
Pirkanmaan LAPE

Kohtaamispaikkatoiminnan ja 

maahanmuuttaja/ monikulttuurisuuden 

kehittämistyöryhmien yhteiskokous 

7.6.2018 klo 9-12, Nalkalan Setlementtitalo



8.6.20182

1. Tervetuloa! ja esittäytymiset

2. Päivi Viitanen-Marchegiano: 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen LAPEssa

3. Suvi Nieminen: Kotoutumisen tukeminen 

Pirkanmaalla – suunnitelmia ja työkaluja näyttöön ja 

käyttöön

4. Salla Vainionperä: Kohtaamispaikkatoiminnan 

asiakaspalautekyselyn tuloksia Sastamalasta

5. K a h v i t

6. Työskentely

7. Nalkalan Setlementtitalon esittely

Tervetuloa!



Kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen LAPEssa

Päivi Viitanen-Marchegiano



8.6.20184

”…Kohtaamispaikan tavoitteena on 

vahvistaa perheiden voimavaroja ja yhteisöllisyyttä 

sekä tarjota vertaistukea ja varhaista tukea 

sekä vähentää perheiden ja vanhempien yksinäisyyttä. 

Kohtaamispaikan toiminnassa huomioidaan monikulttuuristen ja 

maahanmuuttajaperheiden tarpeet. 

Perheet osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin”

(Perhekeskussuunnitelma, STM, 2016).

Työryhmätyöskentelyn ytimessä ovat asiakkaiden kohtaamiseen ja laadukkaaseen työskentelyyn 

sekä eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön liittyvät yhteiset ratkaisut, joiden avulla lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvointi vahvistuu.

Tavoitteena on tuottaa yleinen, yhteinen jäsennys, joka selkiyttää ja jäsentää perhekeskuksen 

kohtaamispaikan toimintaa tulevassa maakunnallisessa perhekeskuspalvelujen kokonaisuudessa. 

Kohtaamispaikan mallinnuksen tavoitteena ei ole määrittää yksityiskohtaisesti sitä, miten eri 

maakunnissa tulisi tuottaa ja organisoida kohtaamispaikan toiminta.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä THL/ erityisasiantuntija Marjatta Kekkosen kanssa.

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen tavoitteet



8.6.20185

Asemoiminen ja terminologia

Perhekeskus
• Sisältää palveluverkoston kaikki 

palvelut ja toteuttaa kaikki tehtävät 

• Maakunnan alueella on useita 

perhekeskuksia, joista kukin vastaa 

oman alueensa 

lapsiperheväestöstä 

Perhekeskuksen toimipiste 
• Perhekeskuksen alueella on toimipisteitä, 

joissa vain osa palveluverkoston palveluista 

• Lähipalveluperiaate toteutuu 



8.6.20186

Asemoiminen ja terminologia

Kohtaamispaikka

• Perhekeskuksen alueella on useita 
kohtaamispaikkoja 

• Päätehtävä: vanhemmuuden tukeminen, 
matalan kynnyksen vertaistuki ja 
palveluohjaus

• Määrittely ja kriteerien rakentaminen menossa 

Maria Antikainen



Mitä perhekeskus tekee?



8.6.20188

Mitä perhe-
keskus 
tekee?
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Toimii 

yhteisöllisenä 

kohtaamis-

paikkana, 

mahdollistaa 

vertaistuen

Miksi 

 Vanhemman osallisuus avoimeen toimintaan 

vahvistaa vanhempaa ja perhettä 

selviytymään arjessa.

 Lapsen osallistuminen leikki- ja 

vertaistoimintaan edistää lapsen 

tasapainoista kasvua ja kehitystä.

 Lapsiperheiden hyvinvointia voidaan 

vahvistaa tarjoamalla matalan kynnyksen 

vertaisyhteisö.

 Kohtaamispaikan toiminta on yksi tapa 

ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla perheille 

paikka kysyä apua, neuvoa ja saada 

palveluohjausta varhain.

Mahdollistaa vapaaehtoisena toimimisen.
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Toimii 

yhteisöllisenä 

kohtaamis-

paikkana, 

mahdollistaa 

vertaistuen

Mitä

 Vahvistaa paikallisyhteisöä ja vanhemmuutta

 Vahvistaa vanhempien ja lasten osallisuutta

Mahdollistaa lasten ja perheiden kohtaamisen, 

vertaistoiminnan ja vertaistuen 

 Vertaistuki vahvistaa hyvinvointia ja voimavaroja 

ja vähentää yksinäisyyttä

 Tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolista 

toimintaa, ryhmiä, palveluohjausta 
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Toimii 

yhteisöllisenä 

kohtaamis-

paikkana, 

mahdollistaa 

vertaistuen

Miten 

 Luodaan lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen 

perustuva toimintakulttuuri ja koko yhteisöön hyväksyvä 

asenne ja ilmapiiri

 Kartoitetaan kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja 

vapaaehtoisten lapsille, nuorille ja perheille tarjoama 

avoin toiminta ja varmistetaan 

kohtaamispaikkaverkoston kattavuus

 Tunnistetaan järjestöt ja seurakunnat ja kuntien avoimet 

varhaiskasvatuspalvelut keskeisiksi toimijoiksi, ml. 

