Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018

MUISTIO

Perhekeskustoimintamallin mallinnustyöryhmän tapaaminen
Aika

14.12.2017 klo 8.30–11.00

Paikka

Laivapuiston perhetalo

Osallistujat

Katri Alamettälä, perheneuvoja, Kolmostien terveys Oy, Parkanon kaupunki
Maria Antikainen, projektikoordinaattori (pj&siht.)
Sini Korhonen, kunnallisen nuorisotyön koordinaattori, Virtain kaupunki
Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori/kulttuuri ja vapaa-aika, Tampereen
kaupunki
Anneli Leponen, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola, Tampereen kaupunki
Mirva Levä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nokian kaupunki
Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, Kangasalan kunta
Elina Ojanen, terveyskeskuslääkäri, 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

Ulla-Mari Hutko, kasvatuksen toimialajohtaja, Sääksmäen srk, Valkeakoski
Anja Jalonen-Männikkö, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvola, Tampereen
kaupunki
Anne Kytölä, ylihoitaja/hyvinvointikoordinaattori, Pirkkalan kunta
Ritva Leijala, palvelupäällikkö, Mäntänvuoren terveys Oy, Mänttä-Vilppula
Mia Niemi, sosiaalityöntekijä/perhepalvelut, Tampereen kaupunki
Tanja Salmisto, ohjaava erityisopettaja, Valkeakosken kaupunki

Asia
1 Kokouksen avaus

Nuorisoikäisten palvelut ja osallisuus perhekeskustoimintamallissa
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen (24.11.) muistio hyväksyttiin. Muistiot ja muut materiaalit
löytyvät hankkeen nettisivuilta: www.lapepirkanmaa.fi.
Projektikoordinaattori Maria Antikainen esitteli perhekeskustyöryhmän
3 Nuoret toimijoina ja
osallisina
12.12.2017 ryhmätöiden tuotoksia. Ks. diaesitys muistion liitteenä.
perhekeskustoimintamallissa
Kunnallisen nuorisotyön koordinaattori Sini Korhonen Virtain kaupungista toi
terveisiä Jyväskylän nuorisotyön seminaarista ja Virtain nuorilta. Ks. diaesitys
muistion liitteenä. Esityksen pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Poimintoja
keskustelusta:
















Edustuksellisen demokratian haasteita: miten tavoitetaan ne nuoret, jotka
eivät niin aktiivisia? Miten tavoitetaan sateenkaarevat,
toimintarajoitteiset, muualla syntyneet, sijoitetut nuoret?
”Näkymättömien” nuorten näkyväksi tekeminen, huomioiminen ja
kohtaaminen koulussa ja vapaa-ajalla tärkeää.
Arjen osallisuus ja osallisuuden monet tasot: nuori saa esim. päättää arjen
asioista, sisustuksesta, toiminnoista, vapaa-ajan palveluista, saa kertoa
mitä haluaa. Vaikuttaminen on arjen valintoja. Nuori itse päättää
osallisuuden tason: saa osallistua tai olla osallistumatta.
Tarvitaan toimintakulttuurin muutosta ja näkökulman laajentamista: pois
palvelun tuottamisen näkökulmasta, hyvinvoinninedistämiskulttuuriin.
Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia.
Koko kunta voi paremmin, kun nuoret otetaan mukaan suunnitteluun ja
päättämiseen.
Lapsen oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen: ei saisi tyytyä siihen,
että suuri osa nuorista voi hyvin. Pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen,
kenellä asiat eivät ole hyvin.
Ks. www.osallisuusopas.fi
Kun kysytään nuorten mielipidettä palveluista, LAPEsta jne, on lähdettävä
liikkeelle nuorten arjesta: koulumatkat, nuorisotilojen aukioloajat jne.
Ks. nuorisotilastot.fi
Ks. lapsivaikutusten arviointi
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinenkunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/Lapsivaikutustenarviointi-työpaja-120917.pdf
Nuoret kertovat asioistaan usein vapaa-ajalla kohtaamalleen aikuiselle.
Kaikilla lapsia ja nuoria työssään kohtaavilla pitäisi olla valmius kohdata ja
kuunnella sekä tieto siitä, keneltä ammattilaiselta saa tarvittaessa apua.
Nuorella oltava kokemus siitä, että hän on aina oikealla ovella, että hän
voi puhua huolistaan kenelle vain aikuiselle.
Ks. Junttila Niina: Kavereita nolla








4 Ajankohtaiset asiat

Nuoren vinkki aikuiselle kohtaamiseen: ”älä päde”. Nuori ei ole mikään
erityinen ”otuslaji”, on kohdattava ihminen ihmisenä.
Nuoren kohtaamisessa ei tarvita oikeita vastauksia, vaan kuuntelua.
Vastaukset tulevat nuorilta itseltään.
Palveluissa huomioitava esteettömyys: toimintojen oltava kaikille nuorille
mahdollisia
Vammainen lapsi/nuori voi saada henkilökohtaisen avustajan apua
harrastuksiin osallistumiseen. Osallistumisen mahdollisuudet riippuvat
kuitenkin paljon vanhemman aktiivisuudesta. Some-maailma on
kehitysvammaiselle nuorelle vaikea toimintaympäristö, sillä voi olla vaikea
tunnistaa, mikä on totta ja mikä ei.
Hyviä kokemuksia koulun ja nuorisotyön yhteistyöstä: nuorisotyö voi esim.
auttaa koululuokkia ryhmäytymisessä. Ryhmäyttämisessä nuoret
toimijoina ja myös järjestöt yhteistyökumppaneina. Tarvitaan riittävästi
aikaa.

Työryhmän tulevat tapaamiset ja teemat:
• 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?
Huom! LAPE-info 16.1.2018 on peruttu, uusi aika: 10.4.2018 klo 12-16, lisätietoa
tulossa ensi vuoden puolella
2.2.2018 klo 9-16 Monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä Tampereella,
suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville, lisätietoa tulossa lähiaikoina
Nepsy-lasten ja -nuorten perheille tarkoitetun kyselyn linkkiä toivotaan jaettavan
eteenpäin asiakas- ja työntekijäverkostoissa:
https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavienlasten-ja-nuorten-perheille/
Ryhmäläisiltä pyydetään palautetta ryhmän työskentelystä ja toiveita jatkon
suhteen. Linkki kyselyyn:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

