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• Lasten ja nuorten eriarvoistuminen on 
kasvanut, vaikka lapset ja nuoret voivat 
keskimäärin paremmin kuin koskaan 
aikaisemmin.

• Häiriöpalveluiden asiakasmäärät ja 
kustannukset ovat nousseet 1990-luvulta 
lähtien huomattavasti.

• Asiakkaiden kokemukset palvelujärjestelmän 
toimivuudesta ja sen tarjoamasta tuesta ovat 
usein huonot.

• LAPEssa tehtävä toimintatapojen ja 
palveluiden uudistus tukee sote- ja 
maakuntauudistuksen toimeenpanoa ja niiden 
tavoitteiden toteutumista.

Titta Pelttari

Miksi hallituksen kärkihanke lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma (LAPE) on tarpeen?

Miksi?
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Lapsen oikeudet 

ja lapsen etu 

Perheiden moni-

muotoisuus

Voimavarojen 

vahvistaminen

Lapsi- ja perhelähtöisyys

48.11.2017

Muutosta ohjaavat periaatteet

Osallisuus
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513.2.2018
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Mitä LAPEssa tavoitellaan?

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Oikea-aikainen pääsy palveluihin

• Yhteistyöstä yhteiseen työhön

• Painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin 

(kustannussäästöt)

• Palveluiden yhteensovittaminen: maakunnat, kunnat, 

seurakunnat, järjestöt

• Hajanaisista ja sektoroituneista palveluista 

yhteensovitettuihin palvelukokonaisuuksiin

• Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta 

riippumatta

• Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut

• Tiedolla johtaminen

• Ammattilaisten osaamisen edistäminen

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

Asiakastietojen yhdistäminen

Hankkeen 

tavoitteena ovat 

nykyistä lapsi- ja 

perhelähtöisemmät, 

oikea-aikaisemmat, 

tasalaatuisemmat, 

vaikuttavammat, 

kustannus-

tehokkaammat ja 

paremmin 

yhteen sovitetut 

palvelut. 
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Yhdistetään sote-palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. 

Vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä 

ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen 

hyvinvointia.

Digitaalisuus otetaan huomioon kehitystyössä.

Yhteistyön tekemistä järjestöjen sekä seurakuntien kanssa 

vahvistetaan. 

Osallistetaan lapset, nuoret ja vanhemmat mukaan 

kehittämistyöhön.

Tarjotaan lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville 

ammattihenkilöille koulutusta ja työvälineitä muutoksen tueksi. 

Luodaan työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon 

ja hyvin suunniteltuihin integroituihin toimintamalleihin. 

Uudistetaan palveluiden ohjausta ja johtamista.

Kehitetään kuntien, maakuntien ja valtion viranomaisille 

välineet tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan 

päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen.

LAPE-työskentely kansallisella, maakunnallisella ja kunnallisella 

tasolla.

Pirkanmaan LAPEn kehittämistyöryhmät:

• Perhekeskustoimintamalli

• Eropalvelut

• Vanhemmuuden ja pari- suhteen tuki

• Maahanmuuttajapalvelut

• Varhaiskasvatus

• Koulu ja vapaa-aika

• Erityis- ja vaativan tason palvelut

Alatyöryhmät 

mm. avoimen kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen työryhmä, ennaltaehkäisevän 

väkivaltatyön malli

Mitä LAPEssa tehdään?



13.2.20188

Perhekeskus mukana elämässä
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Perhekeskus mukana elämässä
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Pirkanmaan LAPE
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LAPE –muutosohjelman toteutuminen Pirkanmaalla

• Alueellisesti laaja: mukana kaikki maakunnan kunnat

• Monitoimijainen: mukana kunnat, järjestöjä, seurakuntia sekä 

yksityisiä toimijoita

• Hallinnonalojen rajat ylittäen

• Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa mukana kehittämistyössä mm. 

kokemusasiantuntijoina

Pirkanmaan kuntien lisäksi 

hanketoimijoina ovat mukana 

MLL (Hämeen piiri ja 

Tampereen osasto), 

Setlementti Tampere, Pikassos, 

PSHP, Tampereen yliopisto ja 

TAMK.

Kehittäjäkumppaneina mukana 

ovat Pelastakaa Lapset, 

Tampereen kaupunkilähetys, 

Seurakunnat, SPR Nuorten 

turvatalo Tampere, Kansalaistalo 

Mansikkapaikka, Muotialan asuin-

ja toimintakeskus ry, Kölvin

monikulttuurinen nuorisotyö ry, 

Miessakit ry, Parasta lapsille ry, 

Suomen mielenterveysseura ja 

Kolmostien terveys. 
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Pirkanmaan kehittämiskohteet
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Pirkanmaan valitut kehittämiskohteet kartalla
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LAPE-Pirkanmaan kehittämistyöryhmät
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Hankehenkilöstö Tehtävä Yhteystiedot

Hanna Harju-Virtanen projektipäällikkö hanna.harju-virtanen@tampere.fi, p. 040 8064730

Titta Pelttari muutosagentti titta.pelttari@pirkanmaa.fi, p. 044 4222248

Henna Vanhatalo projektisihteeri henna.vanhatalo@tampere.fi, p. 040 6397364

Jaana Koivisto sähköiset palvelut, vanhemmuuden tuen 
työkalupakki

jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi, p. 040 1334249

Maria Antikainen perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus maria.antikainen@valkeakoski.fi, p. 040 3357688

Päivi Viitanen-Marchegiano perhekeskustoimintamalli paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi, p. 040 6397358

Tia Kemppainen vanhemmuuden ja parisuhteen tuki tia.kemppainen@mll.fi, p. 040 7221641

Marja Olli eropalvelut marja.olli@mll-tre.fi, p. 050 5550052 

Suvi Nieminen maahanmuuttajapalvelut suvi.nieminen@setlementtitampere.fi, p. 0504140413 

Susanna Raivio varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika susanna.raivio@ylojarvi.fi, p. 040 6602180

Sari Miettinen erityis- ja vaativan tason palvelut sari.miettinen@pshp.fi, p. 050 3607558

Nanna Miettunen erityis- ja vaativan tason palvelut nanna.miettunen@pikassos.fi, p. 050 3495610 

Tiina Civil lastensuojelun sosiaalityön 
moniammatillinen toimintamalli

tiina.civil@sastamala.fi, p. 040 4880239

Pirkanmaan LAPE/ Pippuri -hankehenkilöstö
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Nykytilakartoitus Pirkanmaalla

Taustatietoa 
avoimen kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämistyöhön 
LAPE-perhekeskusmallissa



13.2.201817

Tietoja Pirkanmaasta

• Pirkanmaalla 509 937 asukasta (Tilastokeskus 5/2017)

• Maakunnassa 23 kuntaa (suluissa väkiluku): Akaa (16 936), Hämeenkyrö (10 

644), Ikaalinen (7118), Juupajoki (1950), Kangasala (31 289), Kihniö (1978), 

Lempäälä (22 835), Mänttä-Vilppula (10 394), Nokia (33 251), Orivesi(9 296), 

Parkano (6 646), Pirkkala (19 160), Punkalaidun (3 000), Pälkäne (6 629), 

Ruovesi (4 532), Sastamala (24 946), Tampere (228 942), Urjala (4 875), 

Valkeakoski (21 253), Vesilahti (4 446), Virrat (6 900), Ylöjärvi (32 897) sekä 

Kuhmoinen (n. 2 300, siirtyy Pirkanmaalle 2019)

• Lapsiperheiden osuus väestöstä 39,1%, 0-18 –vuotiaiden osuus 20,4%

• Tampereella lapsiperheiden osuus 36,4%; haja-asutusalueella lapsiperheiden 
osuus 12,2%

• Pirkanmaan kuntien palvelutarjonta vaihtelee erittäin paljon; erityisesti järjestöjen 
palvelutarjonta on keskittynyt Tampereelle ja sen ympäristökuntiin

