Pirkanmaan LAPE

Perhekeskuksen
kohtaamispaikan kehittämisen
kriteerit Pirkanmaalla
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Perhekeskus asukkaiden asialla
Maakuntien perhekeskusten palvelukokonaisuudet
perustuvat kansallisiin linjauksiin
Perhekeskuksella tarkoitetaan järjestämislain 9 §:ssä tarkoitettua palvelukokonaisuutta.
Maakuntien sote-palvelut, kuntien palvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminta
sovitetaan yhteen asiakkaan näkökulmasta toimivaksi, lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi.
Perhekeskuksia perustetaan jokaiseen maakuntaan. Maakunnan alueella perhekeskukset
asemoidaan perhekeskusalueiksi. Kunkin perhekeskusalueen palveluverkostoon kuuluu
lähipalveluperiaatteen mukaisesti useita toimipisteitä ja avoimia kohtaamispaikkoja. Sähköiset
palvelut varmistavat osaltaan palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden.
Asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen ja perhekeskusten yhtenäinen määrittely
edellyttävät, että maakunnat noudattavat perhekeskusten muodostamisessa yhdessä sovittuja
kansallisia linjauksia. Perhekeskuksen kansalliset linjaukset ohjaavat
• perhekeskusten tehtävien ja toimintamallien toteuttamista ja palvelujen verkostoimista,
• perhekeskusten asemoimista, johtamista ja koordinaatiota sekä yhteensovittamista ja
yhteistyörakenteista sekä osaamisesta huolehtimista,
• toimintakulttuurin uudistamista,
• lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden varmistamista sekä perhekeskusten seurantaa ja
jatkuvaa kehittämistä.
STM-luonnos
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Mitä
perhekeskus
tekee?
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Perhekeskuksen
kohtaamispaikka
Perhekeskustoimintamallissa tavoitteena on, että
”perhekeskuksesta kehittyy lasten ja perheiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja toimiva lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää kohtaamispaikan.
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).
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Kohtaamispaikka osana perhekeskuksen
palveluverkostoa
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Kohtaamispaikat osana perhekeskuksen palveluverkostoa

Miksi?
Kohtaamispaikan toiminnassa sovitetaan alueellisesti yhteen
perhekeskuksen palvelukokonaisuuden ja muiden lapsiperhepalvelujen
verkoston resursseja ja toimintaa.
Kohtaamispaikka tarjoaa toimintaympäristön järjestöjen, seurakuntien,
kuntien (ml. avoimen varhaiskasvatuksen) lapsi- ja perhepalvelujen, sekä
sidosryhmien ja vapaaehtoisten yhteistyölle.
Kohtaamispaikka varmistaa eri toimijoiden ammatillisen asiantuntemuksen,
tasa-arvoisen toimijuuden, yhteistyön, osaamisen ja tiedon välittymisen
perheille matalalla kynnyksellä.

THL-luonnosta soveltaen
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Kohtaamispaikat osana perhekeskuksen palveluverkostoa

Mitä?
Kohtaamispaikka on perheiden kokoontumispaikka ja paikallisten toimijoiden
verkosto.
Tarjoaa lähipalveluna kaikille avointa, maksutonta, maantieteellisesti
kattavasti järjestettyä ja saavutettavaa toimintaa.
Tuo eri toimijoiden ammatillista tukea perheille mm. palveluohjausta,
asiantuntijaluentoja ja tarjoaa tarvittaessa tilat konsultaatioille tai jalkautuville
palveluille.
Toimii monialaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Kohtaamispaikka vahvistaa perheiden ja vapaaehtoisten osallistumista
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin; lasten ja
perheiden tarpeiden huomioiminen ja niihin vastaaminen.

THL-luonnosta soveltaen
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Kohtaamispaikat osana perhekeskuksen palveluverkostoa

Miten?
Kartoitetaan perhekeskuksen alueella koko palveluverkoston lapsille, nuorille
ja perheille tarjoama avoin toiminta ja varmistetaan
kohtaamispaikkaverkoston kattavuus.
Sovitaan pelisäännöistä kohtaamispaikkojen toimijaverkostojen yhteen
sovittamiseksi maakunnallisen perhekeskuksen palvelukokonaisuuden
kanssa.
Luodaan säännöllisen yhteistyön foorumit ja yhdessä johtamisen rakenne
kohtaamispaikkojen toimijoiden ja perhekeskuspalvelujen kesken.
Sovitaan kohtaamispaikkojen toiminnan ammatillisesta koordinoinnista,
johtamisesta ja maakunnallisesta ja paikallisesta verkostoitumisesta ja
yhteistyön rakenteista.
Kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa toiminnan seurantaan
vertaisarviointityökalu, seurataan ja arvioidaan toimintaa.

Sovitetaan yhteen resursseja (tilat, osaaminen, toiminta) ja hyödynnetään
toiminnan toteuttamisessa perhekeskuksen palveluverkoston
asiantuntemusta.
THL-luonnosta soveltaen
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

PROSESSIT/ PALVELUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varhainen tuki ja palveluohjaus
Jalkautuvat palvelut (mm. sosiaali-, terveys-, sivistys- ja kulttuuripalvelut)
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
Vertaistoiminta
Lähipalveluperiaatteen mahdollistuminen
Perheiden ja lasten osallisuus; kävijöiden tarpeet
tiedottaminen palveluista kootusti ja tehokkaasti
maksutonta kävijöille; mikä pitää olla maksutonta? mikä voi maksaa?
ilman ajanvarausta sekä aikoja asiakkaiden käytettäväksi
tiivis yhteistyö myös seurakunnan, järjestöjen sekä liikelaitosten kanssa
joustavat aukioloajat
sähköinen yhteydenottomahdollisuus 24/7 (esim. Pyydä apua-nappi)
tuki eri ikäisten lasten vanhemmille
tuki erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille
välinelainaamo (sis. opastuksen, mahdollisesti tulevaisuudessa)

”Sopuisaa, hyvä olla, rauhallista, iloista, leikkiä, naurua, pientä puheen sorinaa paitsi kuuntelutilanteissa
kuunnellaan, katseltavaa ja kuunneltavaa, miellyttävän tuntuista, turvallista, helppoa, siistiä, levollista.”
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

ASIAKKUUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vapaaehtoista
Kaikille avointa; monikulttuurisuuden huomioiminen
Kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja kuulemiseen (dialogi!) perustuvat
toimintamallit ja -tavat
Mahdollisuus vuorovaikutukseen ja vertaistukeen
Asiakasraadit
asiakaslähtöisyys, jokainen voi kokea olevansa tervetullut sellaisena kuin on;
huomioi monimuotoiset perheet
vertaisryhmiä tarpeen mukaan (asiakaspinnasta nousevat tarpeet!)
yhdenvertaisuus
toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen yhdessä tekeminen
asiakasraadit pitkin matkaa ja säännöllisesti

”Toisaaltahan on tietenkin hyvä, jos ei erityistä tuen tarvetta ole, mutta tilanteet muuttuvat, on
erilaisia perheitä, sosiaalinen ja auttava sekä samaan paikkaan koottu auttamispaikka kuulostavat
sellaiselta mikä voisi helpottaa ja selkeyttää mahdollista avun saamista ja paikkakuntalaisiin
tutustumista, jos on uusi seudulla.”
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

TILAT
•
•
•
•

Maantieteellisesti helposti saavutettavissa
Esteetön; psyykkisesti ja fyysisesti (”terveet” tilat)
Tulemaan ja osallistumaan kutsuva tila, tarpeeksi tilaa
Mahdollisuus yksilökeskusteluihin

•
•
•
•

helposti muokkautuva
kaikenikäisten tarpeita huomioiva
asianmukaiset sosiaalitilat
kahvinkeitto-, kahvi- ja/ tai ruokailumahdollisuus

”Tila on avara ja valoisa ja eri puolilla on sohva- ja nojatuoliryhmiä, pieniä pöytiä, hyllyköitä ja viherkasveja.
Hyllyissä on eri ikäisille lapsille sekä myös nuorille ja aikuisille sopivia pelejä, leluja ja kirjoja. Seinillä on
esillä kävijöiden tekemiä värikkäitä piirustuksia, vesivärimaalauksia ja pieniä käsitöitä. Tiloissa on paljon
iloisia värejä ja pehmeitä pintoja.”
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

VERKOSTO
•

Kohtaamispaikkatyön perustana on aktiivisesti ja säännöllisesti yhdessä
toimiva verkosto; kunta, järjestöt, seurakunnat, yksityiset yritykset

•

Koordinointi ja yhteistyörakenteet yhteisesti sovittu ja kirjattu;
verkostoituminen myös muiden perhekeskusalueen/
perhekeskusalueiden kohtaamispaikkojen kesken

