Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018

MUISTIO

Nepsy-työryhmän tapaaminen
Aika

6.3.2018 klo 14–16

Paikka

Pääkirjasto Metso, Kataja

Osallistujat

Sari Miettinen, projektikoordinaattori LAPE Pirkanmaa (pj)
Maria Antikainen, projektikoordinaattori LAPE Pirkanmaa (siht.)
Milla Heino, sosiaaliohjaaja, Lempäälä
Leena Kaarineva, koulukuraattori Tampere
Kristiina Kantola, kokemusasiantuntija, sote-palvelukehittäjä, TSAU ry
Kirsi Koponen, palveluohjaaja, Tampere
Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, nepsy-tukitiimi, Tampere
Maija Loukonen, erityisopettaja, Tampere
Marja Leppänen, perhetyön ohjaaja, Ylöjärvi
Katriina Mikkonen, sosiaaliohjaaja, Lempäälä
Minna Määttä, perhetyöntekijä, Virrat-Ruovesi-yhteistoiminta-alue
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori Sastamala
Heidi Seppälä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Ylöjärvi
Marianne Sillman-Söderström, kokemusasiantuntija TSAU ry
Kaisu Tiala, PSHP Tays LPSN
Minna Vanhasalo, kokemusasiantuntija

Poissa

Jenni Juvonen, opiskelija, TaY
Sami Keto, perhetyöntekijä, nepsy-tukitiimi, Tampere
Maija-Leena Kivimäki, ADHD-vertaiset ry
Jaana Koivisto, projektikoordinaattori LAPE
Maisa Kosola, projektipäällikkö, Loiste-hanke, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Eveliina Kutila, kokemusasiantuntija Tsau ry
Hanna-Leena Niskakari, kokemusasiantuntija
Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, nepsy-tukitiimi Tre
Sirkku Rahikkala, perheneuvolan johtaja, nepsy-tukitiimi Tampere
Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, nepsy-tukityö, Tampere
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Asia

Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla

1 Esittäytyminen

Käytiin esittäytymiskierros. Paikalla oli vierailijoita Lempäälästä: Katriina Mikkonen ja
Milla Heino.

2 Edellisen kokouksen
muistio

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty ryhmäläisille sähköpostilla. Muistiot ym.
materiaalit löytyvät myös LAPE Pirkanmaan nettisivuilta:
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/.

3 Ajankohtaiset asiat

Sandbergin koulutus nepsy-asiakkaan kohtaamisesta 5.3.2018, muutamia nostoja:
-

Nivelvaiheiden merkitys, tuen jatkumo
Moniammatillisen yhteistyön tärkeys
Tuen tarpeen tunnistaminen, vaikkei olisi oppimisvaikeuksia
koulutuksen materiaalit ja linkit videotallenteisiin löytyvät Pirkanmaan
LAPEn nettisivuilta:
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/uutiskirjeet/

Terveiset koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan kehittämistyöryhmästä
-

Sari Miettinen toi terveiset kehittämistyöryhmästä, ks. diaesitys muistion
liitteenä.

Jenni Juvosen graduaineisto
-

Jenni Juvonen on kerännyt aineistoa graduunsa kyselytutkimuksella ja
kirjoituspyynnöllä. Aineiston perusteella vanhemmat toivovat enemmän
osaamista ammattilaisille, nopeampaa pääsyä tuen piiriin, vanhempien
asiantuntijuutta arvostavaa kohtaamista sekä kokonaisvaltaista perheen
tarpeet kohtaavaa tukiverkkoa.

Tulevat LAPE-tilaisuudet
4 Lempäälän NePsy-työ

LAPE-info 10.4. on valitettavasti täynnä. Linkki videostriimaukseen:
http://videonet.fi/tampere/20180410/
Sähköisten palveluiden koulutuksia tulossa kevään ja syksyn 2018 aikana.

Lempäälän kunnan perheohjaajat Katriina Mikkonen ja Milla Heino esittelivät
Lempäälän NePsy-työn prosessia. Ks. prosessikuvaus muistion liitteenä ja
esittelyvideo: https://dreambroker.com/channel/9dqftpil/3c79scsf.
Lempäälässä on maaliskuun alusta lähtien ollut käytössä NePsy-työn toimintamalli.
Sosiaali- ja sivistyspalvelut ovat laatineet suunnitelman ja toimintamallin
yhteistyössä.
Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettu nepsy-tuen prosessi voi käynnistyä
vanhemman tai ammattilaisen aloitteesta. Tavoitteena on, että nepsy-työtä
tehtäisiin kotona ja koulussa rinnakkain. Tavoitteena on, että tukea voisi saada
matalalla kynnyksellä, jo ennen kuin ongelmat ovat kärjistyneet. Yhteydenottotiimi
ottaa vastaan yhteydenottolomakkeet ja puhelut. Yhteydenotot käsitellään nepsytiimissä kuukausittain. Nepsy-tiimissä on mukana kahdeksan nepsy-valmentajaa,
perhe- ja sosiaalipalveluista sekä sivistyspalveluista (nuorisopalveluiden
kouluyhteisöohjaajat). Kuusi työntekijää tekee kotiin tehtävää työtä, työaikaa on
käytettävissä nepsy-työhön 4 tuntia/vko. Nepsy-tuessa on tarjolla sekä yksilö- että
ryhmämuotoista tukea. NePsy-työssä lapselle syntyy erillinen nepsy-työn asiakkuus
ja kirjaukset tehdään asiakastietojärjestelmä Efficaan.

Ensimmäinen tapaaminen pyritään järjestämään mahdollisimman pian
yhteydenoton jälkeen. Tavoitteet sovitaan yhdessä perheen kanssa. Kotiin tehtävä
ja koulussa tehtävä työ nivotaan yhteen. Työskentelyä arvioidaan jakson jälkeen
arviointitapaamisessa.
5 Nepsy-minimikriteerit

Käytiin läpi välitehtäväksi annettu nepsy-osaamisen minimikriteerien tarkempi
määrittely kolmella tasolla: jokainen työntekijä, nepsy-osaaja, nepsy-koordinaattori.
Tehtiin keskustelun pohjalta korjauksia ja muutoksia minimikriteereihin. Ks. diaesitys
muistion liitteenä.

6 Nepsy-pilotit

Sastamala ja Nokia pilotoivat nepsy-kokonaisuutta. Pilottien toimenpiteinä mm.
osaamiskartoitukset, perustietokoulutukset, yhteisen neuvottelurungon
käyttöönotto, lainaamon perustaminen, toimijoiden työnjaon ja yhteistyön
tarkentaminen. Pilotit tekevät yhteistyötä keskenään.

7 Jatkosuunnitelma

Työryhmän seuraava tapaaminen 25.4.2018 klo 9-12, Monitoimitalon vintti
(Satakunnankatu 13, Tampere)
Sarille ja Marialle voi tehdä ehdotuksia tapaamisen teemoiksi, vierailijoiksi jne.
6.4.2018 mennessä.