• Sosiaalihuoltolain mukaiset varhaisen vaiheen sosiaalipalvelut ovat riittämättömiä 
lähes kaikissa kunnissa

• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelutarjonta koetaan riittämättömäksi, 
mutta tilanne vaihtelee suuresti kuntien välillä

• Pirkanmaalla välimatkat palveluihin ja julkisten liikenneyhteyksien kattavuus 
vaihtelevat suuresti
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Pirkanmaan väkiluku 2017

Ennakko-väkiluku 

2017

Pirkanmaa 512324

Akaa 16 936

Hämeenkyrö 10 664

Ikaalinen 7 118

Juupajoki 1 950

Kangasala 31 289

Kihniö 1 978

Lempäälä 22 835

Mänttä-Vilppula 10 394

Nokia 33 251

Orivesi 9 296

Parkano 6 646

Pirkkala 19 160

Punkalaidun 3 000

Pälkäne 6 629

Ruovesi 4 532

Sastamala 24 946

Tampere 228 942

Urjala 4 875

Valkeakoski 21 253

Vesilahti 4 446

Virrat 6 900

Ylöjärvi 32 897

Kuhmoinen (alk. kesä 2018) 2 287

Lähde: Tilastokeskus
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Kuntalaisten osuus hankkeessa

Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin –kysely

• Avoin kysely auki koko hankkeen ajan

• https://lapepirkanmaa.fi/pirkanmaan-lape-pippuri/

Nuorten edustus maakunnan Lape-ryhmässä Pirkanmaan 

nuorisofoorumista

Kokemusasiantuntijat kehittämistyöryhmien jäseninä  

Hankkeen avoimet tilaisuudet kunnissa

Kohtaamiset päättäjien kanssa (erilliset järjestetyt tilaisuudet)

Olemassaolevien ryhmien hyödyntäminen (oppilaskunnat, 

Pirkanmaan nuorisofoorumi, nuorisovaltuustot, lasten parlamentti, 

asiakasraadit, lastensuojelun kokemusasiantuntijat ja salapoliisit, 

talotoimikunnat nuorisotiloilla, voikukkiavanhemmat, 

vanhempainyhdistykset, vammaisneuvosto ym. yhdistykset, 

maahanmuuttajaneuvosto)

Kyselyt (esim. kouluterveyskysely)

Sosiaali- ja potilasasiamiesten tiedon hyödyntäminen

Jne.

19

https://lapepirkanmaa.fi/pirkanmaan-lape-pippuri/
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Pirkanmaan 
kohtaamispaikat 12/2017
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

AKAA 

Akaan kaupunki/ nuorisotoimi 

Toijalan nuorisotila,

Myllytie 3, 

37800 Akaa

Viialan nuorisotila,

Keskuskatu 43, 37830 Akaa

Kylmäkosken nuorisotila,

Haavistontie 1, 37910 Akaa.

Akaan kaupunki, Hyvinvointikeskus,

rakennuksen suunnittelu on käynnistynyt 

Nuoret

Kuntalaiset

Rakennushankkeesta tietoa perusturvajohtaja 

Elina Anttilalta

MLL -Toijala,

Laaksolan kiinteistössä Ryödintie 2, 

37800 Akaa

MLL Viiala, 

Nordintie 5, 

37830 Akaa

MLL Kylmäkoski,

Kylmäkosken taajamassa

Lapsiperheet

Perhekahvila perjantaisin

Perhekahvila keskiviikkoisin vanhassa 

pappilassa

Perhekahvila perjantaisin

Nuorten avoin toiminta

Alventie 4, 37800 Akaa
Nuoret Vanhempain verkosto järjestää joka toinen 

viikonloppu lauantaisin

IKAALINEN

Ikaalisten seurakuntatalo Lapsiperheet Avoin päiväkerho 2 x viikko

Päiväkerhot

Äideille, isille, mummoille, vaareille, hoitajille 

yhdessä lasten kanssa. Kotona/ 

perhepäivähoidossa hoidettaville lapsille.

MLL Ikaalisten yhdistys Lapsiperheet Avoin perhekahvila 1 x viikko ja 

iltaperhekahvila

Vertaisryhmiä tarpeen mukaan

Ikaalisten kaupunki/ nuorisotoimi

Nuorisotila Vienola, keskusta

Riitialan nuorisotila

Nuoret Discot, retket

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

HÄMEENKYRÖ

Hämeenkyrön kunta

Perhekeskus

So-Te -keskus, 

Härkikuja 9

Raskausryhmät

Hämeenkyrön kunnan 

varhaiskasvatuksen perheohjaus

Avoin perhekerho,

Nuorisotilat

Korkomäentie

Terho -kerho,

Monitoimikeskus Silta

Vaaverot,

Monitoimikeskus Silta

Suunnitteilla syksy 2017:

Käsikynkkä -ryhmä

sekä alle kouluikäisten kerho

Kotona olevat 

vanhemmat ja alle 

kouluikäiset lapset

Isä ja lapsi (3 - 5v.)

Vauva (alle 1v.) & 

vanhempi -ryhmä

Koeluontoisesti 5 x keväällä 2017

Suljettu ryhmä

yht. 5 x

Suljettu ryhmä

yht. 6 x keväällä 2017

Tod.näk. jatkoa syksyllä 2017 3 x viikossa

Ryhmät 2 x vuodessa

Ryhmät 2 x vuodessa

Jumesniemen seudun kyläyhdistyksen perhekerho Lapset ja perheet 0-6v lapset hoitajineen

1 x viikko

Hämeenkyrön nuorisopalvelut,

Koskilinnan nuorisotila,

Koskilinnankuja 3, Kyröskoski

Lapset ja nuoret 

9 - 12 v ja 

13 - 17v 

3 x viikko 14.30 - 16.00

5 x viikko 16 - 22
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

JUUPAJOKI

Juupajoki/ nuorisotila 

Nuokkari,

Korkeakoski

Juupajoki/ nuorisotila 

Nuoret

3 iltaa viikossa

MLL Juupajoen yhdistys,

Korkeakosken liikuntasali

Lapsiperheet

KANGASALA

Kangasalan kunta/ perhetyö, äitiys- ja 

lastenneuvola ja varhaiskasvatus sekä MLL -

Kangasalan yhdistys

Rantsun perhekerho

Rantakoivistontie 3

Alle kouluikäisten 

perheet; 

ennaltaehkäisevää 

tukea ja toimintaa.

1 x viikko

Kangasalan kunta/ avoimet perhekerhot

Kuunsäteet, Omppula, Punapaulat, Tursola, Vatiala Vanhempi + lapsi 1 x viikko

Kangasalan kunta/ nuorisotilat

Sahalahti Sahku

Vatiala Veturi

Ruutana Pointti

Keskusta Sentteri

13 - 17v. nuoret 1 - 5x/ viikossa, iltaisin

Kangasalan seurakunta/ avoimet perhekerhot

Suorama

Huutijärvi

Sahalahti

Tapulintupa

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

LEMPÄÄLÄ

Lempäälän kunta/ perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhetupa Säpinä, Sääksjärven alue

Pitkäahteentie 1, 

p. 050 383 9041

Perhetupa Kissankulma, Kuljun alue

Tampereentie 262 F, 37560 Lempäälä

p. 050 383 9338

Perhetupa Pikkukettu, Keskustan alue

Tampereentie 2

050 383 0576

Perhetupa Pyrstötähti, Moision alue

Vätäräisentie 3

37550 Lempäälä

p. 050 383 0588

Lapsiperheet

Monikulttuurinen Kahvila

(joka toinen ma yhdellä 

perhetuvista, yht. työssä 

srk kanssa)

Perhetupien toiminnan tarkoituksena on 

olla paikka, jossa samassa 

elämäntilanteessa olevat vanhemmat 

voivat tavata toisiaan ja jakaa 

kokemuksiaan vanhemmuudesta, löytää 

arkeensa voimavaroja. Perhetuvat 

haluavat kaikella toiminnallaan tukea 

vanhempien ja lasten osallisuutta ja 

onnistumista. Tarpeen mukaan 

järjestetään myös muuta tukea, 

tarvittaessa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa.