•

Vapaaehtoistoimintaan kannustaminen; tarjolla ammatillista koulutusta ja
tukea

”Monista eri palveluista järjestettäisiin säännöllisesti lyhyehköjä infotilaisuuksia, joiden yhteydessä
kiinnostuneilla on mahdollisuus kysyä lisää ja halutessaan joko varata aika tarkempaan asioiden
kartoitukseen tai jopa saada sovittua palveluajankohta saman tien. Kaikessa toiminnassa
painotetaan sitä, että jokaisella halukkaalla olisi mahdollisuus osallistua johonkin toimintaan tai
keskusteluun, vaikka vain olemalla läsnä ja kuuntelemalla muiden keskustelua, jos ei itse halua
puhua. Osallisuuden kokemus on tärkeä. ”
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

HENKILÖSTÖ
•
•
•

Ammatillista osaamista; tietoa jakavaa, opastusta, ohjausta ja neuvontaa
Eri alojen ammattilaisia; palveluohjausta saatavilla
Kohtaamispaikassa työntekijä (emäntä tai isäntä/ koordinaattori) ja lisäksi
sovittuina aikoina vertaishenkilöitä/ vapaaehtoisia (nk. hengareita)

•

tiedon kulku nopeata ja päivitettyä

•

työaikarakenteen joustavuus; ajallinen tavoitettavuus (tarvittaessa myös iltaisin ja
viikonloppuisin)

•

hyvin koordinoitua toimintaa: ei päällekkäisiä palveluita

•

byrokratialtaan vähäinen; ei virkamiesmäisyyttä

”Paikka, johon on helppo mennä esimerkiksi kauppareissun yhteydessä. Kaikille avoin paikka, ei sido
eikä velvoita mihinkään. Voi käydä esimerkiksi yhden kerran vain. Apua saisi niin pikkulapsi arkeen,
kuin taisteluun murrosikäisen kanssa. Oikeasti konkreettista apua arjen haasteisiin ja pulmiin.
Tarvittaessa apua myös kotiin ja kouluun.”
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Hyvän kohtaamispaikan kriteerit Pirkanmaalla

JOHTAMINEN
•

kohtaamispaikkatoimintaan ja yhteiseen arvopohjaan sitoutuminen johtoja työntekijätasoilla

•

kohtaamispaikkatoimintaa tukeva päätöksenteko; kirjaukset strategioihin ja
palvelu- ja toimintasuunnitelmiin

•

perhekeskustoiminnan toteutumisen varmistaminen

•

asiakaspalautteen keräämisen ja toiminnan arvioinnin varmistaminen

•

budjetointi; yhteisen osaamisen ja tahtotilan vahvistaminen, tilaratkaisujen ja
tiimien muodostaminen

•

vuokrat vertaisuuden ja muun yhteistyön mahdollistavaksi

Kursiivit tekstit Salla Vainionperän ”Kohtaamispaikka”-opinnäytetyöstä, joka tehtiin asiakaskyselyinä
Sastamalan kohtaamispaikkakehittämisen tueksi (Sosionomi YAMK-koulutus, toukokuu 2018)
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Pirkanmaan
kohtaamispaikat
- perhekeskuksen kohtaamispaikkana?
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Pirkanmaan sote-palveluiden viiden alueen malli

Itä

Etelä

Lounas

Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Orivesi, Juupajoki, MänttäVilppula, Ruovesi, Virrat ja
Tampereen osalta seuraavat alueet: Linnainmaa, Aitolahti,
Kaukajärvi, Kämmenniemi, Teisko, Leinola, Vehmainen, Holvasti,
Olkahinen, Tasanne, Takahuhti, Pappila, Terälahti, Velaatta
Lempäälä, Vesilahti, Urjala, Akaa, Valkeakoski ja
Tampereen osalta Hervanta-Vuores

Nokia, Sastamala, Punkalaidun ja
Tampereen osalta seuraavat alueet: Tesoma, Rahola, Myllypuro,
Kalkku, Haukiluoma, Ikuri, Epilä, Lamminpää

Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö ja

Luode Tampereen osalta: Lielahti, Lentävänniemi

Pirkkala ja
Tampereen osalta seuraavat alueet: Hatanpää, Multisilta, Härmälä,
Keskinen Rantaperkiö, Koivistonkylä, Peltolammi, Tammerkoski, Kaleva,
Keskussairaala-alue, Kauppi, Kissanmaa, Lapinniemi, Käpylä, Nekala,
Osmonmäki, Petsamo, Amuri, Pispala, Tahmela, Keskusta
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Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Alle kouluikäisten perheet; ennaltaehkäisevää tukea ja
toimintaa 1 x viikossa.

MLL

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

KANGASALA
Pikkutaskun perhekerho ke klo 9.00-11.30
(Kangasalantie 1067) (K:ala + MLL)

Kaupunki

Sisältöjä tuottaa
Kangasalan kaupunki/ perhetyö, äitiys- ja lastenneuvola ja
varhaiskasvatus sekä MLL -Kangasalan yhdistys
Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot
Ruutana, Pikkola-Keskusta, HarjunsaloSuorama, Tursola, Vatiala, Huutijärvi

Kaupunki

Vanhempi +alle kouluikäiset lapset, 1 x viikkossa

Kangasalan kunta/ nuorisotilat
Sahalahti Sahku, Vatiala Veturi, Ruutana Pointti,
Keskusta Sentteri

Kaupunki

13 - 17v. nuoret, 1 - 5x/ viikossa, iltaisin

Kangasalan seurakunta/ avoimet perhekerhot
Päivällä:
Suorama, Huutijärvi, Sahalahti, Vatiala,
Ruutana, Kuhmalahti
Iltaisin
Vatiala, Suorama, Huutijärvi

Seurakunta

1xvk

Perhetalo

Seurakunta

Kaikenikäisille perheille tarkoitettua monipuolista toimintaa

Nuortentila Parkki

Seurakunta

Avoimet ovet kaikille nuorille torstaisin klo 15-17

3.9.2018

x

x

1xvk-1x kk, vaihdellen eri alueilla

14 vuotiaille ja sitä vanhemmille nuortenillat lauantaisin klo
18-23
17

MLL

Kangasalan kaupunki
MLL?

x

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

MLL -Pohjaslahti,
Pohjaslahden kylätalo, Pohjaslahdentie 2560,
42850 Pohjaslahti

Järjestö

Lapsiperheet
Perhekahvila; auki kerran kuussa sunnuntaisin klo 9.30-12.
Kahvila on suunnattu vauvoille, leikki-ikäisille ja
koululaisille.

MLL -Kolho,
Mänttä-Vilppula

Järjestö

Lapsiperheet
Perhekahvila

Mänttä-Vilppula srk
Perhekerhoja 4 kpl:
Kolho, Vilppula, Pohjasselkä, Mänttä

Seurakunta

Perhekerho

Juupajoki/ nuorisotila
Nuokkari, Korkeakoski

Kunta

Nuoret; 3 iltana viikossa

MLL Juupajoen yhdistys,
Korkeakosken liikuntasali

Järjestö

Lapsiperheet

MÄNTTÄ-VILPPULA

JUUPAJOKI
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta/ yt-alue
OrivesiTampere

Lapsiperheet.
Lapsiparkki keskiviikkoisin klo 8.30 - 12, paikanvaraus
numerosta 050 68274.
Kaikille avoin Perhetupa kokoontuu perjantaisin klo 9 11.30.

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

ORIVESI
Perhekeskus Petunia, Keskustie 26, 3.krs
Lapsiparkki
Perhetupa

Kiikanmäen äitiys- ja lastenneuvola
Sairaalantie 6
35100 Orivesi as.

Voi toimia
perhekeskuks
en ”täyden
palvelun”
kohtaamispaik
kana

Neuvolan asiakasperheet.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Seurakuntatalo
Eräjärven seurakuntatalo

Seurakunta

Lapset, nuoret ja perheet.
Perhekerhot.
Avoimet kerhot (lapset ja vanhemmat yhdessä)
Kids night -toiminta

Yhteistyötahot: kaupungin
eri toimijat (jalkautuvat
työntekijät)

MLL
Järjestöjen talo

Järjestö

Vauva- ja lapsiperheet.
MLL perhekahvila tiistaisin klo 9-12 ja avoin liikuntakerho
Pomppukerho torstaisin klo 10 - 11.30.
(Terho -kerho kerran kuukaudessa.) tauolla syksyn 2018
Erityisnuorten klubi-illat 1x/ kk
Imetystukiryhmä

Yhteistyötahot: kaupungin
eri toimijat (jalkautuvat
työntekijät)

Oriveden kaupunki/ nuorisotyö ja päihde- ja
mielenterveystyö
Nuorisotalo 5x/ vko, Etsivä nuorisotyö

Kunta

Nuoret.
Etsivä nuorisotyö kaikille avointa erityisnuorisotyötä matalla
kynnyksellä. Mahdollisuus tapaamisiin ilman ajanvarausta
tiistaisin klo 14-17 tai aina työntekijän ollessa paikalla
toimistolla. Myös ajanvarauksella. Ohjausta erilaisissa
nuorten elämään liittyvissä asioissa (opiskelu, työ, yleisesti
elämänhallintaan liittyvät teemat).

