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Osallistujat

Sari Miettinen, projektikoordinaattori LAPE Pirkanmaa (pj, siht.)
Marja Leppänen, perhetyön ohjaaja, Ylöjärvi
Kirsi Koponen, palveluohjaaja Tampere
Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, nepsy-tukitiimi, Tampere
Laura Ristolainen, terveydenhoitaja, nepsy-tukitiimi, Tampere
Leena Kaarineva, koulukuraattori Tampere
Kristiina Kantola, kokemusasiantuntija, Tsau ry
Erja Tapio, kuntoutusohjaaja, Kangasala
Pilvi Malinen, veo, Hämeenkyrö
Minna Määttä, perhetyöntekijä, Ruovesi
Elina Pohjankunnas, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, nepsy-tukitiimi Tre
Minna Vanhasalo, kokemusasiantuntija, Tsau ry
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori Sastamala
Tuija Hyytiäinen, kokemusasiantuntija,Tampere
Meri Lähteenoksa, Alueaune, Autismi- ja Aspergerliitto

Poissa

Maria Antikainen, projektikoordinaattori LAPE Pirkanmaa
Sami Keto, perhetyöntekijä, nepsy-tukitiimi, Tampere
Marianne Sillman-Söderström, kokemusasiantuntija Tsau ry
Eveliina Kutila-Kinnunen, kokemusasiantuntija Tsau ry
Jaana Koivisto projektikoordinaattori, LAPE Pirkanmaa
Heidi Seppälä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Ylöjärvi
Sirkku Rahikkala, perheneuvolan johtaja, nepsy-tukitiimi Tampere
Sari Salomaa-Niemi, pedagogisen tuen koordinaattori, Tampere
Anna Toriseva,erityisesiopettaja Lempäälä

Asia
1 Esittäytyminen

-

Työryhmässä uusina osallistujina kokemusasiantuntijat Tuija Hyytiäinen ja Meri
Lähteenoksa (myös toinen työnohjaaja LAPE Pippurin kokemusasiantuntijoille)
sekä Pilvi Malinen Hämeenkyröstä.

2 Ajankohtaiset asiat

-

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
Diaesityksessä tietoa ja linkkejä menneisiin ja tuleviin LAPE –tapahtumiin.
Diaesityksessä ehdotus tulevista Pirkanmaan Sote-alueista ja palveluverkosta

3 Pilottien kuulumiset ja

-

työryhmän
hyödyntäminen pilottien
tukena

Tiivistelmä piloteista löytyy diaesityksessä.
o Sastamalan ohjausryhmässä tehty päätös, ettei hybridi työryhmässä
kehitettyä yhteisneuvottelukaavaketta otetakaan Sastamalaan
pilotoitavaksi, koska siellä on juuri lanseerattu monitoimijaiseen
yhteistyöhön oma lomake.

Keskustelua erilaisista nepsy-ryhmistä kunnissa:

-

-

-

Pirita Rantasen esittelemä Sastamalan 10x NEPSY-ryhmävalmennus herätti
kiinnostusta ja Pirita lupasi toimittaa rungon (sisältää teemat) myöhemmin tälle
työryhmälle.
Kirsi Kulmala kertoo Tampereella jonossa oleville perheille suunnatuista
vanhempien ryhmistä (10x), tämänkin runko saadaan työryhmän käyttöön,
kunhan se on viimeistelty Tampereen omassa nepsytuki -työryhmässä.
Kangasalassa ei ole tällä hetkellä ryhmätoimintaa, ryhmätoimintaa ohjanneen
työntekijän lähdettyä muualle töihin.
Kangasalta ollut hyviä kokemuksia ja hyvää palautetta mm. vanhempainryhmän
isovanhempien teemakerrasta. Tätä ideaa voitaisiin juurruttaa muidenkin
kuntien vanhempainryhmätoimintaan.

Keskustelua konsultaatiokahviloista ammattilaisille.

