
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen kokous   

   
Aika  18.1.2018 klo 14.00–16.00 
Paikka  Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Amuri -kabinetti 
Osallistujat Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri 

(pj. + siht.) 
 Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä  

Niina Niiniluoto, lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere 
Saila Niskanen, avopalveluiden päällikkö,/ Keiturin sote, Ruovesi-Virrat 
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamalan kaupunki 
Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Kolmostien Terveys Oy, Parkano-Kihniö 
Reija Siitonen, perhetyöntekijä/ sosiaalipalvelut, Pälkäne 
Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö, Ylöjärvi 

 
Poissa  Anne Halttula, lapsityönohjaaja/ Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere 

Leena Järvinen, johtava perhetyöntekijä, Lempäälä 
Sari Kolari, nuorten kuntouttavasta työtoiminnasta vastaava, Virtain kaupunki 
Kirsi Koponen, palveluohjaaja/ Perheiden talo, Tampere 
Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valkeakoski 

  Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/ MLL, Valkeakoski 
Marika Mäkinen, puheenjohtaja/ MLL, Orivesi 

  Tea-Maria Nääppä, isä-kahvilatoiminta/ MLL, Urjala 
Eveliina Paasu, Mäntänvuoren Terveys Oy/ Mänttä-Vilppula 

  Tuija Peurala, hallintojohtaja, Orivesi 
  Sari Sillanpää, kirjastonjohtaja, Sastamala 
  Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja, Mänttä-Vilppula 
  Karoliina Valonen, perhekahvila/ MLL, Punkalaidun 
  Henna Vuorela, kokemusasiantuntija, Tampere 

Petteri Väkiparta, avoimen päiväkoti- ja kerhotoiminnan johtaja/ MLL, Nokia 

 Asia  Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen seitsemäs kokous; 

kohtaamispaikkatoiminnan toimintaperiaatteet 

1 Tervetuloa ja kuulumiset Puheenjohtaja Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen ja osallistujat 

tervetulleiksi. 

Käytiin kuulumiskierros: 

Pirita Rantanen, Sastamala 

- Sastamalan kirjaston tilat remontissa mm. tulevaa kohtaamispaikkaa varten 
- YAMK-opiskelija Salla Vainionperän suunnitelma asiakaspalautteen 

keräämiseksi kevään aikana mm. kuntalaisfoorumissa 22.2. ja webropol-
kyselyllä 

- 7.2. järjestöpuolen ja muiden toimijoiden yhteistilaisuus ”Kunnat, järjestöt 
ja seurakunnat yhteistyössä rakentamassa PIRKANMAALAISIA 
PERHEKESKUKSIA”  

Reija Siitonen, Pälkäne 

- Pälkäneen Pirtille etsitään väistötiloja; n. 6kk remontti tulossa 
- asiakaskyselyä tehty mm. harrastuksista ja perheen yhteisen ajan käytöstä; 

kehittämistyö etenee yhdessä järjestöjen, kunnan ja kulttuuripuolen kanssa 
- liikuntahalli valmistumassa  



 

 

Kirsi Valtanen, Ylöjärvi 

- Ylöjärven Perhekioskissa uusi lukujärjestys 
- aikuissosiaalityö halukas tulemaan mukaan toimintaan, mutta tällä hetkellä 

kalenteri on täynnä eikä uusia toimijoita voida ottaa 
- yhteistyötä viritellään varhaiskasvatuksen ja seurakunnan kanssa 

Niina Niiniluoto, Lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere 

- muutto uusiin tiloihin Vanhalle kirjastotalolle tulossa keväällä 2018; 
Finlaysonin alueen tila sulkeutuu tammikuun lopulla 

- uudet tilat mahdollistavat toimimisen enemmänkin myös 
perhekeskustoiminnan toimipisteenä ja/ tai avoimena kohtaamispaikkana 

- kulttuurilähete yhteistyössä neuvoloiden kanssa toiminut hyvin --> 
suunnitelmana laajentaa kulttuurilähete toimimaan yhdessä myös 
sosiaalipuolen kanssa 

- kulttuuripalveluiden maakunnallistaminen tavoitteena; Rullan 
jalkautuminen kuntiin mahdollistaen kulttuurin viemisen myös 
seutukunnille 

- osalta Rullan työntekijöistä voi ostaa kulttuuripalveluja; kysy lisää Niinalta 
- rullamummut ja -papat toiminta on osoittautunut suosituksi niin uusien 

tulokkaiden kuin lasten ja perheidenkin puolella 
Sanna Karvinen, Lempäälä 

- Perhetupia tällä hetkellä kolme; yksi tuvista lopetettiin, koska resursseja 
tarvittiin kotiin tehtävään vauvatyöhön 

- Lempäälä-talo valmistumassa v. 2020 
- Ideaparkin ja PiiPoon kanssa tehtävää yhteistä lapsiperhetyötä pohdittu 

Saila Niskanen, Virrat-Ruovesi 

- kaksi uutta kohtaamispaikkaa kehitteillä; toinen Virroille ja toinen 
Ruovedelle 

- tiivis yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa (sosiaali --> Keiturin sote, 
terveys --> Attendo, sivistys ja kulttuuri --> kunnat), järjestöt ja seurakunta 
mukana kehittämistyössä 

- tavoitteena perustaa kohtaamispaikat, joissa mahdollisuus ilta- ja 
viikonloppuaukioloihin 

Riina Santala, Parkano-Kihniö 

- kohtaamispaikkaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 
- tilana tulee toimimaan Parkanon keskustassa sijaitseva Kosken talo; 

avautuu asiakkaille n. maalis-huhtikuussa 2018 
- mukana kohtaamispaikkatoimijoina mm. perheneuvola, perhetyöntekijä, 

ryhmäneuvola ja järjestöt sekä seurakunta 
- Parkanon seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa lapsiperheille maksutonta 

lastenhoitoapua ”Hyvä hetki kotona” (ks. mainos  Esitys_18012018.pdf) 
 

2 Eettiset kysymykset 

 

Keskusteltiin mm.  

- vapaaehtoisten käyttämisestä avoimen kohtaamispaikan työntekijöinä; 
mitä vaatimuksia vapaaehtoistyöntekijälle asetetaan/ voidaan asettaa?  

- mitä työntekijän pitää tietää/ osata työskennellessään kohtaamispaikassa? 
- täytyykö paikalla olla aina ammattilainen? 
- kuka valvoo kohtaamispaikkatoimintaa?...kenellä on vastuu? 
- koska vastauksia/ määritelmiä ko. kysymyksiin ei vielä ole tehty, niin 

jäädään odottamaan virallisia toimintaohjeita 
 



 

 

 

4 Kotitehtävän purku 

  

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? 

Kotitehtävän purkua ei keritty tekemään, joten se jatkuu seuraavalla kerralla. 

 

5 Perhekeskustoimintamallin 

pilotoinnit 

 

Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen 

etenemistä kunnissa mm. Oriveden lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiden 

jalkautuminen MLL:n perhekahvilaan Järjestöjen talolle sekä seurakunnan 

perhekerhoon Eräjärvelle on sujunut suunnitelmallisesti ja toiminnan mainonta on 

erinomaista! 

(Liite: Esitys_18012018.pdf) 

 

6 Muut asiat Kohtaamispaikan täydentävät THL -työpajat (maakunnalliset);           

työpajoihin voivat osallistua 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 

 

Muista antaa palautetta; palautelinkki 

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

7 Seuraava kokous ja aihe Seuraava kokous: 

maanantaina 19.2.2018, klo 14 - 16,  

Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Amuri-kabinetti;  

tapaamisessa on mukana Pirkanmaan LAPE:n vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuen koordinaattori Tia Kemppainen. 

 

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