Hyvinvointikahvila Ilo ke Järjestöjen talolla (?)
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Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Pirtti -perhekeskus
Keskustie 1

Kunta

Kuntalaiset, lapsiperheet.
MLL -perhekahvila 1 x viikko.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä 1 x kk. Ikäpiste 1 x viikko.
Hermokerho 1 x viikko, mielenterveyskuntoutujille.
Muksukahvila 1 x viikko (kunnan perhetyö). WilhelMiina ryhmä ensisynnyttäjille 1 x viikko. Tuike -ryhmä 1 x viikko,
vertaistukiryhmä mielenterveyskuntoutujille. Perjantaitreffit 1
x viikko, aikuisille kehitysvammaisille.

MLL
Pälkäneen seurakunta
Pälkäneen psykiatrian pkl
Kangasalan
mielenterveysyhdistys
FinFami –Pirkanmaa
Sosiaali- ja terveysala;
vanhustyö, perhetyö,
vammaistyö, neuvola,
kirjasto, apteekki

Avoin varhaiskasvatus
Pikkuharju, Syrjänharjuntie 4
Onkkaalan nuakkari
Keskustie 1

Kunta

Avoin päiväkerho 3-5v ma, ke, to ja pe

Luopioisten yhdistysnurkka
Keskitie 5

Järjestö

MLL, 4 H ja kappeliseurakunta

Järjestö +
seurakunta

Järjestöjen ym. organisoimaa viikkotoimintaa (Tuike,
Haaparinne, sotaveteraanit, Karaoke-kerho) 6 krt/vko

Luopioinen, srk-talo
Pereentie 1
Pälkäneen srk-talo
Onkkaalantie 75

Seurakunta

MLL-Perhekahvila, SRK-Perhekerho, SRK-Päiväkerho,
SRK-Koulul. kerho Päiväkerho, nuorten illat

PÄLKÄNE

Seurakunta
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Pääasiassa nuoret ja nuoret aikuiset. Nuorisotila toimintaa 3
krt/vko.
Starttipaja toimintaa 4 krt/vko. K-17illat / EtsiväNT 1krt/vko.
Päihteetön, kengätön ja syrjinnästä vapaa alue.
Eri-ikäiset. Miesten ryhmä, psykiatrista kuntoutusta 1krt/vko.
Nuorisotilatoiminta 1krt/vko.

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

MLL -Virrat,
Pulla ja Pulina

Järjestö

Lapsiperheet
Perhekahvila

MLL -Ruovesi

Järjestö

Lapsiperheet
Perhekahvila

Uudet kohtaamispaikat suunnitteilla
Ruovesi?
Virrat?

Kunta

VIRRAT JA RUOVESI
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ITÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta

Neuvolan asiakasperheet.
Verkostoituminen alkaa perhevalmennuksessa --> 2kk
ryhmäneuvola --> itseohjautuvat vanhempainryhmät.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Kunta

Kuntalaiset, lapsiperheet, nuoret. Kirjasto, äitiys- ja
lastenneuvola ja nuorisotila toimivat sulassa sovussa
samoissa tiloissa ja tarjoavat alueen asukkaille eläväisen
oleskelu- ja kohtaamispaikan. MLL-perhekahvila. SRKKoilliskeskuksen kulmakahvila.

Yhteistyökumppanit

TAMPERE/ ITÄ
Tampereen hyvinvointineuvolat
Koilliskeskuksen neuvola, Liikekatu 3
Kämmenniemen neuvola
Kämmenniemenkatu 42
Linnainmaan neuvola
Linnainmaan sosiaali- ja terveysasema (1. krs)
Kirviälänkatu 2
Kaukajärven neuvola
Keskisenkatu 9
Muotialan neuvola
Muotialan monitoimitalo, Muotialantie 64

Koilliskeskus
Linnainmaan Prisma-liikekeskus
Liikekatu 3

Linnainmaan seurakuntakeskus
Korpikodinkatu 2

Seurakunta

Avoimet päiväkerhot ovat aikuisten ja lasten yhteinen
paikka, jossa leikitään, lauletaan, askarrellaan ja
hiljennytään kirkkovuoteen liittyvien aiheiden ympärillä.
Kerhot ovat kaikille avoimia.

MLL-Annalan perhekahvila

Yhdistys

Lapsiperheet.
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MLL
Neuvola
Nuorisotoimi
Seurakunta
FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ITÄ
Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Tampereen ensi- ja turvakoti ry/
Annantupa
Keskisenkatu 6 A 36

Yhdistys

Lapsiperheet. Koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä
toimintaa, jossa huomioidaan eri-ikäisten lasten kasvu ja
kehitys. Mahdollisuus osallistua ruoanlaittoon yhdessä
toisten kanssa. Järjestetään erilaisia kohdennettuja ryhmiä.
Kävijöiden on mahdollista osallistua toiminnan suunniteluun
ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Annantupa
on avoinna arkipäiväisin (5pv/vko, 4-5h/ päivä).

Tampereen kaupunki:
- Neuvola
- Seurakunta
- Kirjasto
- Palveluohjaus
- Perhetyö
- Perhevoimala
- Nuorisopalvelut
Kaukapartio
Kaukajärviseura
Kaukaharjun palv.keskus
Pirkanmaan Martat
Tampereen NMKY

Toimii pienten
lasten
perheiden
kohtaamispaikkana.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry/
Linnainmaa tupa
Piettasenkatu 41 B 25

Yhdistys

Lapsiperheet. Koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä
toimintaa, jossa huomioidaan eri-ikäisten lasten kasvu ja
kehitys. Mahdollisuus osallistua ruoanlaittoon yhdessä
toisten kanssa. Järjestetään erilaisia kohdennettuja ryhmiä.
Kävijöiden on mahdollista osallistua toiminnan suunniteluun
ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa.
Linnainmaatupa on avoinna arkipäivisin (5pv/vko, 34h/päivä).

Tampereen kaupunki:
Neuvola
Perheneuvola
Palveluohjaus
Perhetyö
Nuorisopalvelut
Kirjasto
Seurakunta
MLL
Pirkanmaan Martat

Toimii pienten
lasten
perheiden
kohtaamispaikkana.

Seurakunnan avoimet päiväkerhot
Jumalan kämmenellä -illat

Seurakunta

https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perhee
t/avoimet-_ja_perhekerhot
https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perhee
t/jumalan_kammenella_-illat

Kohtaamispaikka

TAMPERE/ ITÄ
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Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Kunta

Nuoret

FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

AKAA
Akaan kaupunki/ nuorisotoimi
Toijalan nuorisotila,
Myllytie 3, 37800 Akaa
Viialan nuorisotila, Keskuskatu 43, 37830 Akaa
Kylmäkosken nuorisotila, Haavistontie 1, 37910
Akaa

Kuntalaiset
Rakennushankkeesta tietoa perusturvajohtaja Elina
Anttilalta

Akaan kaupunki, Hyvinvointikeskus,
rakennuksen suunnittelu on käynnistynyt,
valm.?
MLL -Toijala,
Laaksolan kiinteistössä Ryödintie 2, 37800 Akaa

Järjestö

MLL Viiala, Nordintie 5, 37830 Akaa

Perhekahvila perjantaisin

MLL Kylmäkoski, Kylmäkosken taajamassa
Nuorten avoin toiminta
Alventie 4, 37800 Akaa

Kunta/
vanhempain
verkosto
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Lapsiperheet
Perhekahvila perjantaisin
Perhekahvila keskiviikkoisin vanhassa pappilassa

Nuoret
Vanhempain verkosto järjestää joka toinen viikonloppu
lauantaisin

Valmistuu
syksyllä 2020.

