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TÄNÄÄN

Teemana nuorisoikäisten palvelut ja osallisuus 
perhekeskustoimintamallissa

Esittäytymiskierros

Viime kerran muistio

Nuorisoikäisten palvelut 
perhekeskustoimintamallissa

Nuorten ääni perhekeskustoimintamallissa

• Virtain kaupungin kunnallisen nuorisotyön 
koordinaattori Sini Korhonen 

Ajankohtaiset asiat
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi



NUORTEN PALVELUT 
OSANA PERHEKESKUS-

TOIMINTAMALLIA
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Perhekeskus mukana elämässä.

14.12.2017
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli 2020?

MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

Oppilashuolto

Kohtaamispaikka

Vapaa-aika, kulttuuri ja harrastukset

Neuvola

Varhais-

kasvatusKoulu
Vertaistuki

Psykologipalvelut

Puheterapia

Lääkäripalvelut

Fysioterapia

Toimintaterapia

Perhetyö

Kotipalvelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Kasvatus- ja perheneuvonta

Ravitsemusterapia

Sosiaalityö

Järjestöt

Seurakunta

Pyydä 

apua

Tukiperhe/tukihenkilö
Perhe systeeminä

Sähköiset palvelut

Nuorisotyö

Kelan palvelut

Valtaosa 
perhekeskus-
palveluista 
tarkoitettu 
myös nuoriso-
ikäisille
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.

13.12.2017



NUORET TOIMIJOINA JA 
OSALLISINA 

PERHEKESKUS-
TOIMINTAMALLISSA
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NOSTOJA PERHEKESKUSTYÖRYHMÄSTÄ 12.12.2017

• Edustuksellinen vaikuttaminen

• Mutta riittääkö nuorisovaltuustojen ym. edustuksellisuus? Miten 
saadaan niiden nuorten ääni kuuluviin, jotka kokevat olevansa aina 
tiellä ja väärässä paikassa?  Nuorisotyön jalkautuminen 
markettien pihoille, ostoskeskuksiin ym. iltaisin ja viikonloppuisin?

• Sote-palveluiden asiakkaina olevien nuorten osallisuus 
nuorisotyön jalkautuminen sote-palveluihin, esim. etsivä 
nuorisotyöntekijä nuorisopsykiatrian odotusaulaan

• Vertaistuki, vertaistoimijuus  merkitystä ja mielekästä tekemistä 
myös syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

• Nuoret mukaan suunnittelemaan ja sisustamaan julkisia tiloja, 
nuorten kädenjälki näkyviin

• Miten vahvistetaan maahanmuuttajanuorten osallisuutta?

• Perhekeskustyöntekijöille koulutusta nuorten kohtaamiseen?

Nuorissa paljon potentiaalia, mutta uskaltavatko 
aikuiset antaa sille tilaa?



NUORTEN ÄÄNI 
PERHEKESKUS-

TOIMINTAMALLISSA

KUNNALLISEN NUORISOTYÖN KOORDINAATTORI 

SINI KORHONEN

VIRTAIN KAUPUNKI



AJANKOHTAISTA
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AIKATAULUJA

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?

 Toiveita?

• Huom! LAPE-info 16.1.2018 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
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NEPSY-KYSELY

Nepsy-työryhmässä laadittu kysely neuropsykiatrisia 
erityisvaikeuksia omaavien lasten ja nuorten perheille:

https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-
erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/

Kyselyn linkkiä toivotaan jaettavan laajasti, jotta saamme 
mahdollisimman paljon vastauksia maakunnallisen 
kehittämistyön pohjaksi.

https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/


22.12.201714

PALAUTE

Käythän antamassa palautetta työryhmän työskentelystä 
sekä kertomassa toiveitasi ja ideoitasi ensi vuotta varten. 

Vastauksia toivotaan 8.1.2018 mennessä tämän linkin kautta:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

Palautteesi on meille arvokasta tietoa yhteisen 
työskentelymme kehittämiseksi!

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html


MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