Perhetuvilla on perhepäiviä arkisin 

pääsääntöisesti klo 9.00–12.00 sekä 

iltatupia klo 17.00–19.30. Iltatupia on 1-2 

kertaa kuukaudessa jokaisella tuvalla.

Akuliina -vertaisryhmä ensisynnyttäjille 

yht.työssä neuvolan kanssa.

Eri teemallisia tapahtumia.

Perhetupatoiminnasta peritään lapsikohtainen 

maksu, joka on perheen 1. lapsesta 52 

€/lukukausi ja 2. ja 3. lapsesta 21 €/lukukausi. 

Lukukauden aikana 1 vuotta täyttävästä 

lapsesta peritään maksu, mikäli hän osallistuu 

reppupäivään. Muussa tapauksessa alle 1-

vuotiaasta ei peritä maksua.

Isäryhmä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja 

perheohjauksen kanssa.

Lempäälän kunta/ kohtaamispaikkoja nuorille

SNADI, keskusta

Kuljun nuorisokellari

Sääksjärven nuorisotalo

13 - 17 vuotiaille nuorille (myös 

iäkkäämpiä nuoria)

Lempäälän kunta + srk + Kivala -kodit

Kaveriklubi

20 - 30v 

kehitysvammaisille

Kokoontumispaikka ja vetäjä vaihtuvat 

yhteistyötahojen kesken.

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

LEMPÄÄLÄ

Lempäälän srk

Pikku nuppu -vauvakahvila, Vanha Pappila,

Rovastintie 3

Perhekerhot

Sääksjärven kerhotila

Kuljun Majakka

Hakkarin yrittäjätalon nuorisotila

Lempäälän srk -talo

Isä - poika -parkki,

Tervajärven leirikeskus

Varkkaparkki,

Hope Hakkarin yrittäjätalo

0 - 1,5v lapsille ja 

vanhemmille

nuoret

ma klo 14 - 15.30

ma

ti

to

pe

ma klo 18

Tulossa yht.työ

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö sekä 

varhaiskasvatuksen perheohjaus + seurakunta: 

LapsiArkki -hanke

yksinhuoltajat lapsineen Ryhmä perustetaan yksinhuoltajien arjen 

tukemiseksi ja perheiden ulkopuolisuuden 

ehkäisemiseksi; tarve ryhmään lähtenyt 

asiakkailta.

MÄNTTÄ-VILPPULA

MLL -Pohjaslahti,

Pohjaslahden kylätalo, Pohjaslahdentie 2560, 

42850 Pohjaslahti

Lapsiperheet Perhekahvila; auki kerran kuussa 

sunnuntaisin klo 9.30-12.

Kahvila on suunnattu vauvoille, leikki-

ikäisille ja koululaisille.

MLL -Kolho,

Mänttä-Vilppula

Lapsiperheet Perhekahvila

Mänttä-vilppula srk

Perhekerhoja 4 kpl:

Kolho, Vilppula, Pohjasselkä, Mänttä

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

NOKIA

MLL - avoimet päiväkodit 

Tuutikki

Alinenkatu 41, 37100 Nokia

050 307 6700

Täpinä

Ruskeepäänkatu 58

37120 Nokia

050 551 5800

Nokialaisten lasten ja 

aikuisten 

kohtaamispaikka, jossa 

on mahdollisuus leikkiä 

ja puuhailla yhdessä 

sekä osallistua 

ohjattuun toimintaan

Tuutikki on avoinna: maanantaisin klo 9.30 

- 11.30 tiistaista perjantaihin klo 8.30 -

11.30. Joka kuun viimeisenä perjantaina 

maksullinen hoitopäivä klo 8.30 - 11.30.

Täpinä on avoinna: maanantaisin klo 9.30 

- 11.30 tiistaista torstaihin klo 8.30 - 11.30

Kirpputori on pääsääntöisesti joka kuun 

ensimmäisellä kokonaisella viikolla.

Perjantaisin maksullinen hoitopäivä klo 8.30 -

11.30. Ilmoittautuminen etukäteen. 

Ensimmäisellä kerralla hoitopäivän pituus n. 2 

h. Hoitopäivä on tarkoitettu ensisijaisesti 

lapsille, joilla ei ole muuta hoitopaikkaa 

esimerkiksi kerhossa. Jos lapsella on 

kunnallinen tai yksityinen päivähoitopaikka, ei 

voi käyttää hoitopäivää.

Nokian seurakunnan Perhekerhot

Koskenmäen perhekerho, Kenttäkatu 8

Urhatun perhekerho, Urhatuntie 80

Tottijärven perhekerho, Koulumaantie 9

Seurakuntakeskuksen perhekerho,

Korkeemäenkatu 8

Pinsiön perhekerho, Pinsiöntie 1153

1 x viikko; lapset 

yhdessä aikuisen 

kanssa (vanhempi, 

isovanhempi, hoitaja).

Suunnitteilla iltakohtaamispaikat perheille (nyt 

jo satunnaisesti, mutta toivotaan lisää).

Nokian seurakunnan 

Vauvacafé Kahvila-Puoti Kulmakivi,

Härkitie 12 B

Nokian seurakunnan Vauvacafé, Siuron kirkko

Siurontie 69

Vauvaperheet 1 x viikossa.

Yhteistyössä neuvolan perhetyöntekijän 

kanssa. 

Nokian seurakunnan 

kohtaamispaikka nuorille,

Maatialan Pappila, Valkamank.2

Nuoret Ke ja to  nuorteniltojen aikana. Ovet ovat 

auki 18-21.

Noin kerran kuukaudessa nuorisotyö järjestää 

Iltamessun klo 18 jonka jälkeen Pappila on 

myös auki aina klo 21 asti. 

Nokian kaupunki

Nuorisokahvila Nuksu, Välikatu 24

Harjuniityn nuorisotila, Lautamiehenkatu 1

Koskenmäki-talo (nuorisotila Mansi)

Orelinkatu 8

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 



13.2.201827 Maria Antikainen

Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

ORIVESI

Tampere-Orivesi yt-alue/ perhetyö/ Perhekeskus 

Petunia

Lapsiperhe Perhekerho

Lapsiparkki

Oriveden kaupunki/ nuorisotyö ja päihde- ja 

mielenterveystyö

Nuorisotalo 5x/ vko

Walkers -auto 

Etsivä nuorisotyö

Hyvinvointikahvila Ilo ke Järjestöjen talolla

Nuoret

Lapset, nuoret, perheet

syys-loka 2017 1-2x/ vko

ajanvarauksella ja tarvittaessa 

ryhmämuotoista toimintaa

Vanamon avoin nuorten ryhmä 

nuorisotalolla ke klo 13.15 - 14.30

retkiä (n. 1 retki/ kk)

MLL

Järjestöjen talo

Vauva- ja lapsiperhe MLL perhekahvila tiistaisin klo 10 - 13 ja 

avoin liikuntakerho Pomppukerho torstaisin 

klo 10 - 11.30.

Terho -kerho kerran kuukaudessa.

Erityisnuorten klubi-illat 1x/ kk

Imetystukiryhmä

Oriveden srk

Seurakuntatalo

Eräjärven seurakuntatalo

Lapset/  perheet Perhekerhot
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PIRKKALA

MLL - Pereenkulman perhekeskus,

Selininranta 2,

33950 Pirkkala

Lapsiperheet

Asukkaat

Perhekahvila 1 x viikko. Vauvakerho 1 x 

viikko. Nalleneuvola

Löytölä –kirppari. Tapahtumat

TAYSn kanssa yhteistyössä NUPUT -

vertaisryhmä: ennenaikaisesti 

synnyttäneiden ja pitkäaikaissairaiden 

lasten vanhemmille

Maksullista/ palvelusetelillä 

varhaiskasvatuskerhot 2 - 5 -vuotiaille (15 

paikkaa)

Pirkkalan kunta/ Varhaiskasvatus/ Avoin 

varhaiskasvatus

Kreetankuja Muksutupa, Kreetankuja 4

Suupan Tenavatupa, Suupankuja 12-14 F

Lapsiperheet;

lasten kerhot ja avoimet 

perhekerhot

Perhekerhot 1 x viikko klo 9 - 14.

Aikuisille kohtaamispaikka ja lapsille 

tenavatupa, jossa 2 - 3 ohjaajaa (vastuu 

lapsesta aina vanhemmalla).

Kehittämissuunnitelma: tiiviimpi yhteistyö 

perhetyön kanssa, erityishuomio 

vauvaperheisiin

Pirkkalan kunta/ Sivistysosasto/ Vapaa-aika ja 

liikunta/ Lasten ja nuorten tulosalue/Etsivä 

nuorisotyö

Nuorisotila Nasta, Koulutie 9, 33960 Pirkkala

Nuoret Avoin nuorisotila.

Pienryhmätoimintaa.

Breikkitoimintaa nuorille aikuisille.

Osa nuorisotila Nastan toiminnasta 

järjestetään yhteistyössä Pirkkalan 

seurakunnan kanssa.

Kyöstin kerhotila (Kyöstintie 6)

MLL -perhekahvila

Muskari (Pirkanmaan musiikkiopisto)

Pirkkalan eläkkeensaajat ry

Srk päiväkerho (3 - 5v)

Kirkon kerhotalo Perkiöntie 40

Kirkkoveräjän seurakuntatalo Kouluportinkuja 1

Pirkkalan seurakunta

Monipuolisesti avoimia perhekerhoja, 

päiväkerhoja 3-5vuotiaille lapsille, 

muskaritoimintaa, kouluikäisten 

kerhotoimintaa, partiotoimintaa, 

parisuhdeiltapäiviä, nuorten iltoja.

Kapsäkki,

Saapastie 2

(Veskan kauppakeskus Partolassa)

Pirkkalan seurakunta

Avoin perhekerho 

Päiväkerhoa

Kaiken kansan huilipaikka 

Lapsiparkkitoimintaa

Kauppakeskuksen sesongeissa matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka perheille

Pirkkalan uusi asuinalue Solja Kaavaillaan rakennettavaksi erityisesti 

perheille suunnattua kohtaamispaikkaa 

Perheiden taloa tms.

(neuvola, päiväkoti, kerhotiloja jne…)

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

PARKANO - KIHNIÖ

Parkanon kunta/ Kolmostien terveys Oy

Keskustan kohtaamispaikka

Tulossa loppuvuodesta 2017

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

PÄLKÄNE

Pälkäneen kunta 

Yhteistyössä järjestöjen ja srk kanssa

Pirtti -perhekeskus

Keskustie 1

Eri-ikäiset MLL -perhekahvila 1 x viikko.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä 1 x viikko

Ikäpiste 1 x viikko 

Haapiskahvila 1 x viikko, 

mielenterveyskuntoutujille.

Mammakahvila 1 x viikko (kunnan 

perhetyö)

WilhelMiina -ryhmä ensisynnyttäjille 1 x 

viikko

Tuike -ryhmä 1 x viikko, vertaistukiryhmä 

mielenterveyskuntoutujille

Perjantaitreffit 1 x viikko, kehitysvammaisille

Pälkäneen kunta

Avoin varhaiskasvatus 

Pikkuharju, Syrjänharjuntie 4

Onkkaalan nuakkari

Keskustie 1

Luopioisten yhdistysnurkka

Keskitie 5

3-5 v.

Pääasiassa nuoret ja 

nuoret aikuiset

Eri-ikäiset

Avoin päiväkerho ma, ke, to ja pe

Nuorisotila toimintaa 3 krt/vko

Starttipaja toimintaa 4 krt/vko

K-17illat / EtsiväNT 1krt/vko

Miesten ryhmä, psykiatrista kuntoutusta 

1krt/vko

Nuorisotilatoiminta 1krt/vko

Toimintaa 3h/pv

Päihteetön, kengätön ja syrjinnästä vapaa alue.
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

PÄLKÄNE

MLL, 4 h ja kappeliseurakunta

Luopioinen

srk-talo

Pereentie 1

Pälkäneen srk-talo

Onkkaalantie 75

srk

Lapsiperheet

Järjestöjen ym. organisoimaa 

viikkotoimintaa (Tuike, Haaparinne, 

sotaveteraanit, Karaoke-kerho) 6 krt/vko

MLL perhekahvila 1 x viikko 

SRK/ Perhekerho 1 x viikko

SRK/ Päiväkerho 1 x viikko

SRK/ Koulul. kerho 1 x viikko

Päiväkerho 2 x viikko

Perhekerho 1 x viikko

Koulul. kerhot 3 x viikko

Nuorten illat 1 x viikko

Aitoon pysäkki

Miemolantie 7, Aitoo

srk

Rautajärvi

MLL

Lapsiperheet Päiväkerho 1 x viikko

Koululaisten kerho 1 x viikko

MLL perhekahvila 1 x viikko

SASTAMALA JA PUNKALAIDUN

TULOSSA: Kohtaamispaikka (perhepalveluverkosto)

- mukana kaupungin eri toimialoja ja kolmatta 

sektoria 

Ikäihmiset ja 

lapsiperheet

NUORISOPALVELUT / NUORISOTILAT:

Pilvi

Marttilankatu 24, Sastamala

Holvi

Uotsolantie 54 B1, Sastamala

Puuhala

Pehulankaari 4A, Sastamala

lapset ja nuoret

lapset ja nuoret

lapset ja nuoret

ti, ke, to, pe, la

ma, ti, ke, to, pe

ti, ke, to, pe

- to alle 18 – vuotiaat, pe leikkimielinen kisailu 

”Pilven moni-ottelu”

- ma srk:n järjestämää toimintaa, eri ikäisille 

eri aukioloaikoja

- ala- ja yläkoululaisille omat vuorot, 

keskiviikkona kerran kuukaudessa 

alakouluikäisten disko klo 18-20.
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

SASTAMALA JA PUNKALAIDUN

MLL Tyrvää-Vammala:

Perhekahvila Marttilankatu 24, Sastamala

Virtapiiri, Marttilankatu 35, Sastamala

MLL Punkalaidun:

Perhekahvila, Lauttakyläntie 2, Punkalaidun

lapsiperheet

äidit

lapsiperheet

ma klo 10-12

joka toinen viikko

ti 10-12

tarjolla kahvia / teetä ja ohjelmaa kävijöiden 

toiveiden mukaisesti

lapsiparkkitoiminta, tapaamisissa eri teemoja / 

alustuksia / esittelyjä / lajikokeiluja yms.

myös vauvaperhekahviloita ja teemapäiviä

SEURAKUNTA:

Arkiehtoo

Vammalan srk-talo,

Asemakatu 6, Sastamala

Arkilounaat

Yhteistoimintapiste Tärppi, Onkiniemenkatu 5, 

Sastamala

Diakoniakahvila

Vammalan srk-talon rantasali, Asemakatu 6, 

Sastamala

Mouhijärven kyläparkki

Oravanpesä, Hopuntie 1, Sastamala

Sastamalan seurakunta järjestää näiden lisäksi 

perhekerhoja ja päiväkerhoja sekä keskustan 

alueella että lähialueilla

lapsiperheet, ikäihmiset 

(kaikille avoin)

kaikille avoimia eri 

puolilla seurakuntaa

kaikille avoin

kaikille avoin

kaikille avoin

keskiviikkoisin klo 16-19, 

Kiikan (Länsitie 3), Mouhijärven 

(Kinkerikuja 2) ja Kiikoisten (Kiikostentie

292) srk-taloilla, tarkemmat tiedot 

paikallislehdestä

to ja pe klo 9-13, 

tiistaisin 9-11, 

perjantaisin 9-12, 

lapsille ohjelmaa, aikuisille keskusteluseuraa, 

tarjolla kotiruokaa, 2e/hlo, 5e/perhe

edullista ruokaa ja keskusteluseuraa

kahvimaksu 0,50e/hlö

aamiaista 0,50e/hlö

vapaaehtoistyöllä järjestetty

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite 

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

SASTAMALA JA PUNKALAIDUN

MUU KOLMAS SEKTORI:

VoiMia ry

(Vammala seudun mielenterveysyhdisys VoiMia ry), 

Marttilankatu 16, Sastamala (lokakuu 2917)

SPR, ystävänpirtti, Puistokatu 18, Sastamala

mielenterveyspotilaille ja 

mielenterveys 

kuntoutujille

omaisille ja läheisille 

sosiaali- ja terveysalan

ammattihenkilökunnalle

opiskelijoille

matalan kynnyksen 

tapaamispaikka

kaikille avoin

päivystys ma, ke ja pe klo 9-12

ma-pe eri toimintoja eri aikoina

erilaisia ryhmiä kokoontuu, toimintaa eri

yhteistyökumppaneiden kanssa päivystyksen 

ulkopuolella

muuta toimintaa: omaishoitajien tuki, 

ensiapuryhmä, kirpputori, henkinen ryhmä, 

verenluovutustilaisuudet

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

URJALA
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

TAMPERE

Tampereen kaupunki

Hyvinvointineuvolan itseohjautuvat 

vanhempainryhmät

Neuvolan asiakasperheet Verkostoituminen alkaa 

perhevalmennuksessa --> 2kk 

ryhmäneuvola --> neuvola tarjoaa tilat ja 

mahd. ammattilaisen konsultaatioon

Tampereen kaupunki

Nuorten talo,

Puutarhakatu 2

040 801 6922

Tamperelaiset alle 30 -v. 

nuoret

ma - to 12 - 15 (ti ja ke klo 12 - 15, 3.7.-

9.8.2017)

Tietoa ja tukea hyvinvointiin, 

ihmissuhteisiin, asumiseen, raha-asioihin, 

koulutukseen , työhön ja vapaa-aikaan.

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

Tampereen kaupunki

Perheiden talo

Tammelakeskus,

Itsenäisyydenk. 7B

Lapsiperheet

Nuoret

Palveluohjaus

Neuvolakioski

Mukulapysäkki

Vertaisryhmät

Perheryhmät

Very special

Tampereen kaupunkilähetys

Kimpassa -ryhmät

Tampereen NNKY 

HÄMEENPUISTO 14 F 

33210 TAMPERE 

Siskolikan kahvila (3 krs.) 

Pikkulapsiperheet

Pikkulapsiperheet

Raskaana olevat

Erit. yksinhuoltajaperheet

MAANANTAI 

Äiti-vauva-ryhmä klo 10-13 

(kaikille avoin) Teemoja teekupin äärellä 

TIISTAI 

Kehto-ryhmä klo 11-14 

(suljettu 4-6 hengen pienryhmä) 

Ryhmä äideille ja alle 1-vuotiaille vauvoille 

varhaisesta vuorovaikutuksesta. 

KESKIVIIKKO 

Masu-kahvila klo 13-15 

(suljettu, parittomina viikkoina) 

Valmistautuminen äitiyteen. 

Odottaville äideille, yhteistyössä 

Tampereen kaupungin kanssa. 

Avoin iltaryhmä klo 17-19 

Yh-äideille & Lapsille 

Kädentaitoja & Keskustelua

TORSTAI 

Avoin kahvila yksinhuoltajille klo 10-13 
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

TAMPERE

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

MLL -Laivapuiston perhetalo

Tiiliruukinkatu 1,

33200 Tampere

03 2130 721

Lapsiperheet

Nuoret

Perhekahvila 1 x viikko (mummola -päivä 1 

x kk)

Vauvakerho 1 x viikko

Nuput -kahvila; keskoslasten perheille 1 x 

kk

Pihaliikkari 1 x viikko

Perhevalmennus 1 x kk (yht.työssä nlan

kanssa)

Isätunnit odottaville isille

Mindfulness -illat odottavaille äideille

Monikulttuurinen perhetyö

Tukioppilaskoulutukset

Tutorkoulutukset

Tunnetaitokoulutusta koululaisille (5-9lk.)

Ylisukupolvinen mediakasvatus

STEA/  Ystäväksi maahanmuuttajaäideille 

-toiminta

STEA/ Eropalvelut:eron edessä illat 8 x v.

Uusperheillat, perhetapaamistoiminta

ohjaus- ja neuvontatyö, lastenvalvojainfot

Koulutukset, vanhemmanneuvo -

vertaisryhmät

lasten eroryhmät

Vapaaehtoisten rekry, koulutus ja ammatillinen 

ohjaus.

Laivapuisto + Pereenkulma tarjoavat tiloja mm.

Suomen uusperheiden liitolle

Sijaisperhetapaamisiin

TSAUlle

Allergialapsille

Monikkoperheille

Maksulliset:

Palvelusetelillä varhaiskasvatuskerho 2-5v

Musiikkileikkikouluryhmät

Tanssitan vauvaa ryhmät

Isä - lapsi liikuntaryhmä

Tampereen ensi- ja turvakoti ry/

Hervantatupa

Annantupa

Linnainmaan tupa

Kaupunkilähetys/

Mansikkapaikka

Tampereen Setlementti ry

Wihreä Puu

Eri - ikäiset
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

TAMPERE

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

Lisäyksiä 18.1.2018 (ryhmittämättä palvelun tuottajan 

mukaan):

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot

MLL Hämeenpiirin eriosastojen perhekahvilat

Seurakunnan avoimet perhekerhot (keskustassa,

Koilliskeskuksessa ja Perheiden talolla)

Me-talo

Me-säätiö

Peltolammin koulu

Naistari

TEKO

Kölvi

Tyttöjen talo 

Tyttöjen tupa 

Lapsiperheet

Lapset, nuoret, perheet

Maahanmuuttajaperheet

Nuoret
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

TAMPERE

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 

VALKEAKOSKI

Valkeakosken kaupunki,

nuorisotilat

Pultti

Tyrmä

Nuoriso

MLL -Valkeakoski,

Perhekahvila

toimii nuorisokeskus Pultin tiloissa

Lapsiperheet

Valkeakosken perhetyön

Sorrilan perhekeskus

Lapsiperheet - Avoin päiväkoti

- Vertaisryhmätoimintaa

- Perhepalveluiden/ lastensuojelun 

perjhetyö

VESILAHTI

VIRRAT JA RUOVESI

MLL -Virrat, 

Pulla ja Pulina

Lapsiperheet Perhekahvila

MLL -Ruovesi Lapsiperheet Perhekahvila
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Palvelun tuottaja/

Nimi + osoite

Kohderyhmä Mitä toimintaa/ kuinka usein Muuta erityistä…

YLÖJÄRVI

Ylöjärven kapunki/ perhetyö

Perhekioski (+ Terveyskioski),

Kauppakeskus Elo

Lapsiperheet Matalan kynnyksen toimintaa 4pv/ viikossa:

taaperotreffit

vauvatreffit

imetystukiryhmä

perhekahvila

kaupungin työntekijät (perhetyön ohjaaja) + 

yht. kumppanit (MLL)

Ylöjärven kapunki/ perhetyö

Nuorten brunssitoiminta

14.6. - 21.7.2016,

Nuorisotila Olka

Nuoret, joilla ls -

asiakkuus ja suhde 

Ylöjärven perhetyön 

ohjaaja/ Ammatillinen 

Tukihlötoiminta Satu 

Tuominen ja Eeva-Maija 

Palm, mukana 

yhteistyössä kuraattori 

Ulrika Rautanen

Brunssin merkeissä torstaisin klo 12 (kesä 

+ heinä, yht 12 x)

Ylöjärven kaupunki/ varhaiskasvatus

Avoin päiväkoti Vihriälä

Ylöjärven seurakunta

Pappilan perhetalo
lapsiperheet

Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikat 12/2017

(päivitetään…) 
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Perhekeskustoimintamalli 
Pirkanmaalla 

- tavoitetila 2020
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• Lasten ja perheiden matalan kynnyksen 

lähipalveluiden verkosto

• Kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä apua 

oikeaan aikaan 

• Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen 

arkiympäristöihin

• Työntekijät liikkuvat  vältetään asiakkaan 

ohjaamista palvelusta toiseen

• Verkostoidaan ja sovitetaan yhteen kuntien, 

maakunnan, järjestöjen, seurakuntien ja 

yksityisten yritysten toimintoja ja palveluita

Asiakas 

on aina 

oikealla 

ovella.