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän kunta/ perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhetupa Säpinä, Sääksjärven alue
Asuntotie 8 (käyntiosoite), 33880 Lempäälä
p. 050 383 9041
Perhetupa Kissankulma, Kuljun alue
Tampereentie 262 F, 37560 Lempäälä
p. 050 383 9338
Perhetupa Pikkukettu, Keskustan alue
Tampereentie 2 B 12, 37500 Lempäälä
050 383 0576

Kunta
Perhe-ja
sosiaalipalvelut,
yhteisessä
työssä mukana
neuvola,
kirjasto- ja
kulttuuripalvelut,
varhaiskasvatus

Lapsiperheet
Perhetupien toiminnan tarkoituksena on olla paikka, jossa
samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat voivat
tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vanhemmuudesta,
löytää arkeensa voimavaroja. Perhetuvat haluavat kaikella
toiminnallaan tukea vanhempien ja lasten osallisuutta.
Tarpeen mukaan järjestetään myös muuta tukea,
tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Perhetuvilla on perhepäiviä arkisin pääsääntöisesti klo
9.00–12.00 tai klo14–16 sekä iltatupia klo 17.00–19.30.
Iltatupia on 1-2 kertaa kuukaudessa jokaisella tuvalla.
Perhetupatoiminnasta peritään lapsikohtainen maksu, joka
on perheen 1. lapsesta 52 €/lukukausi ja 2. ja 3. lapsesta
21 €/lukukausi. Lukukauden aikana 1 vuotta täyttävästä
lapsesta peritään maksu, mikäli hän osallistuu
reppupäivään. Muussa tapauksessa alle 1-vuotiaasta ei
peritä maksua.
Monikulttuurinen Kahvila (joka toinen maanantai
perhetupa Pikkuketussa yhteistyössä seurakunnan
kanssa).
Akuliina -vertaisryhmä ensisynnyttäjille yhteistyössä
neuvolan kanssa.
Isäryhmä yhteistyössä varhaiskasvatuksen
perheohjauksen kanssa.
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Pirkanmaan Martat
Seurakunta

X

X

X
”täyden
palvelun
kohtaamispaik
ka” jatkossa
Lempäälätalon
valmistuttua

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

LEMPÄÄLÄ
Pikku nuppu -vauvakahvila, Vanha Pappila,
Rovastintie 3

Seurakunta

Perhekerhot
Sääksjärven kerhotila
Kuljun Majakka
Hakkarin yrittäjätalon nuorisotila
Lempäälän srk –talo

0-6 v lapsille ja vanhemmille

Isä - poika -parkki,
Tervajärven leirikeskus

Kaiken ikäiset pojat isineen

Varkkaparkki,
Hope Hakkarin yrittäjätalo

Varhaisnuoret

Nuorten illat,
Hope Hakkarin yrittäjätalo

Nuoret

Tulossa: LapsiArkki –hankkeen ryhmä

Seurakunta

Yksinhuoltajat lapsineen;
ryhmä perustetaan yksinhuoltajien arjen tukemiseksi ja
perheiden ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi; tarve ryhmään
lähtenyt asiakkailta.

Lempäälän kunta/ kohtaamispaikkoja nuorille
SNADI, keskusta
Kuljun nuorisokellari
Sääksjärven nuorisotalo

Kunta

13 - 17 vuotiaille nuorille (myös iäkkäämpiä nuoria)

Kaveriklubi
(Lempäälän kunta + srk + Kivala –koti)

Yhteistyössä
kunta, srk ja
yhteisö

20 - 30v kehitysvammaisille.
Kokoontumispaikka ja vetäjä vaihtuvat yhteistyötahojen
kesken.
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Toimivat
kohtaamisen
paikkana,
osana perhekeskuksen
verkostoa

0 - 1,5 v lapsille ja vanhemmille

Kunta
(varhaiskasvatus/perheohjaus; perhe- ja
sosiaalipalvelut/ennaltaehkäisevä perhetyö)

Toimivat
kohtaamisen
paikkana,
osana perhekeskuksen
verkostoa
Toimivat
kohtaamisen
paikkana,
osana perhekeskuksen
verkostoa
Toimivat
kohtaamisen
paikkana,
osana perhekeskuksen
verkostoa

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

URJALA

VESILAHTI

VALKEAKOSKI
MLL -Valkeakoski,
Perhekahvila
(toimii Sorrilan perhekeskuksessa, Kangaskatu 1)


Järjestö

Lapsiperheet.
Avoinna keskiviikkoisin klo 10-12.
Kerran kuukaudessa perhekahvilan yhteydessä järjestetään
taapero-ikäisten Vanhempainryhmä yhteistyössä
perhetyön, lastenneuvolan, ravitsemusterapian,
varhaiskasvatuksen sekä paikallisen MLL yhdistyksen
kanssa

Taapero-ikäisten Vanhempainryhmä

Valkeakosken perhetyö
Sorrilan perhekeskus (nimi vaihtuu syksyllä 2018)
Kangaskatu 1

Kunta

Lapsiperheet.
Perhepalveluiden ja lastensuojelun perhetyö.
Vertaisryhmätoimintaa, ryhmämuotoinen tilapäinen
lapsiperheiden lastenhoito.

Avoin päiväkoti
Sorrilan perhekeskus (nimi vaihtuu syksyllä)
Kangaskatu 1

Kunta

Valkeakoskelaisten lasten ja aikuisten kohtaamispaikka,
jossa on mahdollisuus leikkiä ja puuhailla yhdessä sekä
osallistua ohjattuun toimintaan.
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Avoin päiväkoti torstaisin klo 9:30 – 12

Perhetyö
Varhaiskasvatus
Asiantuntijavierailijoita
tarpeen mukaisesti.

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

VALKEAKOSKI
Nuorisotilat
Pultti, Kanavaranta 3B
Tyrmä, Roukontie 24

Kunta

Nuoriso. .
Pultti:

avoinna 5 iltana viikossa, 5/6 illat, 5-6 luokkalaisille

Nuorten illat Pultissa 7 lk:t - 17-vuotiaille nuorille

Sateenkaarinuoret (parilliset vkot)

Tyttöjen tila (parilliset vkot)

K18 -illat, 18-29-vuotiaille
Tyrmä:

avoinna 3 iltana viikossa

Nuorten illat Tyrmässä 7 lk:t - 17-vuotiaille nuorille

Vauvakahvila
Koulukatu 6 A

Sääksmäen
seurakunta

Lapsiperheet
Tiistaisin kello 9.30-11.30

Perhekerhot

Sääksmäen
seurakunta

Lapsiperheet.
Eerola, Eerolantie 7, pe klo 9.30-11.30
Roukko, Juusontie 7, pe klo 9.30-11.30
Sassi, Kullervontie 2, pe klo 9.30-11.30
Kärjenniemi, Vääränmäentie 7, pe klo 9.30-11.30
Sääksmäki, Kirkontupa (kirkon vieressä) Kelhinpolku 20,
pe klo 9.30-11.30
Sorrila, Koulukatu 6A, pe klo 9.30-11.30

Vanhempainkahvila
Nuorisokeskus Pultti

Kunta

Kouluikäisten lasten vanhemmille kaikille avoin
Vanhempainkahvila 1x /kk.
Vanhempainkahvilassa eri teemoja.

Avoin telmintätupa.
Liikuntahallin C-osa

Kunta

Telmintätupa on temppurata, joka on tarkoitettu alle
kouluikäisille lapsille oman aikuisen valvonnassa.
Liikuntatoimi tarjoaa puitteet omaehtoiseen liikkumiseen
salissa. Aikuinen vastaa lapsensa turvallisuudesta. Viereinen
sali käytössä ensimmäisen tunnin ajan, paljon vapaata
juoksutilaa.
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Asiantuntijavierailijoita

Yhteistyössä kunnan eri
toimijoiden sekä järjestöjen
ja vanhempainyhdistysten
kanssa.

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta

Neuvolan asiakasperheet.
Verkostoituminen alkaa perhevalmennuksessa --> 2kk
ryhmäneuvola --> itseohjautuvat vanhempainryhmät.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Setlementti Tampere ry
Naistari
Lindforsinkatu 4

Yhdistys

Naistarin tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille
tapaamispaikan, missä he voivat turvallisesti osallistua
erilaisiin aktiviteetteihin esim. opiskella suomen kieltä,
harjaannuttaa kielen käyttöä keskusteluryhmissä, jakaa
kokemuksiaan Suomessa elämisestä, ja saada tietoa
suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta.

TEKO-hankkeen
Kototori
Hervannan vapaa-aikakeskus,
Lindforsinkatu 5

Seurakunta,
kunta, yliopisto

Maahanmuuttajaneuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellä.
”Yhden luukun" periaate; asiakas saa kaiken tarvitsevansa
palvelun yhdestä paikasta. Kela:n työntekijä paikalla 2x kk.
Ruokatunti tiistaisin klo 12-13 ja perjantaisin klo 11-12.

TÄKY
YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI
YSTI RY
Ruovedenkatu 20

Yhdistys

Toiminnan päämääränä on turvata lapsen kasvu ja kehitys
Hervannan monikulttuurisessa ympäristössä, sukupuoleen,
uskontoon, kulttuuritaustaan, taitoihin tai muihin
ominaisuuksiin katsomatta.

TOIMELA
YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI, Ruovedenkatu
29 3.9.2018
7

Yhdistys

7-15v lapsille ja nuorille virikkeellinen matalankynnyksen
kohtaamispaikka.

