Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018

MUISTIO

Perhekeskustoimintamallin mallinnustyöryhmän tapaaminen
Aika

24.11.2017 klo 9.00–11.30

Paikka

Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden toimisto

Osallistujat

Katri Alamettälä, perheneuvoja, Kolmostien terveys Oy, Parkanon kaupunki
Maria Antikainen, projektikoordinaattori (pj&siht.)
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
Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, Kangasalan kunta
Mia Niemi, sosiaalityöntekijä/perhepalvelut, Tampereen kaupunki
Elina Ojanen, terveyskeskuslääkäri, Tampereen kaupunki
Laura Parviainen, kokemusasiantuntija, Tampere
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Satu Sukanen, sosiaaliohjaaja/vammaispalvelut, Tampereen kaupunki

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
Mirva Levä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nokian kaupunki
Tanja Salmisto, ohjaava erityisopettaja, Valkeakosken kaupunki
Juha Santala, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ari Tiensuu, toiminnanjohtaja/kriisikeskusjohtaja, Sastamalan seudun
mielenterveysseura

Asia

Moniammatillisen yhteistyön rakenteet perhekeskusmallissa

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00

2 Edellisen kokouksen
muistio

23.10.2017 kokouksen muistio hyväksyttiin. Muistiot ja muut materiaalit löytyvät
hankkeen nettisivuilta: www.lapepirkanmaa.fi.

3 Terveiset LAPE-päiviltä

Maria toi terveiset valtakunnallisilta LAPE-päiviltä (22.-23.11.) Helsingistä. Tapahtuman
keskeisenä teemana oli monitoimijainen arviointi. Diaesitykset ja videotallenteet löytyvät
THL:n nettisivuilta: https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri//event/3041023.
Katsottiin myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon LAPE-puheenvuoro:
https://www.youtube.com/watch?v=luPutN1jzz4&feature=youtu.be

4 Monitoimijaisen
yhteistyön rakenteet

Maria esitteli koontia viime kerran kotitehtävän pohjalta. Ks. diaesitys. Koonnin
pohjalta käytiin vapaata keskustelua.

osana Tampereen kaupungin johtava koordinaattori kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista
5 Kulttuuripalvelut
perhekeskustoimintamallia esitteli Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa sekä Tampereen kaupungilla
käytössä olevaa kulttuurilähetettä. Ks. diaesitys muistion liitteenä. Muutamia
nostoja esityksen pohjalta käydystä keskustelusta:













Kuntien hyvinvointikoordinaattorit on haastettu viemään
kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa kunnissaan eteenpäin.
Miten kulttuuri ja taidekasvatus ymmärretään? Aina ei tarvitse lähteä kodin
ulkopuolelle harrastamaan. Taidekasvatus on nivottu osaksi myös
varhaiskasvatuksen arkea.
Järjestöjen lapsiryhmille toivotaan lisää mahdollisuuksia. Kuntien
varhaiskasvatusryhmät pääsevät usein ilmaiseksi kulttuuritapahtumiin,
mutta jatkossa niihin voisi kutsua myös järjestöjen ja seurakuntien avoimen
varhaiskasvatuksen ryhmiä.
EU:n vammaiskortti tulee 2018 ja siihen on mahdollista saada A-tunnus, jota
näyttämällä avustaja pääsee maksutta tapahtumaan mukaan.
Kunnissa on erilaisia sovelluksia siihen, miten taidetta viedään perheiden
arkiympäristöihin. Esim. sirkustaitelija on mennyt perhetyöntekijän kanssa
perheen kotiin.  Kuka järjestää ja kuka maksaa?
Miten toteutuu jatkossa perhekeskustoimintamallin ja maakunnallisen
kulttuurihyvinvointikeskuksen yhteistyö?
Voisivatko kunnat tehdä yhteistyötä kulttuurilähetteen pilotoinnissa?
Millaisia digitaalisuuden mahdollisuuksia olisi kulttuuriin liittyen?
Kulttuurilähete käytössä tällä hetkellä Tampereella ja jatkossa ehkä myös
Lempäälässä. Rahoitus tulee Tampereella kulttuuripalveluista, mutta
pienemmissä kunnissa kulttuuripalveluiden resurssit ovat pienemmät. Mikä
voisi olla järjestöjen rooli? Jatkossa myös muiden toimijoiden kuin

kaupungin järjestämät ryhmät mukaan valikkoon? Esim. järjestöjen
taideryhmät, kansalaisopistot, srk jne.? Miten järjestetään tekninen
toteutus, ilmoittautumisjärjestelmä ja laskutus, jos toimijoita on enemmän?
6 Harrastustakuu

7 Ajankohtaiset asiat

Harrastustakuu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista ja sitä
lähdetään kehittämään myös osana LAPE-hanketta keväällä 2018. Lisätietoa tulee
myöhemmin.
•

Työryhmän tapaamiset
• Torstai 14.12. klo 8.30-11.00 Laivapuiston perhetalo, Tiiliruukinkatu
1, Tampere (Huom! muuttunut paikka!)
• Tiistai 23.1.2018 klo 8.30-11.00 Koilliskeskus, kokoustila Kivi,
Liikekatu 3, Tampere
• Juhan puheenvuoro, havaintoja monitoimijaisesta
yhteistyöstä kehittämistyöryhmän työskentelyssä
• Perjantai 9.3.2018 klo 8.30-11.00 Kangasala
• Perjantai 20.4.2018 klo 9.00-11.30 Parkano

8 Kotitehtävä

Pohdi omassa organisaatiossasi, kunnan LAPE-ryhmässä, yhteistyökumppanien ym.
kanssa seuraavia kysymyksiä. Koonti keskusteluista lähetetään Marialle
(maria.antikainen@valkeakoski.fi) 31.1.2018 mennessä.
1. Miten kehittäisit yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa
omassa kunnassasi?
2. Miten soveltaisit kulttuurilähetettä omassa kunnassasi?
3. Miten harrastustakuu voisi konkreettisesti toteutua omassa
organisaatiossasi? Keitä toimijoita siihen tarvitaan mukaan? Miten rahoitus
järjestetään?

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

