Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018

MUISTIO

Perhekeskustoimintamallin mallinnustyöryhmän tapaaminen
Aika

23.10.2017 klo 13–15.30

Paikka

Pappilanniemen kurssikeskus, Valkeakoski

Osallistujat

Katri Alamettälä, perheneuvoja, Kolmostien terveys Oy, Parkanon kaupunki
Maria Antikainen, projektikoordinaattori (pj)
Ulla-Mari Hutko, kasvatuksen toimialajohtaja, Sääksmäen srk, Valkeakoski
Anja Jalonen-Männikkö, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola, Tampereen
kaupunki
Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori/kulttuuri ja vapaa-aika, Tampereen
kaupunki
Mirva Levä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nokian kaupunki (siht.)
Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, Kangasalan kunta
Mia Niemi, sosiaalityöntekijä/perhepalvelut, Tampereen kaupunki
Laura Parviainen, kokemusasiantuntija, Tampere
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Juha Santala, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Satu Sukanen, sosiaaliohjaaja/vammaispalvelut, Tampereen kaupunki
Ari Tiensuu, toiminnanjohtaja/kriisikeskusjohtaja, Sastamalan seudun
mielenterveysseura

Poissa
Sini Korhonen, kunnallisen nuorisotyön koordinaattori, Virtain kaupunki
Anne Kytölä, ylihoitaja/hyvinvointikoordinaattori, Pirkkalan kunta
Ritva Leijala, palvelupäällikkö, Mäntänvuoren terveys Oy, Mänttä-Vilppula
Anneli Leponen, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola, Tampereen kaupunki
Elina Ojanen, terveyskeskuslääkäri, Tampereen kaupunki
Tanja Salmisto, ohjaava erityisopettaja, Valkeakosken kaupunki

Asia

Moniammatillisen yhteistyön rakenteet perhekeskusmallissa

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.00

2 Edellisen kokouksen
muistio

Käsiteltiin lyhyesti 20.9. perhekeskustoimintamalliin ideoitua agentin
tehtävänkuvaa. Marialle voi edelleen lähettää sähköpostitse jatkoehdotuksia,
kommentteja ja kysymyksiä agenttiin liittyen (maria.antikainen@valkeakoski.fi)

3 Hyvinvointineuvolamallien Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, esitteli meille:
Kangasalla perheesi parhaaksi
esittelyä
- Alle kouluikäisten lasten vanhemmille
- Kehittämistyön taustalla perheiden tarve, varhaisen tuen tarve
- Tämän mallin kehitystyö on Kangasalla alkanut v 2015
- Perustehtävä tukea kuntalaisten arjessa pärjäämistä, hyvinvointi- ja
terveyserojen kaventaminen
- Ojennetaan käsi, tarjotaan apua, positiivinen erityiskohtelu
- Keskeinen käytännön toimi on ryhmän kokoaminen asiakkaan ympärille
(asiakkaan ei tarvitse kulkea eri asiantuntijoiden luona)
- Kuka tahansa voi toimia ryhmän koollekutsujana
- Jalkauttaminen: Koulutustilaisuudet henkilöstölle, perheille esitteet. Nyt
Maija kiertää varhaiskasvatusyksiköt, varmistus kentän tietoisuudesta
- Kirjaaminen hankaluus, koska jokaisella omat tietokannat
- Nyt mietitään kuinka laajennettaisiin kouluikäisten lasten perheisiin
Anja Jalonen-Männikkö, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola, esitteli:
Keinu-tiimi, Tampereen kaupunki
- Kokoontuu asiakkaan ympärille
- Hyvinvointineuvolan. Tutkimuksenkin mukaan hyvinvointineuvolassa
perheen vanhempien välille saatu rakennettua hyvä keskusteluyhteys
Tehtävät:
1. Ottaa asiakkaita vastaan (antaa suuntaviivat, tekee kirjallisen suunnitelman,
jakaa vastuut)
2. Konsultoi, tietotaito kaikkien käyttöön
3. Alueen kehittäminen
Jäsenet: 2-4-terveydenhoitajaa, lääkäri, sosiaalityöntekijä/palveluohjaaja,
neuvolapsykologi , varhaiskasvatuksen erityisopettaja, perhetyöntekijä,
perheneuvolan edustaja. Kokoonpano voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeista.
Mia Niemi, sosiaalityöntekijä/perhepalvelut, esitteli:
Jelppi - palvelu, Tampere Linnainmaa
(Mia lähettää meille diat)
- Tampereen Linnainmaan kouluikäisten lasten palvelu
- Lapsi/nuori tulee itse mukaan ainakin osaksi aikaa tapaamista
- Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perheen apuna
- Suunnitelma tehdään yhdessä, sovitaan vastuut ja jatkotyöskentely
- Asiakkaat ovat saaneet osa-aikaisen avun
- Hyvät tulokset, asiakkaat eivät ole palautuneet koulukuraattorille