TAMPERE/ ETELÄ
Tampereen hyvinvointineuvolat
Hallilan neuvola
Havumetsänkatu 1
Hervannan äitiys- ja lastenneuvola
Insinöörinkatu 38
Vuoreksen neuvola
Vuoreksen koulukeskus
Rautiolanrinne 2

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ETELÄ
Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Tampereen ensi- ja turvakoti ry/
Hervantatupa
Pietilänkatu 8 A 27

Yhdistys

Lapsiperheet. Koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä
toimintaa, jossa huomioidaan eri-ikäisten lasten kasvu ja
kehitys. Mahdollisuus osallistua ruoanlaittoon yhdessä
toisten kanssa. Järjestetään erilaisia kohdennettuja ryhmiä.
Kävijöiden on mahdollista osallistua toiminnan suunniteluun
ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa.
Hervantatupa on avoinna arkipäiväisin (5pv/vko, 3-4h/
päivä).

Tampereen kaupunki
Liikunta- ja kulttuuripalvelut
Neuvola
Perhetyö
Palveluohjaus
Pirkanmaan Martat
Tampereen NMKY
Seurakunta

Toimii pienten
lasten
perheiden
kohtaamispaikkana

Keinupuiston Lähitori
Orivedenkatu 28

Kunta,
Pirkanmaan
senioripalvelut
Oy

Kuntalaiset, ikäihmiset, lapsiperheet.
Keinupuiston lähitorilla voi tavata ihmisiä, osallistua ryhmiin,
saada tietoa palveluista, tulla kuulluksi ja nauttia lounasta
ravintolassa. Lapsiperheiden KELA-etäpiste 1pv/ vko.

KELA
Sosiaalipalvelut;
perhepalveluiden
palveluohjaus

Hervannan kirkko
Lindforsinkatu 7

Seurakunta

Kuntalaiset, lapsiperheet. Kahvila Muki on kaikille avoin
yhteinen olohuone, josta voi ostaa itsetehtyjä suolaisia ja
makeita herkkuja. Useita kerhoja ja toimintoja: lasten
päiväkerhot, perheiden iltakerho, avoin päiväkerho.

Kohtaamispaikka

TAMPERE/ ETELÄ

Ystävyyden silta (äidit ja lapset, 1xvk)

Avoin varhaiskasvatus
Hervannan leikkitoimintakeskus
Parkanonkatu 29

Kunta

MLL-PERHEKAHVILA MAITOPARTA
Lindforsinkatu 9

Järjestö

Lapsiperheet. 1xviikko leikkiseuraa lapsille ja vertaistukea
vanhemmille.

MLL-Koivistonkylän perhekahvila

Yhdistys

Lapsiperheet
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Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

TREDUN oppilaitoksen
KOHTAAMO
Hepolamminkatu 10

Kunta

Nuoret. Oppilaitokseen sijoittuva kohtaamispaikka.

VUORES-talo/ Lähitori
Rautiolanrinne 2

Kunta

Yhteistyön rakentaminen menossa; syksyllä 2018

Vuoreksen päiväkoti
Rautiolanrinne 2

Kunta

Vuoreksen seurakuntakoti
Vuoreksen puistokatu 87, 2.krs.

Seurakunta

POP UP-henkisiä, toiminnallisia tapahtumia koko perheelle.
Avoimen varhaiskasvatuksen Vuoreksen kerhossa
keskiviikkoisin on perhekerho.
Avoin päiväkerho perjantaisin.

MLL-PERHEKAHVILA VUORES

Järjestö

Perhekahvila ja vauvakahvila kokoontuvat viikoittain!

Seurakunnan avoimet päiväkerhot
Jumalan kämmenellä -illat

Seurakunta

https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/avoimet-_ja_perhekerhot
https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/jumalan_kammenella_-illat

Hervannan kirkko/
SRK:N NUORISOTYÖ,
Lindforsinkatu 7

Seurakunta

Nuoret. Neljä viikoittaista nuorisokerhoa Hervannan kirkolla.
Lisäksi päivystystä kouluilla Vuoreksessa ja Hervannassa.

TAMPERE/ ETELÄ
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ ETELÄ
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Seurakunta

Alakouluikäiset:

TAMPERE/ ETELÄ
Eteläinen srk
Nekalan seurakuntatalolla, Kuoppamäentie 23.

Nessu arkipäivisin klo 13.00-17.00. Maksuton iltapäivän
olohuone 7-12-vuotiaille koululaisille. Pelailua, olemista,
läksyjen tekemistä ohjatussa ympäristössä.

Tiedoksi:
Iltapäivän avoin kerho ollaan perustamassa
alakouluikäisille tiistaiksi Hervannan kirkolle (tai
Etelä-Hervannan koululle), keskiviikoiksi Hallilan
seurikselle ja torstaiksi Vuorekseen. Lisätietoja:
epot.fi

Avoin kohtaamispaikka 15 -22 – vuotiaille,
Nekalan srk-talo, Kuoppamäenkatu 23.

KUPOLI
Hervannan nuorisokeskus
Lindforsinkatu 1
HELAPUISTO
Helapuiston nuorisokeskus
Arkkitehdinkatu 11

Nuoret ja nuoret aikuiset.
Keskiviikkoisin klo 17-20.30 ja perjantaisin klo 18-22

Kunta
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Nuoret

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LOUNAS
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

NOKIA
MLL - avoimet päiväkodit
Tuutikki
Alinenkatu 41, 37100 Nokia, 050 307 6700
Avoinna: maanantaisin klo 9.30 - 11.30 tiistaista
perjantaihin klo 8.30 - 11.30.

Järjestö

Täpinä, Ruskeepäänkatu 58, 37120 Nokia,
050 551 5800
Avoinna: maanantaisin klo 9.30 - 11.30 tiistaista
torstaihin klo 8.30 - 11.30

Nokian seurakunnan Perhekerhot
Urhatun perhekerho, Urhatuntie 80

Seurakunta

Tottijärven perhekerho, Koulumaantie 9
Maatialan pappila, Valkamankatu 2 c

Nokialaisten lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jossa on
mahdollisuus leikkiä ja puuhailla yhdessä sekä osallistua
ohjattuun toimintaan
Kirpputori on pääsääntöisesti joka kuun ensimmäisellä
kokonaisella viikolla. Perjantaisin maksullinen hoitopäivä
klo 8.30 - 11.30. Ilmoittautuminen etukäteen.
Ensimmäisellä kerralla hoitopäivän pituus n. 2 h.
Hoitopäivä on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla ei ole
muuta hoitopaikkaa esimerkiksi kerhossa. Jos lapsella on
kunnallinen tai yksityinen päivähoitopaikka, ei voi käyttää
hoitopäivää.
1 x viikko; lapset yhdessä aikuisen kanssa (vanhempi,
isovanhempi, hoitaja).
Iltakohtaamispaikat perheille joka tiistai-ilta, paikka
vaihtelee lisätietoa seurakunnan nettisivuilta.

Linnavuoren seurakuntatalo, Pirkkakoivuntie 4
Pinsiön perhekerho, Pinsiöntie 1153
Nokian seurakunnan
Vauvacafé Kahvila-Puoti Kulmakivi,
Härkitie 12 B

Seurakunta

Vauvaperheet.
1 x viikossa.
Yhteistyössä neuvolan perhetyöntekijän kanssa.

Seurakunta

Nuoret.
Ke ja to nuorteniltojen aikana. Ovet ovat auki 18-21.
Noin kerran kuukaudessa nuorisotyö järjestää Iltamessun
klo 18 jonka jälkeen Pappila on myös auki aina klo 21 asti.

Nokian seurakunnan Perhecafé, Siuron kirkko
Siurontie 69
Nokian seurakunnan
kohtaamispaikka nuorille,
Maatialan Pappila, Valkamank.2
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LOUNAS
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

NOKIA
Nuorisokahvila Nuksu, Välikatu 24
Harjuniityn nuorisotila, Lautamiehenkatu 1
Koskenmäki-talo (nuorisotila Mansi)
Orelinkatu 8

Kunta

Nuoret.

SASTAMALA JA PUNKALAIDUN
TULOSSA SYKSYLLÄ 2018:
Kohtaamispaikka (perhepalveluverkosto)
Sastamalan kirjasto, 2.krs.

Kunta/ mukana
eri toimialoja ja
kolmatta
sektoria

Kuntalaiset ja lapsiperheet

Pilvi
Marttilankatu 24, Sastamala
Holvi
Uotsolantie 54 B1, Sastamala
Puuhala
Pehulankaari 4A, Sastamala

Kunta

Lapset ja nuoret.
- to alle 18 – vuotiaat, pe leikkimielinen kisailu ”Pilven moniottelu”
- ma srk:n järjestämää toimintaa, eri ikäisille eri
aukioloaikoja
- ala- ja yläkoululaisille omat vuorot, keskiviikkona kerran
kuukaudessa alakouluikäisten disko klo 18-20.

