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• Tervetuloa! ja kuulumiset

• Kohtaamispaikan 

toimintaperiaatteet

• kotitehtävän purku

• Asiakkaan palvelupolun alustus

• Muut asiat

Tervetuloa!
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Pirkanmaan ennakkoväkiluku 2017

Ennakko-väkiluku 

2017

Pirkanmaa 512324

Akaa 16 936

Hämeenkyrö 10 664

Ikaalinen 7 118

Juupajoki 1 950

Kangasala 31 289

Kihniö 1 978

Lempäälä 22 835

Mänttä-Vilppula 10 394

Nokia 33 251

Orivesi 9 296

Parkano 6 646

Pirkkala 19 160

Punkalaidun 3 000

Pälkäne 6 629

Ruovesi 4 532

Sastamala 24 946

Tampere 228 942

Urjala 4 875

Valkeakoski 21 253

Vesilahti 4 446

Virrat 6 900

Ylöjärvi 32 897

Kuhmoinen 2 287

Lähde: Tilastokeskus
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1. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme kohtaamispaikalla osana 

perhekeskustoimintamallia.

2. Yhteinen ymmärrys kohtaamispaikan tärkeydestä osana lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden palveluita (asiakaspolut ja –prosessit).

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä tietää ja osata 

kohtaamispaikassa toimiessani (koulutus-minimiosaaminen).

4. Muiden toimijoiden kanssa sujuvan yhteistoiminnan tärkeyden 

ymmärtäminen (esim. palveluohjaus, agentti- ja avainhenkilömallit, 

Pyydä apua -nappi).

5. Ymmärrys aktiivisesta asiakkaiden osallistamisesta osana työn kuvaa.

6. Käsitys siitä, miten kohtaamispaikkatoiminnan arviointia ja seurantaa 

toteutetaan (mm. oikeat ja toimintaa kuvaavat indikaattorit).

7. Perhekeskustoimintamallin palveluketjujen ja moniammatillisuuden 

alueellisessa kehittämisessä mukana oleminen.

8. Palvelun saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset 

riskiryhmät .

9. Koordinoimisen vastuun selkiyttäminen ja näin päällekkäisen työn 

vähentäminen.

10. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) perhekeskustoimintamallin 

kuvauksissa, Lasten ja perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), 

kuntastrategiassa, hyvinvointikertomuksessa ja muissa toimintaa 

ohjaavissa asiakirjoissa.

Määrittämällä

Kohtaamispaikan rakentamisen minimikriteerit



Kotitehtävä
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Kotitehtävä

Kotitehtävänä oman kohtaamispaikan toimintaperiaatteiden 
laatiminen/päivittäminen:

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu?

• Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään? 

• Kuinka kohtaamispaikka on avoinna?

• Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa?

• Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)?

• Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö?

• Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät?

• Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista?

• …mitä muuta? 

• Mikä toimii?

• Mihin toivot täydennystä?

• Mitä puuttuu?
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Ylöjärven Perhekioski

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu?

Perhekioski on tarkoitettu lapsiperheille. Tällä hetkellä toiminta tavoittaa ensisijaisesti pienten lasten ja alakouluikäisten perheet. 

Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään? 

Kohtaamispaikka on avoin kaikille. Asiakkaat löytävät perhekioskille itse tai tulevat ohjatusti esim. varhaiskasvatuksen, koulun tai neuvolan 

kautta. Perhekioskista tiedotetaan kaupungin www-sivuilla ja sillä on omat Facebook-sivut.

Kuinka kohtaamispaikka on avoinna?

Kohtaamispaikka on avoinna arkisin ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa tilaa voidaan käyttää myös muina aikoina.

Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa?

Perheohjaaja on tavattavissa ilman ajanvarausta kerran viikossa teemana ”Takkuinen arki? Kiukkua ilmassa?”

Nepsy-välineiden lainaus ja nepsy-ohjaus.

Imetystukiryhmä ja imetysohjaus.

Taaperotreffit 1-2-vuotiaille vanhemman kanssa.

Vauvatreffit vanhemman kanssa.

Perhetyöntekijöiden ylläpitämä maksuton lapsiparkki alle kouluikäisille.

MLL:n perhekahvila.

Kohtaamispaikkaa on mahdollista käyttää myös etävanhemman ja lapsen tapaamispaikkana.

Perhekioski osallistuu Elo-kauppakeskuksen teematapahtumiin. 

Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)?

Perhetyön perheohjaajia (sosionomeja) ja lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijöitä (lähihoitajia). Imetysohjausta antavat 

terveyskioskin terveydenhoitajat. MLL:n vapaaehtoistyöntekijät.Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö?

Yksi perheohjaajista.

Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät?

Perhetyö koordinoi toimintaa. Sidosryhmiä ovat terveyskioski ja MLL sekä vierailevat yhteistyökumppanit.

Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista?

Kuulemalla asiakkaiden toiveita esim. asiakaskyselyn avulla. Treffit ovat vertaistoimintaa, joiden tavoitteena on mahdollistaa perheiden 

verkostoituminen.

…mitä muuta? 

Mikä toimii?

Nykyiset toimintamuodot toimivat tällä hetkellä hyvin. Perheohjaajan päivystys ei ole vielä tavoittanut kaikkia 

tarvitsevia.

Mihin toivot täydennystä?

Perhekioski ei nykyisellään tavoita murrosikäisiä ja heidän vanhempiaan. Näiden tavoittamiseksi tulee kehittää 

yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Ylöjärven nuorisotoimella on omana toimintanaan mm. sosiaalinen nuorisotyö.

Mitä puuttuu?
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Nokian Tuutikki ja Täpinä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

MLL:n Nokian yhdistyksen kohtaamispaikkoja, Tuutikkia ja Täpinää. Lisäksi seurakunnalla kohtaamispaikkoja, myös nuorisotiloja muuta.

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu:

Nokialaisille lapsiperheille (avoimet päiväkodit Tuutikki ja Täpinä)

Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään?

Internet, some, neuvola, perhetyö, viidakkorumpu

Kuinka kohtaamispaikka on avoinna?

ma klo 8.30-11.30, ti-pe klo 8.30-11.30

Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa?

lastenhoitoapua, vertaistukea, ammatillista tukea, neuvontaa, palveluohjausta tarvittaessa

Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)?

avoimen päiväkoti- ja iltapäiväkerhotoiminnan ohjaajia 6 kpl, joista viisi lähihoitajaa, joista yksi suuntautunut mielenterveystyöhön ja yksi 

sosionomi (AMK), esimiehenä sosionomi (ylempi AMK)

Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö?

Avoimen päiväkoti- ja iltapäiväkerhotoiminnan johtaja

Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät?

srk, kaupunki, urheiluseurat, muut järjestöt

Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista?

asiakastyytyväisyyskyselyt, vanhempainkokoukset, toiveiden kuuntelu arjessa

• …mitä muuta? 

Mikä toimii?

Mihin toivot täydennystä? lisää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Mitä puuttuu?
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Oriveden MLL -yhdistys/perhekahvila

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu? 

 MLL:n perhekahvila on tarkoitettu lapsiperheille (vanhemmille ja lapsille) kohtaamispaikaksi samassa elämäntilanteessa oleville.

Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään? 

 Olemme kertomassa perhekahvilasta neuvolan järjestämässä perhevalmennus -illassa, jossa kerrotaan tuoreille vanhemmille Oriveden lapsiperheille 

kohdennetuista palveluista.  

 Neuvolassa ohjataan perhekahvilaan.

 Perhekahvilaa mainostetaan MLL:n Oriveden Yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. Perhekahvilalla on myös omat Face-sivut.

 Kävijät kertovat eteenpäin muille lapsiperheille. 

Kuinka kohtaamispaikka on avoinna? 

Tiistaisin klo 10-13.

Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa? 

 Vertaistukea muilta vanhemmilta, juttuseuraa, leikkiseuraa, kahvia ja keittolounaan, asiantuntija-alustuksia (Martat, Imetyksen tuki ry, 

Kestovaippayhdistys, apteekki, kirjasto), vaatekutsuja sekä kaverikoirakäyntejä esimerkiksi. 

Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)? 

 MLL:n perhekahvilan vastaavalla tai perhekahvilaohjaajalla ei tarvitse olla mitään tiettyä koulutusta. MLL järjestää perhekahvilaohjaajille koulutusta, 

joka antaa valmiuksia perhekahvilan ohjaamiseen sekä kävijöiden kanssa toimimiseen. Perhekahvilan keittolounas tulee kaupungin 

työllisyyspalveluilta sen asiakkaiden tekemänä. Heiltäkään ei siis vaadita tiettyä koulutusta. 

Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö? 

 MLL:n Oriveden yhdistyksen perhekahvilavastaava.

Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät? 

 MLL:n Hämeen piiri, vapaaehtoiset MLL:n Oriveden yhdistyksen toimijat, MLL:n Oriveden yhdistyksen jäsenet, perhekahvilan kävijät, Oriveden 

kaupunki (työllisyyspalvelut ja sen asiakkaat, Järjestöjen talo), Tampereen kaupunki (sote-palvelut, esimerkiksi neuvola) sekä muut paikalliset 

yhdistykset

Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista? 

