MUISTIO
LAPE Pirkanmaa
Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistyöryhmän kokous
Aika

20.8.2018 klo 13.30-16.00

Paikka

Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Amuri-kabinetti, Tampere

Osallistujat

Merja Jokela, avoimen kerhotoiminnan johtaja, Nokian seurakunta
Anne Halttula, lapsityönohjaaja, Tuomiokirkkoseurakunta, Tampere
Sanna Karvinen, Perhetuvan vastaava ohjaaja, Lempäälä
Kirsi Koponen, palveluohjaaja/ Perheiden talo, Tampere
Pirita Rantanen, perhepalvelukoordinaattori, Sastamalan kaupunki
Riina Santala, kouluterveydenhoitaja, Kolmostien Terveys Oy, Parkano-Kihniö
Kirsi Valtanen, perhetyön palvelupäällikkö, Ylöjärvi
Sari Kolari, nuorten kuntouttavasta työtoiminnasta vastaava, Virtain kaupunki
Joni Kumlander, perhetyön vastaava, Valke
Ann-Mari Loppi, perhekahvilavastaava/ MLL, Valkeakoski
Marika Mäkinen, puheenjohtaja/ MLL, Orivesi
Niina Niiniluoto, lasten kulttuurikeskus Rulla, Tampere
Saila Niskanen, avopalveluiden päällikkö,/ Keiturin sote, Ruovesi-Virrat
Tea-Maria Nääppä, isä-kahvilatoiminta/ MLL, Urjala
Eveliina Paasu, Mäntänvuoren Terveys Oy/ Mänttä-Vilppula
Tiina Rissa, FinFami -mielenterveysomaiset Pirkanmaa, Tampere
Reija Siitonen, perhetyöntekijä/ sosiaalipalvelut, Pälkäne
Sari Sillanpää, kirjastonjohtaja, Sastamala
Kirsti Valkeejärvi, vastaava lastenohjaaja, Mänttä-Vilppula
Karoliina Valonen, perhekahvila/ MLL, Punkalaidun
Sara Vuori, kokemusasiantuntija, Tampere
Päivi Viitanen-Marchegiano, Pippuri-hanke (pj+siht)

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja esittelykierros Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen. Tehtiin lyhyt esittäytymis- ja
kuulumiskierros.
2 Ajankohtaiset kuulumiset

Keskusteltiin vuoden 2018 lopussa äitiyspakkauksen mukana tulevasta
perhekeskusesitteestä, jossa mainitaan mm. ”Tietoa maakuntasi perhekeskusten
palveluista saat omasta äitiys- tai lastenneuvolastasi Monessa tulevassa
maakunnassa perhekeskukset ovat jo toiminnassa – katso oman alueesi
perhekeskuksen kotisivut.” Lisäksi perhekeskuksen esitteessä mainitaan, että
perheen asuinalueen kohtaamispaikat ovat maksuttomia ja niissä voi tavata muita
lapsiperheitä.
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/
Keskusteltiin perhekeskusmallin etenemisen maakunnallisista eroista; useissa
maakunnissa perhekeskukset ovat jo olemassa lapsiperheiden palveluiden
keskittyminä kun taas Pirkanmaalla useissa kunnissa ollaan vasta rakentamassa
perhekeskuksen toimintamallia. Perhekeskusesitteen julkaisu luo paineita

erityisesti tiedottamiselle, jotta lapsiperheitä kohtaavilla tahoilla (mm. neuvola!)
on riittävää tietoa esim. alueen kohtaamispaikoista.
Liite: Esitys_20082018.pdf
Ajankohtaisina kuulumisina keskusteltiin myös Nokian MLL rajoitteista yhteistyön
tekemiselle yhdessä seurakunnan kanssa. Todettiin, että MLL toiminta voi jatkua
normaalisti kuten nykyään, mutta perhekeskuksen kohtaamispaikkana ei voi olla
yksikkö, joka kieltäytyy yhteistyöstä. Nokian uutta kohtaamispaikkaa suunnitellaan
nk. Zetor-tilaan.
3 Pirkanmaan kohtaamispaikkojen
koonti 8/2018