MLL Tyrvää-Vammala:
Perhekahvila Marttilankatu 24, Sastamala

Järjestö

Lapsiperheet; ma klo 10-12.
Äidit, joka toinen viikko.

Virtapiiri, Marttilankatu 35, Sastamala
MLL Punkalaidun:
Perhekahvila, Lauttakyläntie 2, Punkalaidun
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Lapsiperheet, ti 10-12
Tarjolla kahvia / teetä ja ohjelmaa kävijöiden toiveiden
mukaisesti
lapsiparkkitoiminta, tapaamisissa eri teemoja / alustuksia /
esittelyjä / lajikokeiluja yms. myös vauvaperhekahviloita ja
teemapäiviä.

Kyllä? Milloin
alkaa?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LOUNAS
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Mielenterveyspotilaille ja mielenterveyskuntoutujille,
omaisille ja läheisille, sosiaali- ja terveysalan
Ammattihenkilökunnalle, opiskelijoille
matalan kynnyksen tapaamispaikka.
Kaikille avoin.
Päivystys ma, ke ja pe klo 9-12

FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

Ma-pe eri toimintoja eri aikoina: omaishoitajien tuki,
ensiapuryhmä, kirpputori, henkinen ryhmä,
verenluovutustilaisuudet.

FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

SASTAMALA JA PUNKALAIDUN
VoiMia ry
(Vammala seudun mielenterveysyhdisys VoiMia ry),
Marttilankatu 16, Sastamala (lokakuu 2917)

Yhdistys/
yhteistyökumppanit

SPR -ystävänpirtti, Puistokatu 18, Sastamala

Arkiehtoo
Vammalan srk-talo, Asemakatu 6

Seurakunta

Yhteistoimintapiste Tärppi, Onkiniemenkatu 5

Seurakunta

Diakoniakahvila
Vammalan srk-talon rantasali, Asemakatu 6

Seurakunta

Mouhijärven kyläparkki
Oravanpesä, Hopuntie 1

Seurakunta

Lapsiperheet, ikäihmiset, kuntalaiset.
Keskiviikkoisin klo 16-19, lapsille ohjelmaa, aikuisille
keskusteluseuraa, tarjolla kotiruokaa, 2e/hlo, 5e/perhe
Kaikille avoimia eri puolilla seurakuntaa.

Kiikan (Länsitie 3), Mouhijärven (Kinkerikuja 2) ja
Kiikoisten (Kiikostentie 292) srk-taloilla, tarkemmat
tiedot paikallislehdestä
to ja pe klo 9-13,
Sastamalan seurakunta järjestää näiden lisäksi
perhekerhoja ja päiväkerhoja sekä keskustan alueella että
lähialueilla
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Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ LOUNAS
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta

Neuvolan asiakasperheet.
Verkostoituminen alkaa perhevalmennuksessa --> 2kk
ryhmäneuvola --> itseohjautuvat vanhempainryhmät.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Tampereen Setlementti ry
Wihreä Puu
Ristimäenkatu 35

Yhdistys

Kohtaamispaikka kaikenikäisille. Toimintamme on
maksutonta, avointa sekä kynnyksetöntä yhteisöllistä
toimintaa. Toimintaa ja kohtaamisia on tarjolla lapsiperheille,
lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille.

Tampereen Setlementti ry
Tesoman hyvinvointikeskus
Westerin liikekeskus,
Tesomankatu 4 A

Yhdistys

Yhteisökahvila; kaikille alueen asukkaille avoin
kohtaamispaikka, missä järjestetään monipuolista
tapahtumatoimintaa.
Yhteisökahvilan tarkoituksena on voittoa
tavoittelemattomasti työllistää nuoria ja vaikeasti
työllistettäviä henkilöitä sekä järjestää alueen asukkaille
terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten erilaisia
tapahtumia, ryhmiä, tilaisuuksia, harrastustoimintaa sekä
vertais- ja vapaaehtoistoimintaa.

Seurakunnan avoimet päiväkerhot
Jumalan kämmenellä -illat

Seurakunta

https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/avoimet-_ja_perhekerhot
https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/jumalan_kammenella_-illat

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot?

Kunta

MLL Hämeenpiirin perhekahvilat?

Järjestö

Yhteistyökumppanit

TAMPERE/ LOUNAS
Tampereen hyvinvointineuvolat

Tesoman neuvola
Tesoman hyvinvointikeskus,
Westerin liikekeskus
Tesomankatu 4 A
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FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LUODE
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Hämeenkyrön kunta
Perhekeskus, So-Te -keskus, Härkikuja 9

Kunta

Raskausajan ryhmät

Hämeenkyrön kunnan
varhaiskasvatuksen perheohjaus

Kunta

HÄMEENKYRÖ

Avoin perhekerho,
Nuorisotilat, Korkomäentie

Kotona olevat vanhemmat ja alle kouluikäiset lapset

Terho -kerho, Monitoimikeskus Silta

Isä ja lapsi (3 - 5v.)
Vauva (alle 1v.) & vanhempi –ryhmä; suljettu ryhmä
yht. n. 6 x

Vaaverot, Monitoimikeskus Silta
Jumesniemen seudun kyläyhdistyksen
perhekerho
Hämeenkyrön nuorisopalvelut,
Koskilinnan nuorisotila,
Koskilinnankuja 3, Kyröskoski

Yhdistys

Lapset ja perheet; 0-6v lapset hoitajineen 1 x viikko

Kunta

Lapset ja nuoret, 9 - 12 v ja 13 - 17v, 3 x viikko 14.30 16.00
5 x viikko 16 - 22

Ikaalisten seurakuntatalo

Seurakunta

Lapsiperheet
Avoin päiväkerho 2 x viikko
Äideille, isille, mummoille, vaareille, hoitajille yhdessä lasten
kanssa. Kotona/ perhepäivähoidossa hoidettaville lapsille.

MLL Ikaalisten yhdistys

Järjestö

Lapsiperheet
Avoin perhekahvila 1 x viikko ja iltaperhekahvila
Vertaisryhmiä tarpeen mukaan

Kunta

Nuoret
Discot, retket

IKAALINEN

Ikaalisten kaupunki/ nuorisotoimi
37
Nuorisotila Vienola, keskusta
Riitialan nuorisotila
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LUODE
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka terveyskeskuksen
pihapiirissä. Talossa ovat perheneuvolan, koulupsykologin
ja perhetyöntekijöiden työtilat. Talossa toimii seurakunnan
perhekerho ja Lauantaipesä-toiminta. MLL järjestää
toimintaa talossa, mm. perhekahvila.

Kaupunki
Seurakunta
MLL

Kyllä,
valmistuu

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

PARKANO-KIHNIÖ
Perhekeskuksen kohtaamispaikka
”Kosken-talo”

Kolmostien
Terveys Oy
(Kote)

9/ 2018

Nuorisotila
Puolen kuution koppi

Kaupunki

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille.
Toiminnasta vastaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Tiloissa
on myös etsivän nuorisotyön työtilat.

Kaupunki
Järjestöt
Seurakunta
Kolmostien Terveys Oy

Kyllä

Seurakuntatalo

Seurakunta

Perhekerhot, monenlainen kerhotoiminta eri ikäisille,
pyhäkoulu, erilaiset musiikkiryhmät

Kaupunki
Kolmostien Terveys Oy

Kyllä
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Pirkanmaan kohtaamispaikat/ LUODE
Kohtaamispaikka

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Perhekioski (+ Terveyskioski),
Kauppakeskus Elo

Kunta

Lapsiperheet
MLL
Matalan kynnyksen toimintaa mm. taaperotreffit, vauvatreffit,
Puheterapeutti
imetystukiryhmä, lapsiparkki, perheohjaaja tavattavissa.
MLL –perhekahvila 1 krt/vko, puheterapeutti 1krt/kk

Kyllä

Nuorisotila Olka
Mikkolantie 7
Nuorisotila Antero
Asuntila
Nuorisotila Metzis
Metsäkylän koulu
Mokkero
Siivikkalan koulu
Nuorisotila Nuokku
Kuru
Nuorisotila Takis
Takamaa
Nuorisotila Vilis
Viljakkala
Toimintatila Zoppero
Vuorentausta

Kunta

Nuoret. Pelaamista, leivontaa, kokkailua, askartelua,
tuunausta ym... Olkaan ovat tervetulleita myös yli 18vuotiaat nuoret.

?