vapaaehtoistoimijat 

 Varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden esteetön 

pääsy (fyysinen, ajallinen, psyykkinen, sosiaalinen, 

vakaumuksellinen, ideologinen, taloudellinen jne.) ja 

palveluista tiedottaminen 

Otetaan lapset, nuoret ja perheet mukaan toiminnan 

suunnitteluun, seurantaan ja toteuttamiseen 



Kotoutumisen tukeminen Pirkanmaalla –

suunnitelmia ja työkaluja 

näyttöön ja käyttöön

Suvi Nieminen



Kohtaamispaikkatoiminnan 

asiakaspalautekyselyn tuloksia 

Sastamalasta

Salla Vainionperä
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Työskentely
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Asiakashattu

Empatiakartta – asettuminen asiakkaan elämään

Laita ”asiakashattu” päähäsi ja eläydy asiakkaasi 
elämäntilanteeseen esitettyjen kysymysten avulla… 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

1. Musliminainen, 

käsipuolessa 1- ja 3-

vuotiaat lapset… 

2. Suomalainen nainen, 5-

ja 1-vuotiaat lapset, joista 

nuoremmalla todettu 

kehitysviivästymä…

3. Dg: epävakaa 

persoonallisuus nainen, 

raskaana… 

4. Muslimimies, akuutti 

avioero, lapset 5- ja 9-

vuotiaat 
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Aikatauluja…

koulutuksia ym.
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Aikatauluja

12.6. klo 18.00 ERO-näytelmä 

MLL Tampereen osaston ja ravintola Alarannan tiloissa Näsilinnankatu 44-46. Näytelmä on 

forumteatteria, johon yleisö otetaan mukaan. Esitys on kaikille teemasta kiinnostuneille. 

Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista, kesto 1,5 tuntia. 

13.6.2018 klo 12-15 Lapset puheeksi, verkostot suojaksi. 

Lapset puheeksi -työn avausseminaari Tampereen yliopisto/ Linna.

Ilmoittautuminen https://urly.fi/UT2 

30.-31.8. Valtakunnalliset LAPE-päivät Helsingissä 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492996 

7.9. Dialogisuuskoulutus 

Tampereella lisätietoa tulossa osoitteeseen www.lapepirkanmaa.fi

12.9. klo 12.30-15.00 Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten ja 

perheiden palveluita -koulutus. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset: 

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

13.9. klo 12-16 Harrastus -kick off. 

Monitoimitalo 13, Tampere. Maakunnallinen tapahtuma. Lisätietoa tulossa osoitteeseen 

www.lapepirkanmaa.fi. 

21.9. klo 12.30-15.00 Skype- ja VideoVisit -koulutus. 

Paikka ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille. Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa. 

Ilmoittautumiset: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html
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Aikatauluja

26.9. klo 8.30-15.30 Johtamisen seminaari. 

Tampereella, sote-palveluissa, sivistyspalveluissa, järjestöissä ja seurakunnilla 

toimiville esimiehille, päälliköille ja johtajille. Tilaisuuden kutsu ja tarkempi ohjelma 

ilmestyy myöhemmin. 

5.10. Lasten ja nuorten mielenterveystyön seminaari lisätietoa on tulossa myöhemmin. 

8.-9.10 Valtakunnalliset LAPE-päivät Tampereella 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3988838 

26.10. Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä - erityisen vaativien palveluiden asiakkuudet

ja OT-rakenteet. Tilaisuus järjestetään Tampereella. Tarkempi ohjelma ja kutsu tulevat 

myöhemmin. 

7.-8.11.2018 LAPE Pirkanmaan loppuseminaari Tampere-talo. 

3.12.2018 Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa

Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät työntekijät sekä lähiesimiehet, päälliköt 

ja johtajat.

13.12. Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 

Perhekeskusagenttien koulutus

TAMK:n järjestää 2-3 päivän kestävän koulutuksen syksyllä 2018.
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Syksy 2018
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Syksyn tapaamiset

ma 20.8.2018, klo 13.30-16.00, esitysvalmistelu Pirkanmaan 

maakunnan LAPE-ryhmälle 

27.8.2018, Tipotien sosiaali- ja 

terveysasema, Amuri-kabinetti

ke 10.10.2018, klo 13.00–16.00 kohtaamispaikkapilottien 

esittely, paikka?

ke & to 7.- 8.11.2018, loppuseminaari Tampere-talo

sekä lisäksi erikseen sovitut vierailut kunnissa

Sovitut kolme tärkeintä seuraavaa toimenpidettä (20.3.2018)

1. Tutustutaan muiden kuntien kohtaamispaikkoihin/ 

kohtaamispaikkakehittämiseen. 

2. Infotaan oman kunnan LAPE-työryhmää sekä oman yksikön työntekijöitä 

kohtaamispaikkakehittämisen työstä.

3. Pirkanmaan perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit 



Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-

marchegiano@tampere.fi

www.lapepirkanmaa.fi

Pirkanmaan LAPE

Perhekeskustoimintamallin

projektikoordinaattori/

kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittäminen

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
http://www.lapepirkanmaa.fi/