-

-

4 Nepsy-työkalupakkien

esittelyä

Konsultaatiokahvilat toimineet todella hyvin, erityisesti varhaiskasvatuksen
henkilökunnalle. Päiväkodin toiminta, ryhmien aikuismäärä mahdollistaa yhden
osallistumisen konsultaatiokahvilaan.
Haasteena miten tavoittaa opettajat? Miten opettaja voi olla pois opetuksesta?
Vinkkinä: Mikäli konsultaatiokahvilaa suunnitellaan yhteistyössä rehtorin kanssa,
voi rehtori suunnitella toiminnan opettajan YS-ajalle.

Pirita Rantanen esitteli Sastamalan työkalupakit: Nepsy -tsekkauslistat verkostolle ja
huoltajalle. Nämä tsekkauslistat työryhmälle tämän muistion liittinä. Opettajan työkalupakki
löytyy Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketjusta:
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Alalinkki_9.6_Tyokalupakki_Sastamala.pdf
Leena Kaarineva esitteli Tampereen perusopetuksen nepsy-toimintaa ja työkalupakkia, joka
on myös eräänlainen tsekkauslista opettajalle. Lomakkeen läpikäynti opettajan kanssa toimii
osana opettajan Nepsy-valmennusta. Työkalupakin kehittäminen kesken, jaetaan tälle
työryhmälle kunhan valmistuu.

5 Itsearviointi

Käyty keskustellen läpi Tampereen johtamiskorkeakoulun Anne Salorannan alkuvuodesta
2018 kehittäjäryhmille teettämä itsearvointikysely Nepsy alatyöryhmän toiminnasta.

1. Missä on onnistuttu?
 Herättämään keskustelua kuntakohtaisista eroista
 Herättämään pohdintaa omassa kunnassa siitä mikä toimii ja mitä
pitää kehittää (työryhmä auttanut oman kunnan kehittämistyötä.)
 Auttanut ja laajentanut Treen Nepsy-tuen asioita (esim vanhempien
näkökulma paremmin huomioon)
 Hyvin valmisteltuja kokouksia (haitta sekä vahvuus)
 Kymmenessä vuodessa tapahtunut paljon kehittymistä nepsyasioissa ja tulee vielä kehittymään, kun nyt ollaan verkostoiduttu
näin hyvin.





Perheet saa jatkossa jäsentyneempiä palveluita
Vahva yhdistys- ja kokemusedustus oikeasti mukana!
Kun on kutsuttu muihinkin tilaisuuksiin (kehittämisidea: kontekstiä
voisi avata pyynnössä enemmän)

2. Missä olisi parannettavan varaa?
 Työryhmä olisi voinut mennä alueille tutustumiskäynneille esim.
Ylöjärven perhekioski ym. nepsypalvelut
 Omavoiman olisi voinut kutsua (jälkihuomautus: oli kutsuttu ja
alussa mukana kehittäjäryhmässä, jättäytyi sittemmin pois)
 Sivistyspuolen väkeä vähän, voisi olla enemmän
 Voisiko syksyllä toteuttaa yhteisiä kehittäjäryhmiä esim. koulun
kanssa
 Vähemmän LAPE infoja (jos esim. kolmessa työryhmässä), veivät
liikaa aikaa nepsy-asialta. Mieluummin sähköpostilla tiivis LAPE info.
Toisaalta kuitenkin ne jäsenet, jotka ovat vain yhdessä
kehittämisryhmissä, ovat tyytyväisiä että on tullut LAPE infoa.
3. Seuraavat kolme jatkotoimenpidettä
Työryhmässä useita ehdotuksia jatkon suhteen ja työryhmä esitti, että
koordinaattorit valitsevat näistä 3 seuraavaa toimenpidettä.
 Kehittäjäryhmien keskinäinen yhteistyö, erityisesti koulun
kehittäjäryhmän kanssa
 Kehittämistyön systemaattinen jatkosuunnitelma! Tämän hyvin
käynnistyneen verkoston/työryhmän jatkon turvaaminen ja
verkostoitumisen siltaaminen vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin.
 Maakunnallinen tsekkauslista (eri kuntien tekemistä,
koordinaattoreiden kokoamana)
Seuraavat tapaamiset

Nepsy alatyöryhmän seuraavat tapaamiset
6.9.2018 klo 9-12
30.10.2018 klo 13-16