Pappilan perhetalo
Loilantie 3-5

Seurakunta

YLÖJÄRVI

Perhekerho
Asuntila, Haavi, Karhe, Kuru, Mutala, Metsäkylä,
Siivikkala, Viljakkala ja Vuorentausta 39 3.9.2018

Nuorten olohuone ja puuhapaikka. Pelejä, kokkailua,
askartelua ja erilaisia aktiviteettejä sekä teematapahtumia,

Savuton ja päihteetön ajanvietepaikka alueen 5luokkalaisille, mutta alle 18-vuotiaille nuorille.
Hengailua, pelejä, kokkailua, askartelua

Takamaan kyläyhdistys ja
koulun vanhempainjaosto

Nuorisotiloissa aina ohjaajat paikalla.
https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/nuoret/nuorisotilat/
Kuntalaiset ja lapsiperheet. Perhekahvilaa ja peittotalkoita,
eroryhmää ja sururyhmää, erityislasten vanhempia ja
yksinhuoltajaperheitä, keskusteluapua ja parisuhteen tukea,
tapahtumahetkiä ja yhteisiä retkiä. Virkistystä, lepoa ja
kohtaamisia kaiken ikäisille. Perhekahvila on
kohtaamispaikka kotona lasta hoitaville vanhemmille tai
isovanhemmille. https://www.ylojarvenseurakunta.fi/perhetal
Avoin kaikille äideille, isille, mummoille, vaareille ja lapsille.
https://www.ylojarvenseurakunta.fi/perhekerho

?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ LUODE
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta

Neuvolan asiakasperheet.
Verkostoituminen alkaa perhevalmennuksessa --> 2kk
ryhmäneuvola --> itseohjautuvat vanhempainryhmät.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Kaupunkilähetys/
Mansikkapaikka
Lentävänniemenkatu 6

Yhdistys

Mansikkapaikka on alueen asukkaiden yhteinen olohuone.
Tarjolla perhekerhoja, vauvakahvila, senioritoimintaa,
tapahtumia, retkiä ja arkilounas.

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot?

Kunta

MLL Hämeenpiirin perhekahvilat?

Järjestö

Seurakunnan avoimet päiväkerhot
Jumalan kämmenellä -illat

Seurakunta

TAMPERE/ LUODE
Tampereen hyvinvointineuvolat
Lielahden neuvola
Lielahtikeskus
Antti Possin kuja 1
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https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/avoimet-_ja_perhekerhot
https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perheet
/jumalan_kammenella_-illat

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

PIRKKALA
MLL - Pereenkulman perhekeskus,
Selininranta 2, 33950 Pirkkala

Kreetankuja Muksutupa, Kreetankuja 4
Suupan Tenavatupa, Suupankuja 12-14 F

Kunta/
varhaiskasvatu
s, avoin
varhaiskasvatu
s

Nuorisotila Nasta, Koulutie 9, 33960 Pirkkala

Kunta/ sivistysja vapaa-aika
ja liikunta
Seurakunta

Lapsiperheet ja kuntalaiset.
Perhekahvila 1 x viikko. Vauvakerho 1 x viikko. Nalleneuvola
Löytölä –kirppari. Tapahtumat TAYSn kanssa yhteistyössä
NUPUT -vertaisryhmä: ennenaikaisesti synnyttäneiden ja
pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille
Lapsiperheet; lasten kerhot ja avoimet perhekerhot.
Perhekerhot 1 x viikko klo 9 - 14.
Aikuisille kohtaamispaikka ja lapsille tenavatupa, jossa 2 - 3
ohjaajaa (vastuu lapsesta aina vanhemmalla).
Kehittämissuunnitelma: tiiviimpi yhteistyö perhetyön kanssa,
erityishuomio vauvaperheisiin
Nuoret.
Avoin nuorisotila. Pienryhmätoimintaa. Breikkitoimintaa
nuorille aikuisille.
Osa nuorisotila Nastan toiminnasta järjestetään yhteistyössä
Pirkkalan seurakunnan kanssa.

Kyöstin kerhotalo, Kyöstintie 6
MLL –perhekahvila

Järjestö

Perhekahvila 2-3x viikossa

Kirkon kerhotalo Perkiöntie 40
Kirkkoveräjän seurakuntatalo Kouluportinkuja 1

Seurakunta

Monipuolisesti avoimia perhekerhoja, päiväkerhoja 35vuotiaille lapsille, muskaritoimintaa, kouluikäisten
kerhotoimintaa, partiotoimintaa, parisuhdeiltapäiviä, nuorten
iltoja.

Kapsäkki,
Saapastie 2
(Veskan kauppakeskus Partolassa)

Seurakunta

Avoin perhekerho ja päiväkerho.
Kaiken kansan huilipaikka. Lapsiparkkitoimintaa
Kauppakeskuksen sesongeissa matalan kynnyksen
kohtaamispaikka perheille

Pirkkalan uusi asuinalue Solja
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Suunnitelmana perheille suunnatun kohtaamispaikan ja
matalan
kynnyksen palvelun rakentaminen.
Maria
Antikainen

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Kunta

Neuvolan asiakasperheet.
Verkostoituminen alkaa perhevalmennuksessa --> 2kk
ryhmäneuvola --> itseohjautuvat vanhempainryhmät.
Neuvola tarjoaa tilat ja mahd. ammattilaisen konsultaatioon.

Kunta

Kohderyhmänä 0-12.vuotiaiden lasten perheet ja päiväkotija kouluryhmät.
Ma-ti 9-15 ja ke-to 9-12 päiväkoti- ja kouluryhmiä
toiminnallisella ja elämyksellisellä näyttelykierroksella.
Ke 12-18,to-pe 9-12 ja la-su 10-16 avoinna perheille, joille
on tarjolla avointa ja ohjattua toimintaa, työpajoja sekä
tapahtumia.
Lisäksi Rullassa toimii to 9-12 perhekerho, jossa omat
teemat. Joka toinen la 13-14 matalan kynnyksen
kädentaitokerho 12 ensimmäiselle ilmoittautuneelle.
Pikkulapsiperheille on tarjolla myös maksullisia
värikylpykursseja.

Yhteistyökumppanit

TAMPERE/ KESKINEN
Tampereen hyvinvointineuvolat
Pellervon neuvola
Pellervonkatu 15
Tampellan neuvola
Juhlatalonkatu 7 A
Pispalan neuvola, Kyläsepänkatu 2
Pyynikin neuvola
Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4
Muotialan neuvola
Muotialan monitoimitalo, Muotialantie 64
Peltolammin neuvola
Peltolammin koulu, Säästäjänkatu 16
Sarviksen neuvola, Hatanpäänkatu 3 J

Lastenkulttuurikeskus Rulla
Kulttuuritalo Laikku 1 krs.
Keskustori 4
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Perhetyö
Neuvola
Sosiaalipalvelut/
perhepavelut; palveluohjaus

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

Kunta
/Perhepalvelut

Lapsiperheet ja nuoret

Kunnan toimijat:
Äitiys- ja lastenneuvola
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Mielenterveys ja
päihdepalvelut
Perhepalvelut
Lasten kulttuuripalvelut

TAMPERE/ KESKINEN
Perheiden talo
Tammelakeskus, Itsenäisyydenk. 21

Palveluohjaus ja varhainen tuki
Neuvolakioski ja neuvolan ryhmätoiminta
Satunnaista lastenhoitoa tarjoava Mukulapysäkki
Vertaisryhmät
Vanhempi-lapsiryhmät
Perhekahvilat ja perhekerhot (Tampereen kaupungin
varhaiskasvatus, Tuomiokirkko seurakunta ja
MLL Hämeenpiiri)
Vanhempainillat
Vanhempainkahvilat
Neuvontapiste eri teemoilla
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Muut toimijat:
Tuomiokirkko seurakunta
MLL Hämeenpiiri
Lähisuhdeväkivaltaverkosto
TSAU ry
Vauvajengi
Parasta lapsille Tampereen
osasto ry
Finfami Pirkanmaa ry
Mielen ry
Vaihtoehtonaapurit
Pirkanmaan uusperheet ry
Facebook Vauvaperheet

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Järjestö

Lapsiperheet ja nuoret.
Perhekahvila, mummola –päivä, vauvakerho, Nuput –
kahvila keskoslasten perheille, pihaliikkari, perhevalmennus
yht.työssä nlan kanssa, isätunnit odottaville isille,
Mindfulness -illat odottavaille äideille, monikulttuurinen
perhetyö´, tukioppilaskoulutukset, tutorkoulutukset,
tunnetaitokoulutusta koululaisille (5-9lk.)´, ylisukupolvinen
mediakasvatus.
STEA/ Ystäväksi maahanmuuttajaäideille -toiminta
STEA/ Eropalvelut:eron edessä illat 8 x v.
Uusperheillat, perhetapaamistoiminta, ohjaus- ja
neuvontatyö, lastenvalvojainfot. Koulutukset,
vanhemmanneuvo –vertaisryhmät ja
lasten eroryhmät.

