
 

 

 
Koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan kehittämisryhmän muistio 5 / 2018 
 
 
Esityslista 
 
Aika  25.5.2018 klo 9.00 - 12.00 
 
Paikka   
 Koilliskeskus, kirjasto 

 Kokoustila Kivi 

 Linnainmaa, Tampere 

 
Läsnä  Erillinen osallistujalista 
  22 + 1  
 

1. Alkusanat ja kahvit  
.  

Susanna toivotti tervetulleeksi ja esittelimme toisemme, koska olemme saaneet 
uusia ihmisiä mukaan verkostoomme.  
 

2. Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kiusaamiseen puuttumisen -pilotin esittely 
Susanna kertoi ensin käyneensä ehkäisevän väkivaltatyön - ryhmässä puhumassa 
pilotista (pyynnöstä) ja ryhmä piti pilottia hyvin tärkeänä ja ajankohtaisena. Heidän 
asiakkaistaan (aikuiset) monella on vaikeaa nimetä ja tunnistaa tunteitaan ja 
haasteita ihmissuhteissa.  
Kati Heikkilä esitteli pilotin tunne- ja vuorovaikutustaitojen -pilotin etenemistä. Diat       
ovat lähetetty 30.5. Verrokit olivat sitä mieltä, että jatketaan tämän vaihtoehdon 
kanssa eteenpäin. Tapaamme pienemmällä porukalla kesäkuun puolella ja 
työstämme materiaalia eteenpäin. 
 
Krista Pentti avasi seuraavaksi pilotin kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn osuutta.    
Malliin on luoto siis kaavio, johon on määritelty selvittämisen kulku ja vastuut. Diat  
ovat lähetetty 30.5 
 

3. Setlementti Tampere ry:n vastaava kriisityöntekijä Mari McAlister esitteli vasta- 
alkaneen Kiusatut -projekti 2018 - 2020. Hanke tarjoaa kriisiapua kiusaamista 
kokeille ja heidän läheisilleen. ( yli 15 vuotiaille pirkanmaalaisille), sekä 
ammattilaisille.  Rahoitus tulee Stean kautta. Diat kokouksen diapaketista.  
 
 
 

 
4.         Yhdyspintaraportti 

Susanna avasi lyhyesti Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -raporttia eli 
selvitys lapsi-, nuoriso-, ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä 
yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä.  



 

 

Selvityksessä tarkasteltiin maakunta- ja sote -uudistuksen myötä syntyviä 
lasten, nuorten ja perheiden yhdyspintoja palveluihin ja palveluiden välisiä 
yhdyspintoja.  
Tavoitteena on saada asiakas mukaan prosessiin ja jo olemassa oleva hyvä ei 
saa hukkua.  
Kokouksen diapaketista löytyy tästä lisätietoja sekä erillisestä Rainon 
diapaketista . 

 
 

5.         Missä mennään perhekeskustoimintamallissa? 
 - Koordinaattori Maria    Antikainen.  
Maria esitteli lyhyesti perhekeskusmallin kokonaisuuden. Dioista näet miten 
perhekeskusmallia on mietitty johtamisen näkökulmasta. Maria nosti 
perhekeskus kokonaisuuksien piloteissa osioita, jotka koskettavat koulun, 
oppilaitoksia tai vapaa-aikaa.  
Maria avasi myös monitoimijaisen arvioinnin työryhmän etenemistä ja kuinka 
monitoimijainen arviointi koskettaa koulumaailmaa. Diat on lähetetty 30.5.18 

 
6. THL:n opiskeluhuollon valtakunnallinen toimintamalli perusopetukseen - 

työryhmän terveiset - Hannele Järvi ja Ari Suhonen 
 Hannele ja Ari avasivat oppaan tekemisen aikatauluja ja hieman sisältöjä. 

Opas esitellään elokuun LAPE-päivillä 30 -31.82018. Opas keskittyy 
peruspetukseen eli esiopetus ja toinen aste puuttuvat ainakin tästä vaiheesta.  

 
 Oppaan tavoitteena on tukea perusopetuksen koulujen opiskeluhuoltoryhmiä 

työskentelemään systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Esityksen diat on 
lähetetty 30.5 

 
         7. Pirkanmaan koulukuraattori ja koulupsykologi- selvitys lähetetty myös liitteenä. 
  
         
         8.  Lopuksi käsiteltiin loppukevään ja ensi syksyn tulevia tapahtumia 
 
 Syksyn tapaamiset 
 

27.8.2018 klo 12.30 - 16.00. Yhteinen iltapäivä varhaiskasvatus, koulu, 
oppilaitos ja vapaa-aika, perhekeskus, nepsy ja erityis- ja vaativa taso 

 
4.10.2018 varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos ja vapaa-aika sekä 
perhekeskustoimintamalli 
 
22.11.2018 klo 9.00 -12.00 

 
            
Ylöjärvellä 19.6.2018 
 
 
Susanna Raivio   
040 6602 180     
susanna.raivio@ylojarvi.fi  


