
PERHEKESKUKSEN 

MALLINNUSTYÖRYHMÄ
20.4.2018 klo 9.00-11.30 Metso, Tammi

Projektikoordinaattori Maria Antikainen

LAPE Pirkanmaa



23.5.20182

TÄNÄÄN

Viime kokouksen muistio (9.3.2018)

Ajankohtaiset asiat

• Uutisia sote- ja maakuntauudistuksesta

• Tulevat LAPE-tilaisuudet

Poimintoja kulttuuri-/harrastusvälitehtävästä

Työryhmän jatkosuunnitelma

Perhekeskuksen asiakkuuspolkujen kuvaaminen

• Mika Uusi-Pietilä ja Petri Rosenlöf, Minutor Oy
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Muistiot ja muut materiaalit löytyvät 
hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi



Nopea katsaus 
sote-valmisteluun

Perhekeskusalueet ja toiveet erityistason palvelujen 
palvelupisteiksi
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Ajankohtaista
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LAPE-tilaisuuksia

Valtakunnalliset LAPE-päivät 23.-24.4.2018 Helsinki, 
Messukeskus 

• Tiistain teema: lapset ja perheet sivistyskunnassa

• Tapahtumaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä

• https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalen
teri/-/event/3492985

Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. 
tapahtumien materiaalit: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-
2018

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018
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Odotustilasta osallistumiseen -yhteistyöpaja 28.5.2018

Tervetuloa Odotustilasta osallistumiseen –
Aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden 
yhteistyöpajaan Tampereelle 28.5.2018 klo 9–
15.30! Kutsumme työpajaan sekä aikuisten, lasten 
ja perheiden palveluiden asiakkaita että heidän 
kanssaan työskenteleviä monialaisia toimijoita. 

Tilaisuuden tarkoituksena on rakentaa yhteistä 
kuvaa aikuisten, lasten ja perheiden palveluista 
Pirkanmaan sote- ja maakuntarakenteessa. 
Työpajassa käsitellään sote-uudistuksen 
mukanaan tuomaa sosiaalista murrosta 
vuorovaikutteisen Odotustila -
forumteatteriesityksen kautta. Lisäksi työpajassa 
kootaan asiakkaiden ja monialaisten toimijoiden 
näkemyksiä palveluiden kehittämisestä sote-
valmistelutyön tueksi. Yhteistyöpajan järjestävät 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, 
Pirkanmaa2019, LAPE Pippuri -hanke sekä PRO 
SOS – Pikassoksen osahanke. 

Voit ilmoittautua yhteistyöpajaan oheisen linkin 
kautta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B0
33C394.par. Tilaisuuteen mahtuu 150 osallistujaa. 

https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B033C394.par
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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KOULUTUKSIA

Skype - koulutukset: Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa nykypäivän välineet 
etätyöskentelyssä ja virtuaalikokousten järjestämisessä. Pe 4.5. klo 12.30 -15 ja pe 7.9.klo 
12.30 -15. Paikka ei ole vielä tiedossa, ilmoitetaan myöhemmin.

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html

Sähköiset palvelut osana lasten ja perheiden palveluita: Kuulemme erilaisista chat-
palveluista, snapchatin käytöstä ja iPanasta eli sähköisestä äitiyskortista. Tiistaina 8.5. klo 9-
12. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html

Sähköinen ajanvaraus: Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä ajanvarauksesta 
lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja lastenvalvojalla. Lisäksi kuulemme sähköisen 
lastensuojeluilmoituksen käytöstä. Perjantaina 25.5. klo 12.30 -15.30 Tipotien sosiaali- ja 
terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
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KULTTUURI- JA VAPAA-
AIKAPALVELUT OSANA 

PERHEKESKUS-
TOIMINTAMALLIA

Poimintoja kotitehtävästä
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Kulttuurikotitehtävä

1. Miten kehittäisit yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kanssa omassa kunnassasi? 

2. Miten soveltaisit kulttuurilähetettä omassa kunnassasi? 

3. Miten harrastustakuu voisi konkreettisesti toteutua 
omassa organisaatiossasi? Keitä toimijoita siihen 
tarvitaan mukaan? Miten rahoitus järjestetään?
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Poimintoja vastauksista

Mänttä-Vilppula

• LAKU-yhteistyöryhmä: kulttuuritoimi, kirjasto, varhaiskasvatus, Serlachius-museot, 
nuorisopalvelut, MLL, yläkoulujen musiikinopetus, Taitokeskus, jatkossa myös 
Mäntänvuoren terveys

• tehtävinä Pirkkaset-kuukauden organisointi, tapahtumien järjestäminen jne. 

Nokia

• liikuntalähete on olemassa

• liikekalenteriin koottu ilmaisia liikuntaharrastuksia alakouluikäisille

• kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

• ”harrastekarusellia” kootaan parhaillaan  tavoitteena jokaiselle lapselle/nuorelle 
harrastus

• mukana perusopetus, iltapäivätoiminta, Pirkan opisto ja vapaa-aikapalvelut

• kehitettävää: toiminnoista tiedottaminen

Parkano

• sote-palveluiden sekä uuden nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan yhteistyön mahdollisuudet

• kulttuurilähetteellä voisi saada kaikkea vapaa-ajan toimintaa

• suunnitelmissa: harrastuspassi perheille, sosiaalitoimen kautta vapaapaikkoja 
harrastuksiin

• idea: harrastuskoordinaattori  tehtävänä auttaa lasta/nuorta harrastuksen löytämisessä 
sekä tarvittaessa löytää väyliä rahoittaa harrastus
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Virrat - kehittämisehdotuksia:

