
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen kokous   

   
Aika  19.2.2018 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 
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 
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamalan kaupunki 
Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Kolmostien Terveys Oy, Parkano-Kihniö 

  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 kahdeksas kokous; 

kohtaamispaikkatoiminnan toimintaperiaatteet/ THL:n välitehtävä 

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

tervetulleiksi. 

Käytiin kuulumiskierros: 

Niina Niiniluoto, Lasten kulttuurikeskus Rulla 

- Rullan vanha osoite Finlaysonin kiinteistössä on pakattu muuttovalmiiksi 
odottamaan siirtymistä Vanhan kirjastotalon uusiin tiloihin 

- lasten kulttuuritoiminta jatkuu muutonkin ajan; erilaisia pop up -tilaisuuksia 
järjestetään mm. kirjastoissa ja päiväkodeissa 

- uusien tilojen avajaisia vietetään 28.4.2018 
Sanna Karvinen, Lempäälä 

- Perhetuvat toimivat hyvin; mietitään miten toiminta voi edelleen kehittää 
yhdessä perhekeskustoimintamallin kanssa 

Reija Siitonen, Pälkäne 

- ”Lapsiperheiden yhteinen aika” -pilotti etenee --> nettiin rakenteilla nk. 
vuosikello 



 

 

- yhteistyötä tehdään tiiviisti muiden tahojen mm. 3. sektorin ja koulun 
kanssa 

- remonttiin menevät tilat odottavat uusia tiloja; alustavasti suunnitteilla 
siirtyminen tyhjennettyyn Harjutuulen vanhainkotiin; muuton ajankohta 
vielä avoin 

Kirsi Valtanen, Ylöjärvi 

- Ylöjärven LAPE-työryhmä on nimennyt Kirsin kohtaamispaikkatoiminnan 
koordinaattoriksi --> tehtävänä mm. kaikkien Ylöjärvellä toimivien 
kohtaamispaikkojen kartoitus 

- Kirsi pitää omille työntekijöilleen ”esityksen” LAPEsta --> kysyy 
työparikseen muutosagenttia tai hankkeen projektikoordinaattoreita  

- Pyydä apua!-nappi otetaan Ylöjärvellä käyttöön 
Saila Niskanen, Virrat-Ruovesi 

- kahden uuden kohtaamispaikan kehittäminen aktiivisen työn alla; mm. 
asiakaskyselyiden miettimistä ja toteuttamista sekä 
työryhmäkokoontumisia  

- alueen organisaatioiden ja tehtävien jakautuminen eri toimijoille pakottaa 
aloittamaan rakentamisen verkostoyhteistyönä, mikä puolestaan 
edesauttaa työskentelykulttuurin muutosta  

- tavoitteena saada uudet kohtaamispaikat toimimaan viimeistään syksyllä 
2018 

2 Kuulumiset Puheenjohtaja Päivi Viitanen-Marchegiano kertoi lyhyesti kuulumisia: 

- THL:n kohtaamispaikkatoiminnan työpajasta 26.1.; Pirkanmaan 
kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä esitelty sekä ryhmätöinä mietitty 
perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan tehtäviä 
 

- Valtakunnallisilta LAPE-päiviltä 5.-6.2.; pääpaino monitoimijaisen mallin 
esittelyssä ja työstämisessä; suuri huomio myös lapsen toimijuuteen 
perhekeskusmallissa 

 

- Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan  
kehittämisen iltapäivästä Tampereella 8.2.; THL/ Marjatta Kekkosen sekä 
LSKL/ Ulla Lindqvistin dioista koonti esityksessä, samoin ryhmätöiden 
tuotokset, Liite:  Esitys_19022018.pdf 

 

3 THL:n välitehtävä 

palautettavaksi 9.3.2018 

tapaamiseen 

 

1. Mitkä ovat kriteerit perhekeskuksen kohtaamispaikalle? 
2. Luetelkaa kaikki ne tekijät, edellytykset ja toiminnot, jotka yhteen 

sovittavat kohtaamispaikan osaksi perhekeskusta. 
 

Keskusteltiin annetusta tehtävästä ja työstettiin pääasiassa kohtaamispaikan 

sovittamista osaksi perhekeskusta, sillä kohtaamispaikan kriteereitä on mietitty jo 

aiemmin. Puheenjohtaja koosti käydyn keskustelun sekä eri työryhmiltä (mm. 

Tampere, Lempäälä) saadun materiaalin perusteella vastaukset esitettyihin 

kysymyksiin. 

 

 



 

 

 
 

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

työpajoihin voivat osallistua kaikki kohtaamispaikkatoimijat! 

- 9.3.2018 klo 10-15 Helsinki, THL 
- 18.5.2018 klo 10-15 Helsinki, THL 

 

Muista antaa palautetta; palautelinkki 

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

5 Seuraava kokous ja aihe Seuraava kokous: 20.3.2018 klo 14-16, Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Pispala-

kabinetti. 

 

Tervetuloa! 

 

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

