Koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan kehittämisryhmän kokouskutsu

5 / 2017

Muistio
Aika

25.10.2017 klo 13.00 - 16.00

Paikka

Tampereen keskusvirastotalo, neuvotteluhuone 2, 6. krs.
Aleksis Kiven katu 14 -16 C

Läsnä

Erillinen osallistujalista
30 +1

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
Kaksi TAMK YAMK opiskelijaa oli mukana kehittämisryhmässä, koska ovat
kiinnostuneet osallisuuden pilotista ja etsivät opinnäytetyön kohdetta.
Maiju Enoranta ja Anne-Marie Jokela. Kokouksessa käytetyt diat ovat erillisenä liitteenä
muistion kanssa.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistioon ei tehty muutoksia

3. Kolme esittelyä koulumaailmasta
Ideoita omiin pilotteihin, malleja Pirkanmaalta. Saimme kuulla kolme erilaista, mutta
toisaalta tiettyjä samojakin työtapoja käyttäviä, mallia Tampereelta, Kangasalta ja
Lempäälästä.
Emmi Hellsten, Koulunuorisotyö Tampere
Nina Lehtinen, Koulunuorisotyö Tampere
Minna Lahti, Kasvatusohjaaja Kangasala
Taru Peltoniemi, Koulunuorisotyö Lempäälä
Jussi Kolehmainen, Koulunuorisotyö Lempäälä
Keskustelua syntyi jokaisen esityksen jälkeen. Yhtenä keskustelun aiheena oli työnjako
ja sen selkeys, opettajien, kuraattorien ja uusien työmuotojen välillä.
Saimme kehittämisryhmällemme yhden version Tampereen kaupungin ja
nuorisopalveluiden kokoamasta oppaasta: Työvälineitä luokanohjaajille 2017. Se on
minulla ja kierrätetään. Kaikkien kolmen esityksen diat ovat erillisenä liitteenä ja siltä
löydätte jokaisen esittelijän yhteystiedot ja heihin voi olla yhteydessä.

Keskustelelimme myös ap/ip ohjaajista, jotka työskentelevät kouluilla ja ovat myös
lisäaikuisia lasten arkeen. Kuinka heidät voisi paremmin huomioida arjen työssä osana
koulun henkilökuntaa?

4. Pilotit
Perhekeskustoiminnan kokonaispilottia lähtevät pilotoimaan
 Kangasala
 Lempäälä
 Nokia
 Tampere Vuores/Hervanta
Teidän osaltanne kokonaisuutta viedään yhteistyössä koko kokonaisuuden kanssa jota
vie eteenpäin Maria Antikainen. Meidän pitää saada koulun osa osaksi koko
perhekeskustoimintamallia.
Tampereen toimijoiden kanssa jo todettiin, että te joudutte hieman odottamaan, jotta
Tampereen organisaatio saa asiat eteenpäin.
Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen, kaverisuhteisen ja
tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen
Ensimmäinen tapaaminen 26.10, jossa tehdään työnjakoa yhteistyössä
varhaiskasvatuksen pilottiryhmän kanssa. Susanna on mukana ensimmäisessä
palavarissa.
Sastamala, Orivesi, Nokia, Vesilahti ? (varmistan), Hämeenkyrö, Ikaalinen, MLL
Tampereen osasto, Suomen Mielenterveysseura
Opiskeluhuollon järjestäminen lapsilähtöisenä kokonaisuutena esiopetuksessa,
koulussa ja oppilaitoksessa
Susanna ottaa yhteytä ja mietitään mahdollinen yhteinen aloitus. Ylöjärvellä
eskariosionsa oma aloitus 1.11.
Virrat, Ruovesi, Ylöjärvi
Osallisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
Tapaamisessa Susanna lupasi olla yhteydessä varhaiskasvatuksen puolella samaan
kehittämisosuuteen lähteviin kuntiin, jos voisimme tehdä yhteystyötä. Kokouksen
jälkeen vasta heräsin, eli Kangasala kuntana on valinnut koko
perhekeskustoimintamallin kokonaisuuden ja kuten ylhäällä kirjoitin koulun pilotti pitää
sitoa koko kokonaisuuteen. Infoan teitä heti kun saan lisätietoja. Oliko tarkoitus, että
kaikki tämän osion toimijat tekisivät yhteen töitä? Lähinnä mietin seudullisen
nuorisotyön lähtökohtaa?
TAMKin YAMK:n opiskelijat ovat myös mukana tässä osiossa.
Kangasala,TAMK, Tampereen seurakunta ja seutukunnallinen nuorisotyö.

Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä
Osuuden valinneiden kanssa sovimme yhteisen aloituspalaverin marraskuulle.
Valkeakoskella on jo tehty selkeää pilottisuunnitelmaa. LAPE työssä on omana osiona
ja oma koordinaattori vanhemmuuden ja parisuhteen tuelle, selvitän Tia Kemppaisen
osuuden tässä kokonaisuudessa. Heidän kehittämisryhmänsä on selvittänyt jo paljon
asioita ja kirjanneet huomioon otettavia kohtia vanhemmuuden tukemisessa.
Pälkäne, Valkeakoski

4 Kevään kokoontumiset
Tässä kevään lopulliset kokoontumisajat (helmikuun kokous vaihdettu pois
hiihtolomaviikolta)
31.1. klo 13.00 - 16.00 Koilliskeskus, Kivi
20.2. klo 13.00 - 16.00 Tipotie, luentosali
27.3. klo 13.00 - 16.00 Koilliskeskus, Kivi
30.4. klo 9.00 - 12.00 Tipotie, luentosali
25.5. klo 9. 00 - 12.00 Koilliskeskus, Kivi
5 Muut asiat
Dioista löydätte päivämääriä tuleviin tapahtumiin. Kuten jo viime viikolla puhuimme, niin
lakikoulutus on täysi, mutta koulutuksen tallenne tullaan viemään
www.lapepirkanmaa.fi sivuille. Pyrimme saamaan keväälle samaa koulutusta
uudelleen.

Ylöjärvellä 2.11.2017

Susanna Raivio
040 6602 180
susanna.raivio@ylojarvi.fi

