Maakunnan LAPE-ryhmän kokous

Muistio

Aika

4.12.2017 klo 9.00–11.00

Paikka

Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosali, Tipotie 4, Tampere

Osallistujat

Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa (pj)
Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto
Rita Juvonen, johtava hoitaja, Ikaalinen
Katja Sipiläinen, vs. johtava sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrö
Tuula Salminen, suunnittelija, Lempäälä
Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia
Jenni Halava, sosiaalityön päällikkö, Parkano
Niina Pirinen, osastonhoitaja, Valkeakoski
Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti
Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä, Virrat
Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri)

Vierailevat osallistujat

Maiju Salonen, koulutuspäällikkö, Kasvun tuki -hanke
Olli Ahonen, menetelmäkoordinaattori, Kasvun tuki -hanke

Poissa

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampere
Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä, Akaa
Ulla-Maija Koivula, yliopettaja, TAMK
Anna Hemmi, ylihoitaja, PSHP
Matti Sillanpää, sivistystoimenjohtaja, Kihniö
Pirkko-Liisa Henttinen, varhaiskasvatusjohtaja, Punkalaidun
Anne Tuovila, hyvinvointijohtaja, Juupajoki
Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi
Tiina Kivinen, sivistystoimenjohtaja, Pälkäne
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere
Seija Junno, erityissuunnittelija, Pikassos
Pertti Terho, sivistystoimenjohtaja, Kuhmoinen
Tessa Tuukkanen-Salovesi, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasala
Alli Ruuhilehto, palvelujohtaja, Mänttä-Vilppula
Tuija Peurala, hallintojohtaja, Orivesi
Inka Riepponen, palvelupäällikkö, Pirkkala
Pekka Kares, kasvatusjohtaja, Sastamala
Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö, Tampere
Heikki Syrjämäki, perheneuvontatyön johtaja, Tampereen seurakunnat

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Lapset puheeksi toimintamalli

Maiju Salonen ja Olli Ahonen Kasvun tuki -hankkeesta osallistuivat
kokoukseen keskustelemaan alkuvuonna alkavasta Lapset puheeksi koulutuksesta sekä kouluttajakoulutuksesta.
Kasvun tuki -hanke on osa LAPEn näyttöön perustuvan varhaisen tuen,
hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakkia. Lisätietoa Kasvun tuesta
täältä. Pirkanmaa on valinnut työkalupakin menetelmistä Lapset puheeksi menetelmän käyttöönoton.
Maakunnan LAPE-ryhmä toimii Lapset puheeksi -menetelmän johtoryhmänä.
Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia menetelmän levittämisestä sekä
menetelmän käytön tilastoinnista ja seurannasta Pirkanmaalla.
Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen ei saatu tarpeeksi ilmoittautuneita,
joten alkuvuodesta järjestetään ensin Lapset puheeksi -koulutus.
Kouluttajakoulutus käynnistyy 13.3.2018 johtoryhmän tapaamisella.
Kouluttajat on koulutettu kesään mennessä ja he aloittavat koulutusten
pitämisen syksyllä 2018.
Ryhmälle annettiin tehtäväksi miettiä, miten menetelmää olisi järkevintä
viedä eteenpäin omassa kunnassa/organisaatiossa. Aiheesta keskustellaan
lisää 12.2.2018 pidettävässä kokouksessa.
Lapset puheeksi -menetelmän diapaketti ja esimerkki Pohjois-Pohjanmaan
seurantaluvuista lähetetään muistion liitteenä.

3 Ajankohtaista LAPEssa

Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen kertoi hankkeen ajankohtaiset asiat.
Esitetyt diat lähetetään muistion liitteenä.

4 Pirkanmaan LAPE
vuonna 2018

Käytiin läpi, mitä maakunnan LAPE-ryhmä toivoo ja odottaa hankkeelta
vuonna 2018.
Toiveet maakunnan LAPE-ryhmän toiminnasta:
- Ei keskitytä nykytilan läpikäyntiin, vaan tulevaisuuden
suunnittelemiseen.
- Kolmannen sektorin roolin tunnistaminen ja roolin täsmentäminen.
- Kuntien LAPE-ryhmien toiminnan ohjaaminen mm. siten, että
maakunnan ryhmässä käsiteltävät aiheet käydään läpi myös kuntien
ryhmissä.
- Johtamiseen liittyvien kysymyksien pohtiminen.
- Sote-valmistelun ajankohtaisten asioiden läpikäynti.
- Muistion yhteydessä seuraavan kerran aiheiden ja tehtävien
läpikäynti.

Kehittämistoiveita hankkeelle:
- Konkreettisia tehtäviä kuntien LAPE-ryhmille.
- Selkeys siihen, mitä tehdään ensi vuonna.
- Hyviä tiedottamisen keinoja: kuukausikirje, kokoavat diat sekä
projektikoordinaattoreiden kertomat ajankohtaiset asiat
kehittämistyöryhmissä.
- Suunnitelma yhteisestä sähköisestä alustasta.
- Varhaiskasvatuksen roolin korostaminen.
- Johtoportaan ja luottamushenkilöiden sitouttaminen.
- Matkustaminen ja niukat resurssit aiheuttavat haasteita osallistua
kehittämistyöhön.
5 Kevään aikataulu ja
Kevään 2018 kokousten päivämäärät ja teemat:
työskentelysuunnitelma 15.1. Perhekeskustoimintamalli ja johtaminen
12.2. OT-keskus
13.3. Lapset puheeksi -menetelmä
16.4. Sähköiset palvelut sekä varhaiskasvatus ja koulu
14.5. Perhekeskustoimintamalli sekä erityis- ja vaativan tason palvelut
7.6.
Lisäksi jokaisella kerralla käydään läpi ajankohtaiset/tiedotettavat asiat.
Ryhmäläisille lähetetään kevään kokouksista kalenterikutsut.
6 Muut asiat

-

-

7 Tiedotettavat asiat
kuntien LAPE-ryhmiin

-

-

8 Seuraava kokous

Pirkanmaan liitossa on koottu kuntakohtainen tarkastelu sosiaalihuollon
kustannusten osalta vuodelta 2016. Tiedot löytyvät täältä (hae nimellä
Riikka Hannelius, jos ei kuntakohtainen tarkastelu ei avaudu suoraan).
Muistion liitteenä lähetetään diat, joissa on sote-ryhmän, alaryhmien,
maakunnan LAPE-ryhmän, ohjausryhmän sekä kehittämistyöryhmien
tehtävät.
Kuntien LAPE-ryhmien tehtäväksi annettiin miettiä, miten Lapset
puheeksi -menetelmää viedään eteenpäin omassa kunnassa. Aihetta
käsitellään maakunnan LAPE-ryhmässä 12.2.2018.
Kuntien ryhmät käyvät ensi vuoden aikana läpi Luo luottamusta, suojele
lasta -verkkokoulutuksen.
Hanna Harju-Virtaselle voi lähettää sähköpostia, jos tulee mieleen
ehdotuksia siitä, mihin halutaan käyttää asiantuntijapalveluiden ostoon
budjetoitua rahaa.

Seuraava kokous pidetään 15.1.2018 klo 9.00–11.00

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01