Perhekeskustoimintamalli
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MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

Oppilashuolto

Kohtaamispaikka

Vapaa-aika ja harrastukset

Neuvola

Varhais-

kasvatus

Koulu

Vertaistuki

Psykologipalvelut

Puheterapia

Lääkäripalvelut

Fysioterapia
Toimintaterapia

Perhetyö

Kotipalvelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Kasvatus- ja perheneuvonta

Ravitsemusterapia

Sosiaalityö

Järjestöt

Seurakunta

Pyydä 

apua

Tukiperhe/tukihenkilö
Perhe systeeminä

Sähköiset palvelut

Perhekeskus=

lasten ja perheiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja toimiva lähipalvelujen kokonaisuus, 

joka sisältää Kohtaamispaikan.

Perhekeskustoimintamalli Pirkanmaalla vuonna 2020?
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Kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen tavoitteet ja 

toteutuminen 

Pirkanmaalla
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Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoitteet

Perhekeskustoimintamallissa kohtaamispaikan toiminnan tavoitteena on

”…Kohtaamispaikan tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisöllisyyttä 
sekä tarjota vertaistukea ja varhaista tukea sekä vähentää perheiden ja vanhempien 
yksinäisyyttä. Kohtaamispaikan toiminnassa huomioidaan monikulttuuristen ja 
maahanmuuttajaperheiden tarpeet. Perheet osallistuvat toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin”

(Perhekeskussuunnitelma, STM, 2016).

Päivi Viitanen-Marchegiano

Työryhmätyöskentelyn ytimessä ovat asiakkaiden kohtaamiseen ja laadukkaaseen 

työskentelyyn sekä eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön liittyvät yhteiset ratkaisut, joiden 

avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi vahvistuu.

Tavoitteena on tuottaa yleinen, yhteinen jäsennys, joka selkiyttää ja jäsentää perhekeskuksen 

kohtaamispaikan toimintaa tulevassa maakunnallisessa perhekeskuspalvelujen 

kokonaisuudessa. Kohtaamispaikan mallinnuksen tavoitteena ei ole määrittää 

yksityiskohtaisesti sitä, miten eri maakunnissa tulisi tuottaa ja organisoida kohtaamispaikan 

toiminta.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä THL/ erityisasiantuntija Marjatta Kekkosen kanssa.
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TILAT

• maantieteellisesti ja fyysisesti helposti tavoitettavissa; 

kauppareissun varrella; perheiden liikkumisen kannalta 

keskeisellä paikalla ja siellä missä ihmiset käyvät muutenkin 

• esteetön; myös fyysisesti

• kaunis ja kodinomainen, ei mikään laitos; tarpeeksi tilaa; ei 

saisi olla liian hieno vaan paikka, jossa uskaltaa olla

• helposti muokkautuva

• kaikenikäisille oma nurkkaus

• tavaroiden säilyttämismahdollisuudet

• kahvi-/ ruokailumahdollisuus

ASIAKKUUS

• tarvelähtöinen; kuuntelemiseen (jatkuvaan) perustuvat 

palvelut ja rakenteet

• vertaistuellisuus, kaikille avoin

• yhdenvertainen

• asiakaslähtöisyys, jokainen voi kokea olevansa tervetullut 

sellaisena kuin on; huomioi monimuotoiset perheet

• osallistaminen mukana heti alusta alkaen/ jo 

suunnitteluvaiheessa; asiakasraadit pitkin matkaa ja 

säännöllisesti

• vertaisryhmiä tarpeen mukaan (asiakaspinnasta nousevat 

tarpeet!)

• kyky dialogiin ja kyky kuulla ihmistä ja vahvistaa omia 

voimavaroja

Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit?

PROSESSIT/ PALVELUT

• tiedottaminen palveluista kootusti 

• helposti muokkautuva

• maksutonta asiakkaille; kahvitarjoilu? pikkumaksullinen kahvi?

• aikoja asiakkaiden käytettäväksi

• kioskityyppinen toiminta

• apuvälinelainaamo erilaisia tilaisuuksia varten roudauspalvelulla

• järjestöt voisivat olla vastuussa kohtaamisesta ja matalasta kynnyksestä 

lakisääteisten palveluiden ohella?

• avoinna 24/7

VERKOSTO

• aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa (mm. 

neuvolat - ryhmäneuvolat, järjestöt, seurakunnat, liikelaitokset…)

• tiivis yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa

HENKILÖSTÖ/ HALLINTO

• rakenteita rikkovaa

• avoinna tarpeen mukaan

• helposti muokkautuva

• työntekijän täytyy tietää mistä saa vastauksia (koulutuksia, tilaisuuksia eri 

aihepiireistä)

• eri alojen ammattilaisia; palveluohjaaja sovitusti paikalla 

• työaikarakenteen joustavuus; ajallinen tavoittavuus (myös iltaisin)

• vuokrat vertaisuuden ja muun yhteistyön mahdollistavaksi 

• hyvin koordinoitua toimintaa: ei päällekkäisiä palveluita

• tiedon kulku nopeata ja päivitettyä

• budjetit johtotasolla sovitut

• ammatillista osaamista; tietoa jakavaa, opastusta, ohjausta ja neuvontaa

• byrokratialtaan vähäinen; ei virkamiesmäisyyttä

• kohtaamispaikassa emäntä tai isäntä/ koordinaattori ja vertaishenkilöitä/ 

vapaaehtoisia nk. hengareita

Pälkäneen Pirtissä (2.10.2017) Pirkanmaan LAPE:n kohtaamispaikkakehittämisen työryhmässä 

sekä Tampereen lasten ja nuorten palveluiden toimijoiden yhteistyön Perheverkossa (6.10.2017) 

koottua ”Hyvän kohtaamispaikan minimikriteerit”:
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1. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme kohtaamispaikalla osana 

perhekeskustoimintamallia.

2. Yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tärkeydestä osana lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden palveluita (asiakaspolut ja –prosessit).

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä tietää ja osata kohtaamispaikassa 

toimiessani (koulutus-minimiosaaminen).

4. Muiden toimijoiden kanssa sujuvan yhteistoiminnan tärkeyden ymmärtäminen (esim. 

palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, Pyydä apua -nappi).

5. Ymmärrys aktiivisesta asiakkaiden osallistamisesta osana työn kuvaa.

6. Käsitys siitä, miten kohtaamispaikkatoiminnan arviointia ja seurantaa toteutetaan 

(mm. oikeat ja toimintaa kuvaavat indikaattorit).

7. Perhekeskustoimintamallin palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellisessa 

kehittämisessä mukana oleminen.

