
Pirkanmaan LAPE

Kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen työryhmän 

tapaaminen 20.8.2018
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Tervetuloa!

• Ajankohtaiset kuulumiset

• Pirkanmaan kohtaamispaikkojen koonti 8/2018

• Pirkanmaan kohtaamispaikkatoimintaesityksen 

valmistelu esitettäväksi Pirkanmaan maakunnan 

LAPE-ryhmälle 27.8.2018
• Perhekeskuksen kohtaamispaikan kehittämisen 

kriteerit Pirkanmaalla

• Muut asiat

Tervetuloa!



Ajankohtaista
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Perhekeskusesite 2019
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UNICEF mukana lapsiystävällisessä maakunnassa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



Pirkanmaan 
kohtaamispaikkojen 

koonti 8/2018



Perhekeskuksen 
kohtaamispaikan 

kehittämisen kriteerit 
Pirkanmaalla



Muut asiat.
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Koulutuksia

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

PARIASIAA –PARISUHDELUENTOJEN JA -MATERIAALIN 

OHJAAJAKOULUTUS TAMPEREELLA 20.-21.9.2018
Museokeskus Vapriikin auditorio

Kouluttajina Pari-ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä ja YTM Katariina Pelkonen Kataja 

Parisuhdekeskus ry.

MITÄ TUKEA VAUVAPERHEET TARVITSEVAT? 
Vauvaperheiden palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla 

Aika: 10.10.2018 klo 12.30-15.30 

Paikka: Tipotien sosiaali- ja terveysasema, 5krs luentosali 

Järjestäjä: Pirkanmaa LAPE Pippuri 

Kohderyhmä: Vastasyntyneiden ja vauvaperheiden palveluiden toimijat Pirkanmaalla, 

sekä perus- että erityispalveluista. 

Ohjelmassa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä vauvaperhetyöstä ja vanhemmuuden 

tuesta. Alustusten jälkeen on tavoitteena kartoittaa vauvaperhetyön osaamis- ja 

kehittämistarpeita mm. työpajatyöskentelyn avulla. Lisäksi päivän tavoitteena on luoda 

Pirkanmaan vauvaperheverkosto koordinoimaan vauvaperhetyön alueellista koulutusta 

ja kehittämistä. 
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Syksyn 2018 koulutuksia

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

S I I R T Y Y toiseen ajankohtaan
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Perhekeskusvalmennukset yht. 3pv/ alue

Itä 25.9. ja 23.10. 

Lounas 27.9. ja 25.10. 

Etelä 1.10. ja 30.10.

Luode 2.10. ja 1.11. 

Keskinen: 10.10. ja 13.11. 

Loppuseminaari 5.12.

(kaikille yhteinen) 

Pirkanmaan kunkin perhekeskusalueen toimijoille tarkoitettu 

valmennus, jonka tavoitteena on yhteistoiminnallinen ennakointi- ja 

suunnittelu uudesta toimintamallista ja työkulttuurista. Koulutuksessa 

tarkoituksena on yhteisesti muodostaa sekä teoria- ja tietopohjaa 

toimintamallin periaatteista sekä suunnitella toimintamallin käytäntöjä 

asiakaslähtöisesti. Eväät perhekeskustoimintamallin käynnistämiselle 

omalla alueella. 



Kotitehtävä



4.9.201813

Kohtaamispaikkakehittäminen kunnassani

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

ESITYS OMASSA YKSIKÖSSÄNI/ KUNNASSANI 

TEHDYSTÄ KOHTAAMISPAIKKAKEHITTÄMISESTÄ

1. Lähtötilanteen kuvaus, taustaa

2. Tavoitteiden kuvaaminen; mitä piti tehdä

3. Toimenpiteiden kuvaus; mitä  tehtiin, toteutuksen ja 

etenemisen kuvaaminen, ketkä olivat osallisina tekemiseen

4. Tulosten esittely; mitä saatiin aikaan ja mitä ei, millaisia 

hyötyjä ja vaikutuksia saavutettiin

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi; mitä jatkossa pitää tehdä, jota 

tavoitteet saavutetaan tai toivottu tulos pysyy yllä

6. Yhteenveto; pohdintaa ja päätelmiä

Huomioi… Miten edistetty asiakaslähtöisyyttä? Miten edistetty asiakkaiden oikea-aikaista 

(ennaltaehkäisevien) palveluiden saantia? Miten edistetty integraatiota, 

konsultaatiomahdollisuuksia, monialaista yhteistyötä, palveluiden yhteensovittamista?

Miten digitaalisten palveluiden kehittämistä on edistetty? Miten ammattilaisten osaamista 

on vahvistettu? Miten osallistettu asiakkaita? Miten osallistettu ammattilaisia?



Seuraava tapaaminen
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Seuraava tapaaminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

• pe 28.9.2018 klo 13-16, Tipotien auditoriossa 
Pirkanmaan kohtaamispaikkapilottien esittely (siirretään aiemmasta 10.10. sovitusta 
ajankohdasta); mukana kaikki kohtaamispaikkatoimintaa pilotoivat kunnat ja toimijat sekä 
Pirkanmaan LAPEn vanhemmuuden ja parisuhteen tuen koordinaattori Tia Kemppainen

• ke 10.10.2018 klo 12.30-15.30, tipotien auditoriossa 
Vastasyntyneiden ja vauvaperheiden palveluiden toimijat Pirkanmaalla, sekä perus-
että erityispalveluista; ohjelmassa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä 
vauvaperhetyöstä ja vanhemmuuden tuesta. 

• ke 7.11. ja to 8.11. Pirkanmaan LAPE loppuseminaari

• muuta? tutustumiskäynti?
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THL -kohtaamispaikkatyöpajat

THL:n kohtaamispaikan kehittämisen 
työpaja kokoontuu kolme kertaa syksyllä 
2018:

• Pe 24.8.2018 klo 9.30-15.00 THL

• Pe 21.9.2018 klo 9.30-15.00 THL

• To 22.11.2018 klo 9.30-15.00 THL 
(yhteistyössä LSKL:n Perheet 
keskiöön!-hankkeen kanssa) 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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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/

