suunnitelmat hankeen sisältöjen ja verkkomateriaalin tuottamiseksi. Nyt vain tarvitaan
aikaa työn tekemiseen. Kevät etenee nopeasti. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen
mennessä tiimin jäsenillä olisi jo jotain konkreettista tulosta/materiaalia esittää.
Säännölliset kokoukset tärkeitä vauhdittamaan hanketyön tekemistä.

5. Opiskelijavaihto
 Jamin ja Poken välillä sovittu vaihtoviikosta viikolle 17, jolloin Pokelta tulisi ryhmä Jamille
tutustumaan puutarha-avusteiseen Green Care –toimintaan. Tästä tulee vielä tarkemmin
sopia lähempänä.
 Jamille ei ole tullut tietoa, milloin Pokella olisi tarjolla Jamin opiskelijoille metsäkone-,
pieneläin- tai kotieläintuotanto-opetusta. Sovittiin, että Latvala on yhteydessä Pokella
vaihtoviikon toteutuksesta vastaaviin henkilöihin.
6. Livetapaaminen Jamilla
 Päätetiin pitää kiinni edellisessä kokouksessa sovitusta livetapaamisesta/oppilaitosvierailusta Jamilla, jossa mahdollisuus tutustua puutarhaavusteiseen Green Care –toimintaan ja koko oppilaitokseen. Ajankohta on 19.4. Tiimiläisten
lisäksi tervetulleita Jamille ovat muutkin oppilaitoksen opettajat.

Muistion vakuudeksi 13.3.2017

_______________________________
Henna Latvala, koulutusalajohtaja
Järviseudun ammatti-instituutti

Jakelu:
Poke/Taina Perkiö, Sarita Jylhä-Rastas
HAMI/Salla Säteri
JAMI/Henna Latvala, Mari Rajamäki, Satu Ahopelto, Heli Hämäläinen
HAMI/Kirsi Lähde
KEUDA/Tiina Halmevuo

