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Kuka, miksi ja kenelle?
• Tampereen kaupungin neuvolapalveluiden ja kulttuuripalveluiden 

yhteistyönä
• Taustana yhteinen tavoite: vauvaperheiden hyvinvoinnin ja varhaisen 

vuorovaikutuksen/yhdessä tekemisen tukeminen sekä ilon lisääminen 
vauva-arjessa

• Kulttuurikursseja tarjottu jo aiemmin neuvoloiden kautta tukea 
tarvitseville perheille, mutta
• miten varmistaa se että osallistujat ovat oikeasti tukea tarvitsevia?
• miten varmistaa se, että kursseille ohjataan oikeista syistä?
• ja vielä: miten vahvistaa kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden tuottajana ja lisätä 

kulttuuritarjontaa lähiöissä?
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LÄHETE
• Moniammatillisesti toteutettu 

taidelähtöinen työväline sosiaali- ja 
terveyspalveluiden henkilökunnan 
käyttöön.

• Maksulliset, kaikille avoimet 
vauvakulttuurikurssit 4kk – 36kk ikäisille 
-> neuvoloiden terveydenhoitajat voivat 
antaa tuen tarpeessa olevalle perheelle 
lähetteen, jolla kurssille pääsee 
maksutta ja johon on kiintiöt 
ilmoittautumisessa
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Kriteerit määritelty yhdessä terveydenhoitajien ja 
kulttuuriohjaajien kanssa

• varhaisen vuorovaikutuksen haasteet
• vanhemman yksinäisyys
• vauva-arjen ilottomuus
• vanhempien parisuhdeongelmat tai ero
• haasteet vauvan koordinaatiokyvyn kehittymisessä
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Roolit tuotantoprosessissa

Asiakas 
(aikuinen ja lapsi 
tai koko perhe)

Kokee tarpeen, joka liittyy 
pikkulapsiperheen 

hyvinvointiin

Saa tarvettansa vastaavia 
hyvinvointia, terveyttä ja 

osallisuutta edistäviä 
palveluja

Osallistuu 
kulttuurikurssille joko 

vanhempi-lapsi –parina tai 
koko perheen voimin. 

Antaa palautetta.

Kulttuuripalvelut
Suunnittelee lähetteen 

käytön ja toiminnan 
sisällöt yhdessä 

neuvoloiden kanssa, arvioi 
ja kehittää toimintaa

Vastaa lähetteen mukaisen 
toiminnan järjestämisestä 

joko itse tai yhdessä 
kolmannen sektorin ja 

yritysten kanssa

Vastaa toiminnan 
rahoittamisesta 

osallistumismaksuin sekä 
budjettivaroista

Neuvola / 
Maakunta

Suunnittelee lähetteen 
käytön ja toiminnan 

sisällöt yhdessä 
kulttuuripalveluiden 

kanssa, arvioi ja kehittää 
toimintaa

Vastaa arviointi- ja 
läheteprosessista 
(lähettävä taho) ja 

asiakkaan jatkoprosessista

(Tulevaisuudessa) 
osallistuu kustannuksiin
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Vauvojen värikylpy

• Porin lastenkulttuurikeskuksen 
kehittämä metodi, jonka avulla 
lapsi tutustuu aistien maailmaan 
tehden samalla ensimmäisen 
taideteoksensa 

• Kylvyssä maalataan 
syömäkelpoisilla väreillä: 
marjarouheilla, kiisseleillä ja mm. 
hiilellä

• Vanhemman rooli vauvan 
tekemisen tukijana ja 
mahdollistajana tärkeä
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Koko perheen sirkus

• Koko perheelle tarkoitettu 
sirkuskurssi, jossa kokeillaan uusia 
yhdessäolon tapoja 
sirkusharjoitusten avulla 

• Tutuksi tulevat erilaiset sirkuksen 
välineet, temput, yhdessä 
tekeminen ja oman kehon hallinta 

• Ryhmään on tervetullut koko perhe
• Perheenjäsenten näkeminen 

uusissa rooleissa, toisen tukeminen 
ja yhdessä tekeminen
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Isä-vauvasirkus
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• Helpotettu palveluohjausta kulttuuripalveluiden osalta
• Madallettu erilaisista sosiaalisista taustoista tulevien 

lapsiperheiden kynnystä päästä perheen vuorovaikutustaitoja 
tukevien kulttuuripalveluiden piiriin

• Kulttuuri- ja taidetoiminnan katsotaan edistävän perheiden 
hyvinvointia
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Terveydenhoitajien palaute positiivista



”Koko perheen sirkuskurssille 
osallistuminen pelasti meidän 
parisuhteemme avioerolta.”

”Isä-vauva-sirkukselle 
ehdottomasti jatkoa!!!! Isä ei oikein 
meinaa kaksin vauvan kanssa 
aikaa viettää. Sirkus oli heidän 
'oma juttu' ja isä hyvin siihen 
sitoutui ja vauva tykkäsi kovasti.”
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Osallistujien palaute positiivista



Tulevaisuus?

• Tavoitteena kehittää toiminnan rahoitusmallia
• Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa –hankkeessa 

kokeillaan lähetteen laajentumista perhepalveluihin sekä 
vanhemmille lapsille suunnattuja kursseja

• Pirkanmaan Lape-hankkeessa pyritään saamaan lähete osaksi 
maakunnallista perhekeskusmallia
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Kiitos!
www.tampere.fi/kulttuuriapienille
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