• harrastustoiminnan esittely lapsille ja nuorille 

• päällekkäisten harrastusmahdollisuuksien karsiminen  esim. ei kaikkien toimijoiden 
sählykerhoa samanikäisille samana päivänä samaan kellonaikaan

• päivitetyt harrastuskalenterit lapsille ja nuorille, joissa kaikki harrastukset (pääpaino niissä, 
joissa ei ole kilpailullista tavoitetta)

• kulttuurireseptien jakaminen  mahdollisuus jakaa ”reseptejä” kaikille lasten ja nuorten 
kanssa toimiville (se henkilö, jonka kanssa lapsi/nuori asioi jo muutenkin, esim. resepteinä 
elokuvalippuja itselle ja kaverille)

• tiiviimpi yhteistyö sivistystoimen, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa  esim. 
yhdistysten tarjoaman harrastustuen tarjoaminen lapsiperheille (Virtain Pelastakaa Lapset)

• kaupungin vapaaliput lapsille ja nuorille/kausikortit paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin

• harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen sivukylillä/harrastusten aikatauluttaminen 
koulupäivän sisään tai heti koulupäivän jälkeen

• Sporttikummitoimintaan osallistuminen  tukea niille, jotka eivät saa kotoa esimerkkiä 
harrastamiseen

• ilmaisen taksin tilausmahdollisuus, että pääsee harrastamaan 

• rahoituksen varmistamiseksi voidaan käyttää erilaisia keinoja: 

• rahastot, joihin voi tehdä syntymäpäivä-/testamenttilahjoituksia

• yhdistystuet

• sosiaalitoimen/kaupungin muiden toimijoiden harkinnanvaraiset avustukset
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Tampere - kehittämisehdotuksia:

• Kulttuurilähetteen voisi laajentaa koskemaan myös nuorisoa ja aikuisväestöä. Lähetteitä 
voitaisiin antaa esim. ryhmä- ja yksilötoimintaan (mm. avoimet teatteriharjoitukset)

• Ilmaistapahtumia voisi olla enemmän. Myös tiedotus tapahtumista yms. paremmaksi, 
esim. kootusti kerran kuussa työntekijöille.

• Harrastusmahdollisuuksia tulisi olla heti koulun jälkeen koulun tiloissa! Lisäksi 
harrastusmahdollisuuksia tulisi olla kaiken ikäisille. Toimijoina voisi olla srk:t, 
liikuntavirasto, kolmas sektori, koulu, vanhempainyhdistys, vapaaehtoistyöntekijät sekä 
aktiivimallin työttömät. Rahoitus valtio, maakunta? Tärkeää olisi olla matalan kynnyksen 
harrastuspaikkoja, joissa harrastustoiminta olisi kivaa, eikä tavoitteellista ja painostavaa 
(mm. jääkiekko, jalkapallo, salibandy)

• Harrastustakuun toteuttaminen yhteistyössä liikuntatoimen, kolmannen sektorin ja 
seurojen kanssa (ehkäpä hankkeena) ja ehkä osana varhaiskasvatusta

Orivesi

• työryhmä perustettu kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi

• sähköinen harrastustarjotin luotu

• kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyö toimii

• Easy hockey -toiminta (Fortuna)

• säännölliset seurafoorumit

• höntsykerhoja kouluilla, ennen koulupäivää tai heti sen jälkeen

• liikuntahallin palvelut ilmaisia alle 18-vuotiaille, selvityksessä myös tilojen maksuton 
käyttö alle 18-vuotiaiden toimintaan
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Pirkkala

• kulttuurihyvinvointityö: esim. neuvola ja kulttuuripalvelut järjestävät yhteisiä tapahtumia 
ja työpajoja

• tavoitteeksi 100 min kulttuuria/vko?

• Perheet penkistä -hanke käynnissä (liikuntapalvelut + varhaiskasvatus)

• maahanmuuttajien kotoutumishanke käynnissä (liikunta)

• liikuntapalvelut ja terveyspalvelut tekevät jo yhteistyötä liikuntaneuvonnan osalta 
samaa voisi soveltaa kulttuurilähetteeseen?

• harrastusneuvontaa annetaan vapaa-aikakeskuksella

• valtuustoaloite harrastustakuusta tehty

• nettisivuille kootaan harrastusvalikko

• harrastustakuun toteuttamiseksi tarvitaan kunnan lisäksi järjestöjä

• kunta voi tukea maksuttomia harrastusmahdollisuuksia esim. avustustoiminnan kautta: 
hyvinvointilautakunnan yhtenä avustuskriteerinä on ilmaisen harrastustoiminnan 
järjestäminen
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VAPAA-AIKAPALVELUT OSANA PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIA

Teeman työstäminen käynnistyy maakunnan tasolla 
syksyllä....

Harrastus -kick off

13.9.2018 klo 12-16 

Monitoimitalo 13, Tampere

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.



JATKOSUUNNITELMA
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TYÖRYHMÄN JATKOSUUNNITELMA

Työryhmän tehtäviä:

• Perhekeskuksen asiakkuuspolkujen
kuvaaminen

• Perhekeskuksen käsikirjan työstäminen?

Tapaamiset

Kommentointi sähköpostitse

Ehdotus: to 14.6.2018 klo 9.00-11.30



PERHEKESKUKSEN 
ASIAKKUUSPOLKUJEN 

KUVAAMINEN

Mika Uusi-Pietilä ja Petri Rosenlöf, Minutor Oy



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