Keskusteltiin Pirkanmaan kohtaamispaikkojen päivitetystä kartoituksesta. Pidettiin
hyvänä, että kartoitukseen on lisätty kysymys mahdollisuudesta toimia
perhekeskusmallin kohtaamispaikkana. Toivottiin myös omaa saraketta
kohtaamispaikan kanssa yhteistyötä tekeville tahoille. Sovittiin, että taulukkoon
lisätään oma sarake kohtaamispaikan yhteistyökumppaneille.
Keskusteltiin myös siitä, että useat avoimet kohtaamispaikat toimivat esim.
kunnan ylläpitämän yksikön tiloissa (esim. Tampereen Perheiden talossa toimivat
MLL-perhekahvilat sekä SRK-perhekerhot). Kohtaamispaikkojen koonnissa on
tärkeätä kartoittaa eri toimijat, mutta myös kaikki eri tilat, mitkä voivat toimia
kohtaamispaikkoina. Keskusteltiin siitä, että Tampereen osioon on listattuna myös
kaikki hyvinvointineuvolat, sillä ne ovat paikkoja joissa kaikki lapsiperheet käyvät ja
tulevat kohdatuiksi. Tärkeätä on pohtia, voisiko neuvola toimia myös
matalakynnyksisenä kohtaamispaikkana; täyttääkö neuvolan tila (koko, viihtyisyys,
turvallisuus) ja ympäristö kohtaamispaikan kriteerit.
Liite: Perhekeskuksen kohtaamispaikan kehittäminen Pirkanmaalla_03092018.pdf
(Huom. liite päivitetty 3.9.2018)

4 Pirkanmaan
kohtaamispaikkatoimintaesityksen
valmistelu esitettäväksi
Pirkanmaan maakunnan LAPEryhmälle 27.8.2018

Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli ”Perhekeskuksen kohtaamispaikan
kehittäminen Pirkanmaalla” diaesitystä, joka toimii esityksenä tulevassa
Maakunnan LAPEn 27.8.2018 kokouksessa.
Käytiin keskustellen läpi diasarjassa esitetyt kohtaamispaikan kriteerit muokaten
niitä tarvittavilta osilta. Keskusteltiin siitä, että nämä ovat Pirkanmaan kriteerit
kunnes STM ja THL määrittelevät vielä keskeneräiset valtakunnalliset kriteerit.
Pirkanmaan kriteerit ovat laaditut valtakunnallisten kriteeriluonnosten pohjalta,
joten suuria muutoksia ei ole odotettavissa.
Liite: Perhekeskuksen kohtaamispaikan kehittäminen Pirkanmaalla_03092018.pdf
(Huom. liite päivitetty 3.9.2018)

5 Ajankohtaisia asioita

Pirkanmaan LAPEn alueelliset perhekeskusvalmennukset alkavat syyskuussa 2018.
Valmennusten tavoitteena on yhteistoiminnallinen ennakointi- ja suunnittelu
uudesta toimintamallista ja työkulttuurista sekä yhteisesti muodostaa sekä teoriaja tietopohjaa toimintamallin periaatteista ja suunnitella toimintamallin käytäntöjä
asiakaslähtöisesti. Valmennuspäivät ovat kokopäiväisiä ja kuhunkin ryhmään
otetaan kuntien LAPE-ryhmien ilmoittamina max. 40 osallistujaa.
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. sekä kaikille yhteinen Loppuseminaari 5.12.
Katso lisää koulutuksista: Liite: Esitys_20082018.pdf

6 Seuraavat kokoontumiset

Seuraava kokoontuminen 28.9.2018, klo 13.00–16.00, Tipotien luentosali, 5.krs.,
jolloin aiheena on kohtaamispaikkapilottien ja -kehittämistöiden esittelyt.
Mukana tapaamisessa on parisuhteen ja vanhemmuuden tuen koordinaattori Tia
Kemppainen.