 Perhekahvilavastaava ottaa huomioon kävijöiden toiveet kahvilakertojen suunnittelussa. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja 

toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin.

Mikä toimii? 

 Perhekahvila on vakiintunutta toimintaa Orivedellä. Kävijöitä on kohtuullisen hyvin, joten oletuksena on, että toiminta on ollut onnistunutta. 

 Uudet kävijät löytävät perhekahvilaan melko hyvin. 

 Perhekahvilan tilat ovat toimivat ja kodikkaat.

Mihin toivot täydennystä tai mitä puuttuu? 

 Iltaperhekahvilatoimintaa on toivottu, mutta edellisen kokeilun aikana kävijöitä ei kuitenkaan löytynyt. 
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Oriveden seurakunnan perhekerho ja 
Oriveden ja Eräjärven avoimet päiväkerhot 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Kenelle kohtaamispaikka on tarkoitettu? 

Kaikille halukkaille äideille, isille, isovanhemmille, päivähoitajille lapsineen.

Miten kohtaamispaikkaan ohjataan/ohjaudutaan? Miten se löydetään? 

Seurakunnan tiedotuksen kautta kuka vain voi tulla mukaan.

Kuinka kohtaamispaikka on avoinna? 

Eräjärvellä joka toinen maanantai klo 9.30-11.30 JA Orivedellä keskiviikkoisin klo 9.30 -11.30 vuoroviikoin avoin päiväkerho ja perhekerho.

Mitä palveluja kohtaamispaikasta saa? 

Yhdessäoloa, vertaistukea toisilta perheiltä, kristillistä kasvatusta.

Keitä kohtaamispaikassa työskentelee (koulutus ym.)? 

Seurakunnan koulutetut lastenohjaajat, lapsityönohjaaja ja diakoniatyöntekijä.

Kuka on kohtaamispaikan vastuuhenkilö?

Seurakunnan perhetyöntekijä Helena Vettenranta. 

Mitkä ovat kohtaamispaikan sidosryhmät? 

Seurakunnan eri työmuodot, varhaiskasvatus, perhetyö ja diakoniatyö.

Miten kohtaamispaikassa toteutetaan asiakkaiden osallistamista? 

Toimintaa suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaan.

…mitä muuta? 

• Mikä toimii?

Yli 30 vuotta kerhot ovat tarjenneet vertaistukea ja yhdessäoloa etupäässä koti-äideille, mutta enenevässä määrin myös koko 

perheille heidän oman elämäntilanteensa mukaan 

• Mihin toivot täydennystä? 

Mahdollisuuksia niidenkin vanhempien osallistumiseen, jotka ovat päiväaikaan työssä, suunnitellaan.

• Mitä puuttuu? ??



Palvelupolku.
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Palvelupolkua hahmottamaan…

”Kehittämistyön tavoitteena 

on, että asiakas saa 

tarvitsemansa avun 

mahdollisimman varhain ja 

sujuvasti.”



Muut asiat.
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Kohtaamispaikkapilotointia Orivedellä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Parkanon seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa
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Perhekeskuksen kohtaamispaikkatyöpajat

perjantai 26.01.2018 - perjantai 26.01.2018 klo 10 - 15

THL, Mannerheimintie 166, Helsinki, A-talon pääsisäänkäynti. 

Teema

Perhekeskuksen kohtaamispaikan toimintaperiaatteet ja toimijaverkostot

Kohderyhmä

Maakuntien, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan 

koordinaattorit, kehittäjät ja työntekijät

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3753990

Kohtaamispaikan täydentävät THL -työpajat (maakunnalliset);           

osallistua voivat kaikki kohtaamispaikkatoimijat!

26.1. klo 10-15 Helsinki, THL

8.2. klo 12-16 Tampere, Tipotien auditorio

9.3. klo 10-15 Helsinki, THL

18.5. klo 10-15 Helsinki, THL

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3753990
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Tapaamiset

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

v. 2018 kevään kehittämistyöryhmän tapaamisajankohdat ovat sovitut, 

mutta paikkaa voidaan vaihdella kiinnostusten (ja keliolosuhteiden) mukaan:

• 19.2.2018, klo 14-16, Tampere, Tipotien Amuri-kabinetti

• 20.3.2018, klo 14-16 

• 26.4.2018, klo 14-16, Oriveden Järjestöjen Talo

• 22.5.2018, klo 14-16, Tampereen Lasten kulttuurikeskus Rulla

• 15.6.2018, klo 8.30-11



Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-

marchegiano@tampere.fi

www.lapepirkanmaa.fi

Pirkanmaan LAPE

Perhekeskustoimintamallin

projektikoordinaattori/

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
http://www.lapepirkanmaa.fi/