8. Palvelun saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät .

9. Koordinoimisen vastuun selkiyttäminen ja näin päällekkäisen työn vähentäminen.

10. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) perhekeskustoimintamallin kuvauksissa, 

Lasten ja perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), kuntastrategiassa, 

hyvinvointikertomuksessa ja muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoitteet 

Työryhmän tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja 

rakentaa maakunnallista kohtaamispaikkatoimintaa
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Pirkanmaan LAPE:n
kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen 
työryhmä ja työskentely
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Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape/ 

Tampere 

Anne Halttula, lapsityönohjaaja/ Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere

Tarja Järvinen, perhetyön palvelujohtaja 31.8.2017 asti, Ylöjärvi

Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä

Sari Kolari, nuorten kuntouttava työtoiminta/ Suunta, Virrat

Kirsi Koponen, palveluohjaaja/Perheiden talo, Tampere

Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valkeakoski

Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori, lasten kulttuurikeskus Rulla, 

Tampere

Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/MLL, Valkeakoski

Niina Niiniluoto, koordinaattori, lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere

Saila Niskanen, avopalveluiden päällikkö, Keiturin Sote Oy/ Ruovesi-

Virrat

Tea-Maria Nääppä, isäkahvilavastaava/ MLL, Urjala

Tuija Peurala, hallintojohtaja, Oriveden kaupunki

Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamala

Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Parkano

Reija Siitonen, perhetyöntekijä, Pälkäne/ Kangasala

Sari Sillanpää, kirjastonhoitaja, Sastamala

Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja/ srk, Mänttä-Vilppula

Karoliina Valonen, perhekahvila/MLL, Punkalaidun

Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö alk. 1.9.2017, Ylöjärvi

Henna Vuorela, kokemusasiantuntija, Tampere

Petteri Väkiparta, avoimen päiväkoti- ja iltapäivätoiminnan johtaja/MLL, 

Nokia

Päivi Viitanen-Marchegiano

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen työryhmä
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Työryhmän työskentely

• työryhmän kokoontumiset noin kerran kuukaudessa tutustuen eri kuntien 

kohtaamispaikkoihin

• projektikoordinaattori lähettää etukäteen asialistan ja jälkikäteen 

kokousmuistion liitteineen

• yhteistyö Pippuri-hankkeen muiden kehittämistyöryhmien kanssa

• tiedotus ja viestintä

• LAPE Pirkanmaan nettisivut; www.lapepirkanmaa.fi

• projektikoordinaattorit viestivät sähköpostilla ajankohtaisista asioista, 

uusista julkaisuista jne.

• työskentelyn edetessä päivitettävä työkirja

• muu viestintä sähköpostitse tai puhelimitse

• kehittämistyöryhmän jäsenten yhteistyö THL:n, kuntien LAPE-ryhmien 

kanssa ja uusien toimintamallien jalkauttaminen omiin työyhteisöihin 

ketterien kokeilujen kautta

• työskentelyyn sisältyy mm. ryhmätöitä sekä kotitehtäviä

http://www.lapepirkanmaa.fi/
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VAIHE 1

Kartoitus, 

suunnittelu, 

valmistelu ja 

toiminnan 

rakenteellisen 

kehikon mallinnus 

8/2017 – 12/2017

VAIHE 2

Uuden 

toimintamallin 

käyttöönotto, 

pilotointi sekä 

toimintamallin 

ketterä 

jatkokehittäminen 

VAIHE 3

Toimintamallin 

laajamittainen 

käyttöönotto ja 

juurtumisen 

varmistaminen 

VAIHE 4

Arviointi ja 

tutkimus 

(jatkuva)

Alustava työskentelysuunnitelma
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VAIHE 1 (8/2017 – 12/2017)

Tapaamiset

11.9.2017 klo 14 - 16, Tampere, Tipotie, Amuri -kabinetti

22.9.2017 klo 9 - 16, THL/ Helsinki (Valtakunnalliset LAPE -päivät)

2.10.2017 klo 14 - 16, Pirtti -perhekeskus, Keskustie 1, Pälkäne

13.10.2017 klo 9 - 12, THL/ Helsinki

6.11.2017 klo 14 - 16, Perhetupa Pikkukettu, Lempäälä

14.12.2017 klo 14 - 16, Tampere, Tipotie, Amuri –kabinetti

Kartoitus, suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon mallinnus 

(8/2017 –)

• Pirkanmaalaisten kohtaamispaikkojen kartoitus (lapsiperheet ja nuoret)

• sidosryhmäanalyysin tekeminen

• piloteista keskustelu, motivointi ja sopiminen

• perheiden osallistaminen; asiakaskyselyt ym.

• yhteistyö THLn Marjatta Kekkosen kanssa

Työskentelysuunnitelma
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VAIHE 2 (1/2018 – 6/2018)

Tapaamiset

18.1.2018 klo 14-16 

8.2.2018 klo 12-16, maakunnallinen kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen Tampereella/ THL Marjatta Kekkonen

19.2.2018 klo 14-16 

20.3.2018 klo 14-16 

26.4.2018 klo 14-16

22.5.2018 klo 14-16

15.6.2018 klo 8.30-11

Uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotointi sekä toimintamallin ketterä 

jatkokehittäminen (1/2018-

Työskentelysuunnitelma
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Kesätehtävä 2017: Tee sidosryhmäanalyysi kohtaamispaikkatoiminnasta vastaavalla 

johdolle. Kartoita myös johdon näkemystä siitä, miten 

kohtaamispaikka on osa monialaista maakunnallista 

perhekeskustoimintamallia.

…………………………………………………………………………………

1. tapaaminen 21.8.2017

peruuntui projektikoordinaattorin sairastumisen vuoksi

2. tapaaminen 11.9.2017

• terveiset valtakunnalliselta THL:n LAPE –päivältä 30.8.2017

• kesätehtävän purkua

• kehittämistyön työskentelysuunnitelman tekeminen

• keskustelua/ sopimista aloitettavista kohtaamispaikkatoiminnan piloteista

• keskustelua avainhenkilö/ verkostoagentti/ palvelujärjestelmäosaaja –mallista (ks. 

seuraava dia)

Tapaamiset 2017
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Ehdotus: 
Avainhenkilö Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa
= Palvelujärjestelmäosaaja, verkostokoordinaattori, perhekeskusagentti?

19.9.201752

• Uudenlaisen, verkostomaisen 

työskentelytavan muutosagentti ja 

yhteyshenkilö

• Ammattilaisen ohjaaja/työpari; voi 

pistäytyä myös asiakkaan prosessissa

• Tuntee ja hyödyntää rohkeasti 

virallista ja epävirallista verkostoa

• Perhekeskustoiminta-alueella useita 

avainhenkilöitä, myös erityis- ja 

vaativan tason palveluissa

• Avainhenkilö oman toimen ohella

Mitä lisäarvoa?

• Oikeat palvelut, toimijat ja verkostot 

oikea-aikaisesti

• Uuden perhekeskusmallin 

juurruttaminen maakuntaan

• Linkkinä eri toimijoiden ja 

hallinnonalojen välillä

• Vie viestiä asiakaspinnasta johdolle ja 

toisin päin  vahvistaa asiakkaiden 

osallisuutta

AvainhenkilömalliTapaamiset 2017/
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3. tapaaminen 2.10.2017

• terveiset valtakunnalliselta THL:n LAPE –päivältä 22.9.2017

• keskustelua pilotoinneista

• pilotointiohjeistuksen ja -suunnitelman tutkailu

• tutustuminen Pälkäneen Pirtti-perhekeskukseen

• keskustelua hyvän kohtaamispaikan kriteereistä

 hyvin koordinoitua toimintaa: ei päällekkäisiä palveluita, tiedon kulku nopeata ja 

päivitettyä, budjetit johtotasolla sovitut

 kynnyksettömyys (myös esteettömyys!)

 toiminta on maksutonta asiakkaille

 kahvitarjoilu? pikkumaksullinen kahvi?

 ammatillista osaamista; tietoa jakavaa, opastusta, ohjausta ja neuvontaa

 asiakkaat mukana kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa

 ilta-aukiolot onnistuvat ongelmitta

 aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa (mm. neuvolat 

- ryhmäneuvolat, järjestöt, seurakunnat…)

 tiivis yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa
 vertaisryhmiä tarpeen mukaan (asiakaspinnasta nousevat tarpeet!)