Maria Antikainen, projektikoordinaattori (pj) esitteli:
Itäkadun perhekeskus
- Saman katon alla sosiaali- ja terveyspalvelut, avattu kesäkuussa
- Jaettu kahteen segmenttiin: satunnaista tuen tarvetta tai jatkuvaa tuen
tarvetta. Jos satunnainen tuen tarve-> perusneuvolapalveluiden piiriin
Neuvolatiimi
- Asiakkaalta kysytän halukkuus lähteä tuen tiimiin, jossa asia käsitellään
- Kokoontuu 2krt/vkossa
- Suppea tiimi ja laajennettu tiimi
- Tiimit kokoontuvat ilman asiakasta, yksi ottaa vastuun ja vie asiakkaalle
- Mutta jos todetaan, että tarvitaan laajempaa verkostotiimiä, asiakas
kutsutaan tiimiin.
Espoon sähköinen konsultaatiorinki
- Sähköpostirinki
- Ringin jäsenet voivat laittaa viestin asiakkaastaan nimettömästi
- Työntekijät sitoutuneet vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa viestiin
Malleista heräsi paljon keskustelua ja jatkokehitysajatuksia. Esim.
- Toive lisätä vapaa-ajan toimijat ja järjestötoimijat tarvittaessa tiimeihin
- Palvelukulttuurin kehittäminen, ensijaisesti
- Neuvolamalli tavoittaa lähes kaikki perheet
- Vapaa-ajan palveluilla olisi näihin annettavaa - positiivinen koheesio. Miten
perheitä ohjataan näiden palveluiden piiriin?
- Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen
Jakaannuimme kahteen ryhmään ja Case-tapausten valossa pohdimme:
4 Moniammatillisen
yhteistyön
rakenteiden ”Miten olemassa olevat mallit vastaavat LAPEn tavoitteisiin?”
ideointia
Ryhmätöiden purku oli hyvällä konkretian tasolla, nyt tarvitsee jatkotyöstää
rakenteellisiin ratkaisuihin.
Saimme jatkotehtävän miettiä:
Minkälaisia rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan, jotta näin pystytään toimimaan.
Minkälaisia työkaluja ja sopimuksia tarvitaan?
Vastaukset lähetetään sähköpostitse Marialle 20.11.2017 mennessä.
6 Ajankohtaiset asiat

•
•

Tulevat LAPE-tilaisuudet, ks. diaesitys
Työryhmän tapaamiset
• Perjantai 24.11. klo 9-11.30 Tampereen kaupungin
kulttuuripalveluiden toimisto (Puutarhakatu 11, Tampere)
• Teemana nuorten palvelut
• Marianna esittelee Prikanmaan
kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa
• Palaute syksyn työskentelystä
• Torstai 14.12. klo 8.30-11.00 Tipotie, Pispala-kabinetti
(omakustanteinen aamiainen)

•

•
•
•
7 Kokouksen päättäminen

Juhan puheenvuoro, havaintoja monitoimijaisesta
yhteistyöstä kehittämistyöryhmän työskentelyssä
Tiistai 23.1.2018 klo 8.30-11.00 Paikka?
Perjantai 9.3.2018 klo 8.30-11.00 Paikka?
Perjantai 20.4.2018 klo 9.00-11.30 Paikka?

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