TAMPERE/ KESKINEN
MLL -Laivapuiston perhetalo
Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere
03 2130 721

Vapaaehtoisten rekry, koulutus ja ammatillinen ohjaus.
Laivapuisto + Pereenkulma tarjoavat tiloja mm. Suomen
uusperheiden liitolle
sekä sijaisperhetapaamisiin, TSAUlle, allergialapsille ja
monikkoperheille.
Maksullisia ryhmiä: Palvelusetelillä varhaiskasvatuskerho 25v, musiikkileikkikouluryhmät, Tanssitan vauvaa ryhmät ja
Isä - lapsi liikuntaryhmä
Tampereen Napapiiri ry
Napapiiri
Kaalamonaukio 2, 33540 Tampere

Yhdistys
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Raskaana olevat ja lapsiperheet.
Synnytysvalmennuskursseja, imetystukiryhmiä, eri
elämäntilanteissa olevien äitien tukiryhmiä, teemailtoja,
vauvamusiikki ja -tanssitoimintaa, erilaisia käsityöpiirejä
jne.

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhteistyökumppanit

FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

TAMPERE/ KESKINEN
Setlementti Tampere ry
Tyttöjen talo
Pyhäjärvenkatu 1 B 1

Järjestö

Toiminta on suunnattu 12-28-vuotiaille pirkanmaalaisille
tytöille ja nuorille naisille, sellaiseksi itsensä kokeville sekä
omaa tyttöyttään pohtiville. Toiminta on maksutonta ja
tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin.

Ahjolan Setlementti ry:n
Tyttöjen tupa
Isosisarustoiminta
Poikatyö
Pispalan valtatie 45

Yhdistys

Tyttöjen Tupa on suunnattu 6 – 16 -vuotiaille tamperelaisille FinFami –
ja Tampereella koulussa käyville tytöille ja moninaisesti
mielenterveysomaiset
sukupuolensa kokeville. Auki tiistaisin, keskiviikkoisin ja
Pirkanmaa
torstaisin klo 15:00 – 19:30 ja mukaan toimintaan voi tulla
koska vaan. Tyttöjen Tupa on monipuolinen toimintatila,
jossa on vahva yhteisöllisyys ja jossa lapset ja nuoret ovat
aktiivisia toimijoita.

Tampereen
Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 f, 33210 Tampere
Siskolikan kahvila (3 krs.)

Seurakunta

Pikkulapsiperheet ja raskaana olevat (erit.
yksinhuoltajaperheet)
Äiti-vauva-ryhmä, Kehto-ryhmä, ryhmä äideille ja alle 1vuotiaille vauvoille varhaisesta vuorovaikutuksesta, Masukahvila: valmistautuminen äitiyteen, yhteistyössä
Tampereen kaupungin kanssa. Avoin iltaryhmä yh-äideille
& lapsille sekä avoin kahvila yksinhuoltajille.

Tampereen kaupungin päivähoidon avoimen
varhaiskasvatuksen toimintatalo
Huusholli
Hämeenpuisto 10

Kunta

Lapsiperheet. Huusholli tarjoaa lapsille seikkailua,
liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja tapahtumia. Vauva café 10.
00 - 12.00 ( 0 -1v ) ja Vauvamuskari 11.00 - 11.30 ( 0 -1v ).

Vaunuklubi
Suurella Sydämellä Klubi
Itsenäisyydenk. 26

Seurakunta

Vauvaperheet 1xvk.

Seurakunnan
Perhekahvila Multitupa, Multisillank.45
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Seurakunta

Lapsiperheet

3.9.2018

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Yhdistys

Kölvi-toiminnan kohderyhmänä ovat 12–25-vuotiaat
pakolais- ja maahanmuuttajataistaiset pojat ja nuoret miehet.
Ennaltaehkäisevää monikulttuurista poikatyötä.

Nuorten talo,
Puutarhakatu 2

Kunta

Tamperelaiset alle 30 -v. nuoret; ma - to 12 - 15 (ti ja ke klo
12 - 15, 3.7.-9.8.2017). Tietoa ja tukea hyvinvointiin,
ihmissuhteisiin, asumiseen, raha-asioihin, koulutukseen,
työhön ja vapaa-aikaan.

Monitoimitalo 13
Satakunnankatu 13

Kunta

Tampereen kaupunkilähetys
Kimpassa –ryhmät
Kuninkaankatu 5 G 164

Yhdistys

Yhteistyökumppanit

TAMPERE/ KESKINEN
Kölvi -toiminta
Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry
Vainiokatu 2, 33500 Tampere

Kuntalaiset. Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden
toimintakeskus, joka tarjoaa vapaaajanviettomahdollisuuksia ja harrastuspaikkoja
monipuolisesti niin nuorille kuin vanhemmillekin. Talosta
löytyy sekä avointa että ohjattua toimintaa, työpajoja,
kursseja ja vuokrattavia tiloja niin yksityisille kuin
yhdistyksille ja järjestöille.
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Äiti-lapsi-ryhmät
Äiti-lapsitoimintaa myös eri yksiköissä;
https://tamperecitymission.fi/tukea/kimpassa-perhetoiminta/
Tähtituokio-vauvaryhmä on tarkoitettu 0-4 kk ikäisille ja
pallopiiri-ryhmä
on tarkoitettu 5-9 kk ikäisille vauvoille vanhempineen.

FinFami –
mielenterveysomaiset
Pirkanmaa

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

Me-talo
Peltolammin koulu, Säästäjänkatu 16

Säätiö

Tampereen Me-talo palvelee Peltolammin ja Multisillan
asukkaita. Kaikenikäisille avointa toimintaa järjestetään
maanantaisin klo 9 - 15
tiistaisin klo 13 - 19 ja torstaisin klo 13 - 19 .

Seurakunnan
Perhekahvila Multitupa, Multisillank. 5

Seurakunta

Lapsiperheet

Varhaiskasvatuksen avoimet perhekerhot?

Kunta

MLL-Koivistonkylän perhekahvila

Yhdistys

Lapsiperheet

Seurakunnan avoimet päiväkerhot
Jumalan kämmenellä -illat

Seurakunta

https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perhee
t/avoimet-_ja_perhekerhot
https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/lapset_ja_perhee
t/jumalan_kammenella_-illat

TAMPERE/ KESKINEN

47

3.9.2018

Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat/ TAMPERE/ KESKINEN
Kohtaamispaikka

Palvelun
tuottaja

Kohderyhmä
Mitä toimintaa/ kuinka usein

TAMPERE/ KESKINEN
Eteläinen srk
Nekalan seurakuntatalolla, Kuoppamäentie 23.

Seurakunta

Nessu arkipäivisin klo 13.00-17.00. Maksuton iltapäivän
olohuone 7-12-vuotiaille koululaisille. Pelailua, olemista,
läksyjen tekemistä ohjatussa ympäristössä.

Tiedoksi:
Iltapäivän avoin kerho ollaan perustamassa
alakouluikäisille tiistaiksi Hervannan kirkolle (tai
Etelä-Hervannan koululle), keskiviikoiksi Hallilan
seurikselle ja torstaiksi Vuorekseen. Lisätietoja:
epot.fi

Tuomiokirkkoseurakunta

Alakouluikäiset:

Seurakunta

Kouluikäisten kerhot (7-14v) : Gamestationkerho ja
Koottavakerho vuorotiistaisin klo 15-16.30

Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26
Kalevan kirkko
Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA),
Satakunnankatu 60
https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/tuomio
kirkkoseurakunta/toimintaa/koululaiset
Nuorisotyö
St22,
Rautatienkatu 22

Musakerho tiistaisin 9-14v klo18-19, Puuhakerho 7-10v
torstaisin klo 15.30-16.30, Taidekerho 9-14v keskiviikkoisin
klo 16-18, Junnuillat pe klo 17-19 (14.9, 12.10, 9.11 ja
14.12)
Salibandykerho 7-9v klo 15-16 ja 10-14v 16-17
Nuortenillat ke 17-20 ja perjantaisin klo 18-21 (7.9, 12.10,
2.11 ja 30.11)
tampereenseurakunnat.fi/st22
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Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus
toimia
perhekeskusmallin
kohtaamispaikkana?

Pirkanmaan kohtaamispaikat

Lähitori
Perhekahvilat ja –tuvat (kunta,järjestö)
Perhekerhot (srk)
Avoimet päiväkodit (varh.kasvatus)
Nuoret
Huom! karttakuvat ovat viitteellisiä; merkkien
sijainnit eivät ole osoitteen mukaisessa
kohdassa ja samassa sijainnissa saattaa
toimia useampi kohtaamispaikkatoimija.
Kuvasta puuttuvat mm. äitiys- ja
lastenneuvolat.
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Pirkanmaan LAPE

Perhekeskustoimintamallin
projektikoordinaattori/
kohtaamispaikkatoiminnan
kehittäminen
Päivi Viitanen-Marchegiano
Puh. 040 639 7358

paivi.viitanenmarchegiano@tampere.fi
www.lapepirkanmaa.fi

