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TÄNÄÄN

Tervetuloa ja glögiä

Edellisen kokouksen muistio

Missä mennään LAPEssa ja miten tähän on päästy?

Pieni tietoisku koko Pippuri-kokonaisuudesta

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Ryhmätöitä kahden eri teeman ympärillä

Ryhmätöiden purku

Aikataulut ja muut asiat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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MUISTIOT

Muistiot ja muut materiaalit

löytyvät

hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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RYHMÄTÖIDEN AIHEET + PURKU

1. Johtamisen rakenteet 
perhekeskustoimintamallissa

• Millaisia rakenteita 
perhekeskustoimintamalliin tarvitaan esimies-
ja asiakastyön tasoille, muutosjohtamisen 
näkökulma huomioiden?  

2. Monitoimijainen arviointi ja ”huolen 
puheeksiotto” 

• Lomakemallin sisältöjen ja käyttösovellusten 
ideointia

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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”HUOLEN PUHEEKSIOTON” LOMAKE

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä ideoinut ”huolen 
puheeksioton” lomaketta alkuvaiheen arvioinnin tueksi

Nopeakäyttöinen työkalu työntekijän ja asiakkaan tueksi 
varhaiseen avoimeen yhteistyöhön, kun asiakkaan elämään 
liittyvä huoli tai ongelma otetaan puheeksi.

Sama lomake olisi käytössä eri palveluissa, esim. neuvolassa, 
varhaiskasvatuksessa.

Lomakkeen toisella puolella avoimia kysymyksiä, esim.:

• Mihin toivoisit apua?

• Onko joku muu huolissaan sinun tai lapsesi/perheesi 
tilanteesta?

• Oletteko jo saaneet jostain muualta apua tai tukea? Jos, niin 
mistä?

• Mikä teidän perheessänne toimii hyvin? Millaisia arjen 
voimavaroja teillä on?

Lomakkeen kääntöpuolella sana-/ tai lausevaihtoehtoja, joita 
asiakas voi halutessaan ympyröidä tilannettaan kuvaavia asioita, 
esim.:

• Rahatilanteemme on huono.

• Kotonamme riidellään usein.
Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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RYHMÄTYÖ: ”HUOLEN PUHEEKSIOTON” LOMAKE, NOPEA 
ARVIOINTITYÖKALU

Millaisissa tilanteissa ”huolen puheeksioton” lomakkeesta 
voisi olla hyötyä?

Miten tällaista lomaketta voisi hyödyntää 
varhaiskasvatuksen arjessa?

Millaisia kysymyksiä lomakkeessa tulisi olla?

Miten paljon varhaiskasvatuksen työntekijän pitäisi 
huomioida perheen kokonaistilannetta lapsen kanssa 
työskennellessään? 



Aikataulut ja muut asiat
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AIKATAULUJA

30.1.2018 klo 9-12 Koilliskeskus, Kivi, 

osallisuus ja kohtaamispaikka

22.2.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

vanhemmuuden tuki ja maahanmuuttaja- ja 
monikulttuurisuustyö

23.3.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

varhainen tuki, eskariasiat

26.4.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

kiusaaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot

24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi

eropalvelut, koonti

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Aikataulut jatkuvat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet

http://stm.fi/uutiskirjeet

16.1.2018 n. klo 12.00 -16.00 kaikille avoin LAPE-info Tampereella 

Siirretty 10.4.2018 klo 12.00 -16.00

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet
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PALAUTE

slk

Toivomme palautetta syksyn työskentelystä,

jotta voimme tehdä mahdollisia muutoksia 

kevään työskentelyyn. 

Toivomme, että ehdit antamaan palautetta 
31.12.2017 mennessä alla olevan 
palautelinkin kautta:

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

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


Rauhaisaa 
joulua ja 
yhteisestä 

työstä kiittäen
Maria ja 

Susku



SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

Puh. 040 335 7688

www.pirkanmaanlape.fi

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen 
hyvinvoinnin tukena
- projektikoordinaattorit

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi

