Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018

MUISTIO

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen kokous
Aika

11.9.2017 klo 14.00–16.00

Paikka

Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Amuri -kabinetti

Osallistujat

Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri
(pj. + siht.)
Anne Halttula, lapsityönohjaaja/ Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere
Leena Järvinen, johtava perhetyöntekijä, Lempäälä
Tarja Järvinen, perhetyön palvelujohtaja, Ylöjärvi
Kirsi Koponen, palveluohjaaja/ Perheiden talo, Tampere
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamalan kaupunki
Reija Siitonen, perhetyöntekijä/ sosiaalipalvelut, Pälkäne
Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö, Ylöjärvi
Petteri Väkiparta, avoimen päiväkoti- ja kerhotoiminnan johtaja/ MLL, Nokia

Poissa

Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä
Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valkeakoski
Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/ MLL, Valkeakoski
Marika Mäkinen, puheenjohtaja/ MLL, Orivesi
Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä, Ruovesi-Virrat
Tea-Maria Nääppä, isä-kahvilatoiminta/ MLL, Urjala
Tuija Peurala, hallintojohtaja, Orivesi
Sari Sillanpää, kirjastonjohtaja, Sastamala
Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja, Mänttä-Vilppula
Karoliina Valonen, perhekahvila/ MLL, Punkalaidun
Henna Vuorela, kokemusasiantuntija, Tampere

Asia
1 Kokouksen avaus ja

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen ensimmäinen kokous
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittäytymiskierros.

esittäytyminen
2 Pari sanaa Lapesta,

Pippurista ja
perhekeskusmallista sekä
THL:n LAPE -päivältä
30.8.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano kertoi 30.8.2017 pidetyn THL:n valtakunnallisen LAPE perhekeskustoimintamallin kehittämispäivän asioista mm.








kaikki maakunnat (18 + Ahvenanmaa) ovat mukana toimeenpanemassa
perhekeskustoimintamallia
hankkeet etenevät eri maakunnissa eri tahtiin
yhteistyötä sivistystoimen kanssa tiivistetään
SOTE-maakunta -lainsäädännön viivästyminen antaa enemmän aikaa LAPEn
toteuttamiselle
huoli jatkuvuudesta 2019; kuinka turvataan kehityksen jatkuminen
hankkeen päättymisen jälkeen ennen SOTE-uudistusta
perhe- ja peruspalveluministerin rooli; Annika Saarikon kirjoitus 28.8.2017
Helsingin Sanomissa sekä tulevat maakuntakierrokset
http://www.hs.fi/paivanlehti/28082017/art-2000005342827.html
perhekeskuksen toimijaverkoston kuva päivitys; lisätty mm. sähköiset
palvelut, opetus ja puhe- ja toimintaterapia

Liite: Kohtaamispaikkatapaaminen_11092017
3 Työryhmän tavoitteet

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.

4 Kesätehtävän purkua/
keskustelua alkavista
piloteista

Keskusteltiin annetusta kesätehtävästä; sidosanalyysin tekeminen
kohtaamispaikkatoiminnasta vastaavalle johdolle sekä johdon näkemyksen
kartoittaminen näkemyksestään monialaisen maakunnallisen
perhekeskustoimintamalliin.
Osa työryhmäläisistä oli analyysin tehnyt jo olemassa olevasta yksiköstään tai
aloitettavasta uudesta yksiköstä. Osalle sidosanalyysin teko oli tuntunut turhalta,
koska asia on jo aiemmin omassa yksikössä käsitelty.
Keskustelussa nousi tärkeäksi sidosryhmäanalyysin tekeminen uutta yksikköä
suunniteltaessa, erityisesti jos/kun yksikkö lähtee mukaan Pirkanmaan LAPE hankkeen pilottikohteena.
Keskusteltiin työryhmäläisten edustamien kuntien ajatuksista kehittämiskohteiden
pilotointiin. Koko perhekeskustoimintamallia pilotoimaan ovat mahdollisesti
lähdössä Nokia sekä Tampereen alue (päättämättä vielä mikä alue) sekä muutama
muu kunta. Lopullisia päätöksiä ei ole kunnissa/ kuntien laperyhmissä vielä tehty.
Kohtaamispaikkakokonaisuutta pilotoivat ainakin Sastamala ja mahdollisesti
Tampereen lasten kulttuurikeskus Rulla, joka muuttaa uusiin tiloihin keväällä 2018.
Keskustelua piloteista jatketaan…

5 Työskentelysuunnitelma ja Kerrattiin loppuvuoden 2017 työryhmän sovitut tapaamisajat:
syksyn aikataulut
 pe 21.-22.9.2017, klo 9 - 16, THL/ Helsinki (Valtakunnalliset LAPE -päivät,
joista 22.9. kohtaamispaikkatoiminnan työpaja)
 ma 2.10.2017, klo 14 - 16, Pirtti -perhekeskus, Keskustie 1, Pälkäne
 pe 13.10.2017, klo 9 - 12, THL/ Helsinki (kohtaamispaikkatoiminnan työpaja)
 ma 6.11.2017, klo 14 - 16, Lempäälän kohtaamispaikka (huom. paikka
vaihtunut aiemmin ilmoitetusta!)
 to 23.11.2017, klo 9 - 16, THL/ Helsinki (Valtakunnalliset LAPE -päivät)
 to 14.12.2017, klo 14 - 16, Tampere, Tipotie, Amuri –kabinetti
Keskusteltiin valtakunnallisiin LAPE-päiviin osallistumisesta; erityisesti
valtakunnallisten LAPE-päivien nk. työpajapäiviin toivotaan osallistujia eri kunnista
niistä yksiköistä, jotka toteuttavat tai ovat aikeissa toteuttaa
kohtaamispaikkatoimintaa. Työpajapäivät ovat maksuttomia, eikä THL maksa
korvausta ko. osallistumisesta.
Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen tapahtuu yhteistyössä THL:n Marjatta
Kekkosen (erityisasiantuntija, FT, VTM) kanssa ja materiaalinsa pohjalta.

6 Keskustelua avainhenkilö/ Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli ehdotusta avainhenkilön/
verkostoagentti/
palvelujärjestelmäosaajan/ verkostotyöntekijän roolista Pirkanmaan
palvelujärjestelmäosaaja - perhekeskustoimintamallissa.
mallista

7 Seuraava kokous ja aihe

Seuraava kokous:
maanantaina 2.10.2017, klo 14 - 16, Pirtti-perhekeskus, Keskustie 1, Pälkäne

