
     
 
 
     

 
 

Kohtaamispaikka tapaaminen ma 6.11.2017 klo 14-16 perhetupa Pikkukettu Lempäälä 

Läsnä: Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori 
Tarja Järvinen, Ylöjärvi 
Sanna Karvinen, Lempäälä (sihteeri) 
Marika Mäkinen, MLL/ Orivesi 
Niina Niiniluoto, Lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere 
Saila Niskasen varahenkilö, Keiturin Sote Oy/ Ruovesi-Virrat 
Reija Siitonen, Pälkäne 
Karoliina Valonen, MLL/ Punkalaidun 
Kirsi Valtanen, Ylöjärvi 
Petteri Väkiparta, MLL/ Nokia 
 

Poissa: Anne Halttula, Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta 
Anne Hyödynmaa, MLL/ Pohjaslahti/ Mänttä-Vilppula 
Kirsi Koponen, Tampere 
Joni Kumlander, Valkeakoski 
Ann-Mari Loppi, MLL/ Valkeakoski 
Tea-Maria Nääppä, MLL/ Urjala 
Tuija Peurala, Orivesi 
Pirita Rantanen, Sastamala 
Riina Santala, Kolmostien Terveys Oy, Parkano-Kihniö 
Sari Sillanpää, Sastamala 
Kirsti Valkeejärvi, Mänttä-Vilppula 
Henna Vuorela, Kangasala 
 
 

1. Lempäälän perhetyön esittely, perhetyön ohjaaja Leena Järvinen 
liite: Lempäälä_Perhetyö_06112017 
 

2. Asialistan esittely, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano 
liite: Kohtaamispaikkatapaaminen_06112017 
 

3. Yleistä keskustelua kohtaamispaikkaan liittyen: 
 

 Kuka johtaa kohtaamispaikka toimintaa? 

 Meillä on jo olemassa hyviä käytäntöjä, näitä aiomme vahvistaa. 

 Ylöjärvellä käytetään ennalta olevia paikkoja, ei luoda uusia. 

 Onko kunnan LAPE-ryhmä jatkossa ohjausryhmä? 

 ENNALTAEHKÄISY: Kohtaamispaikka on matalaa kynnystä! Miten perheet tavoitetaan? Miten 
koordinoidaan kohtaamispaikalta löytyvä tietotaito muista palveluista. 

 Mistä asioista kohtaamispaikan tunnistaa?  
o Täytyykö olla/luoda minimikriteerit vai miten? 

 Tampereella lastenkeskus Rulla ja perhetyö tekevät yhteistyötä.  
o Muissakin kohtaamispaikoissa työntekijöiden jalkautuminen tärkeää ja sitä tehdään 

jo tai suunnitellaan.  

 Kohtaamispaikkoja täytyy olla riittävästi (kuntien/kaupunkien erilaisuus)  
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 Työskentelyjärjestys huolestuttaa: kunnat ovat lähteneet jo prosessiin…tuleeko jostakin 
yhtäkkiä sitten ihan uudet ohjeet (esim. THL/ kohtaamispaikan kriteerit tms.) 

o Ovatko minimikriteerit mahdollisia/tarvitaanko niitä?  
o Yksi asia on varmaa: Asia on kesken ja työn alla! 

 
4. Paikkakuntakohtaisia asiakasymmärryksen keräämisen kokeiluja (Tulossa/Tehty): 

Nokialla toteutetaan uuden prisman yhteydessä SOTE-kioskilla (työnimi) MLL-kysely 
perheille. Tässä muun muassa ajatuksena, että täällä voidaan kohdata niitä, jotka eivät 
välttämättä muuten tule esim. perhekahviloihin ja saada heidänkin ääntänsä ja 
tarpeita selville. 

Pälkäneellä ei tällä hetkellä mietitä pilotointia, vaan toimintaa ylipäätään. Kehitetään 
sitä, mikä on joka tapauksessa juuri nyt ajankohtaista. Toki ollaan kuulolla ja 
yhteistyössä Kangasalan kanssa, joka on mukana pilotoinnissa. Pälkäneellä menossa 
Survey Palin kautta kysely: PERHEEN YHTEINEN AJANKÄYTTÖ JA SEN VAHVISTAMINEN- 
mitä perheet toivovat. Tarkoitus järjestää kerran kuussa toimintaa. 

Orivesi pilotoi kohtaamispaikkaa. Pilottisuunnitelma tehty. Perheille toteutetaan 
kysely toiveista kohtaamispaikkaan liittyen. Erityisesti pohditaan työntekijöiden 
jalkautumista kohtaamispaikkoihin. Päivi mietti, voisiko tätä kyselyä hyödyntää 
muuallakin.  

Virrat Ruovesi pohtii perhekahvilan/matalan kynnyksen paikan perustamista 
lapsiperheille. Työn alla kartoitus mitä toimintaa/palveluja jo on sekä mitä tarpeita 
kuntalaisilla on? 

Lempäälässä toteutettiin keväällä asiakaskuuleminen seuraavilla teemoilla: Mielikuva 
perhetyöstä, Tärkeimmät syyt perhetuvalla käymiseen, Millaisissa elämäntilanteissa 
perhetyöstä on ollut/ olisi ollut apuaja tukea sekä Kehitysideat perhetyölle.  

5. Seuraava kokous 

Torstaina 14.12.2017, klo 14 - 16, Tampereen sosiaali- ja terveysasema Tipotie, Amuri 
–kabinetti. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
TUTUSTU: www.innokylä.fi Kuntalaiset mukana Kainuussa asiakaslähtöisten lähipalvelujen 

http://www.innokylä.fi/
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suunnittelussa 
esimerkiksi palvelukartta 