Tapaamiset 2017
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4. tapaaminen 13.10.2017

• THL:n järjestämä valtakunnallinen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen 

työpajatapaaminen Helsingissä:

Asiakasymmärrys kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen 

lähtökohtana, Marjatta Kekkonen ja Ulla Lindqvist, kehittämispäällikkö, 

LSKL

• keskustelua pilotoinneista

• pilotointiohjeistus ja -suunnitelma

Tapaamiset 2017

5. tapaaminen 6.11.2017

• tutustuminen Lempäälän ehkäisevään perhetyöhön sekä kohtaamispaikka 

Perhetupa Pikkukettuun 
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6. tapaaminen 14.12.2017

Kotitehtävän purku:

1. Miten varmistamme, että kohtaamispaikkojen verkosto rakentuu osaksi 

maakunnallista perhekeskuksen toimintamallia? 

- minimikriteerien määrittelyllä

- toimintaperiaatteiden luomisella 

- ks. dia 43 

2. Miten olemme toteuttaneet kohtaamispaikkaverkoston kartoituksen kunnan 

sekä maakunnan alueella?

- kehittämistyöryhmän avulla

- sähköpostikyselyllä LAPE-ryhmien puheenjohtajille

Tapaamiset 2017
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Tapaamiset 2018 

Kotitehtävänä oman kohtaamispaikan toimintaperiaatteiden 
laatiminen/päivittäminen:

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu?

• Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään? 

• Kuinka kohtaamispaikka on avoinna?

• Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa?

• Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)?

• Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö?

• Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät?

• Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista?

• …mitä muuta? 

• Mikä toimii?

• Mihin toivot täydennystä?

• Mitä puuttuu?

7. tapaaminen 18.1.2018
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Pirkanmaan 
kohtaamispaikkapilotit
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Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat kunnat

Kangasala; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan?

Lempäälä; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan

Nokia; perhekeskustoimintamalli sis. kohtaamispaikan 

Tampere; Hervanta ja Vuores - perhekeskustoimintamalli sis. 1-2 

kohtaamispaikkaa 

Uudet kohtaamispaikat

Valkeakoski; Sorrilan perhekeskus -kohtaamispaikka; Valkeakosken perhetyö 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Sastamala; palveluverkoston kohtaamispaikka; Sastamalan seudun sosiaali-

ja terveyspalvelut yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Orivesi; MLL-perhekahvilan kehittäminen perhekeskustoimintamallin 

kohtaamispaikaksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

Ruovesi-Virrat; uusi kohtaamispaikka

Suunnitteilla?

Parkano-Kihniö; uusi kohtaamispaikka?

Mänttä-Vilppula; uusi kohtaamispaikka?

Pirkanmaan kohtaamispaikkatoiminnan pilotit
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Pilotoinnin suunnittelu ja käynnistäminen

• Pilotointisuunnitelma laaditaan yhdessä projektikoordinaattoreiden 
kanssa yhteiseen pohjaan

• Suunnitelmaan kuvataan seuraavat tiedot:

• Yhteystiedot

• Lähtötilanne

• Pilotin tavoitteet ja toteutus

• Pilottien välinen yhteistyö

• Pilotin seuranta ja arviointi

• Pilottien yhteyshenkilöksi nimetty projektikoordinaattori sopii pilotoivan
organisaation kanssa suunnittelutapaamisen

• Kunnat, järjestöt ja seurakunnat pilotoivat perhekeskustoimintamallia 
kokonaisuudessaan tai osia siitä.

2.10.201759
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Ketterästi kehittäen

• Pilotointi ketterän kehittämisen ajatuksella: 

jatkuvaa arviointia ja tarvittavia muutoksia jo 

pilotoinnin aikana

• Projektikoordinaattorit pilotin tukena

• Pilottien keskinäinen vuorovaikutus, yhdessä 

oppiminen

• Asiakasosallisuus pilotoinnin kaikissa vaiheissa

• Pilottien myötä maakuntaan luodaan vähitellen 

yhtenäinen toimintamalli

• Pilotoinnissa voidaan hyödyntää myös 

oppilaitosyhteistyötä (Tampereen yliopisto, 

TAMK)

• Pilotin aloitus loppuvuonna 2017-alkuvuodesta 

2018
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Perhekeskustoimintamallin pilottikokonaisuus

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.
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PILOTIN JATKUVA ARVIOINTI

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN PILOTIN KAIKISSA VAIHEISSA

PILOTTIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

Pilottien aikataulu

9-10/2017 11-12/2017 1-6/2018 7-12/2018

ALKUKARTOITUS 

JA SUUNNITTELU

Pilotti-

kokonaisuuksien 

määrittely ja 

pilotointiohjeet 

kuntiin

Paikallisten 

pilottitoimijoiden 

kokoaminen yhteen

Lähtötilanteen 

kartoitus 

paikallisesti

PILOTIN 

SUUNNITTELU 

JA KÄYNNISTYS

Kehittämisen 

painopisteiden 

valinta 

paikallisesti

Konkreettiset 

pilottisuunnitelmat

Pilottiagenttien 

perehdytys

TOIMINTAMALLIN 

ARVIOINTI 

YHTENÄISEN 

MALLIN 

MUODOSTAMINEN

TOIMINTAMALLIN 

JALKAUTTAMINEN

MAAKUNTAAN

SOTE 

2020

PILOTOINTI, 

ARVIOINTI JA 

JATKO-

KEHITTÄMINEN 

PILOTOINNIN 

AIKANA

Pilottisuunnitelman 

toteuttaminen

Uusien elementtien 

mukaan ottaminen 

vähitellen

Pilottien välinen 

vuorovaikutus 
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Linkkejä
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Linkkejä

LAPE muutosohjelma

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-

LAPE STM

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Pirkanmaan Lape-loppuraportti 

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf

Mistä Lapessa on kyse?

https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Pirkanmaa 2019 

http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Fakta_Maakuntauudistus.pdf/26605023-8b66-43fd-bcfb-2615190ffb7a

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Mit%C3%A4+sote-

uudistus+tarkoittaa+minulle_yleisesite_korjattu_15112016_web.pdf/18377d39-6a3d-450c-af8f-f497d412f469

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti_Sote-

muutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_9_2016.pdf/91e0f742-b13d-4916-8710-1a0a79675c17

Palvelupakettikäsikirja

https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Fakta_Maakuntauudistus.pdf/26605023-8b66-43fd-bcfb-2615190ffb7a
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Mit%C3%A4+sote-uudistus+tarkoittaa+minulle_yleisesite_korjattu_15112016_web.pdf/18377d39-6a3d-450c-af8f-f497d412f469
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti_Sote-muutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_9_2016.pdf/91e0f742-b13d-4916-8710-1a0a79675c17
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1
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Linkkejä

Kati Honkasen (THL) ja Esa Iivosen (MLL) diaesitys 12.9.2017, Tampere. https://lapepirkanmaa.fi/wp-
content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-työpaja-120917.pdf

Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen - Perhekeskustoimintamalli. Suunnitelma kansallisen ja toimeenpanon tueksi 
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Päivi Viitanen-Marchegiano

”Mä haluan sellaisen 

perhepalvelujärjestelmän 

Suomeen, jossa koskaan ei tulisi 

lähetetyksi pois. Ja aina 

ensimmäiselläkin yhteydenotolla 

saisi avun tai ainakin perustellusti 

ohjatun matkan eteenpäin 

palvelujen ääreen.” (Ministeri 

Saarikko).

https://www.youtube.com/watch?v=

luPutN1jzz4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=luPutN1jzz4&feature=youtu.be
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