
Hei kaikille Pirkanmaan LAPE Pippurin erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisryhmän jäsenille 
 
Eilen oli erityis- ja vaativan tason kehittämistyöryhmän viimeinen tapaaminen.  Lämmin kiitos kaikille 
panoksestanne jo nyt! Nyt on enää loppurutistusten aika; puristetaan kasaan se hyvä työ, mitä olemme 
yhdessä tehneet! 
 
Koska eilen tapaamiselle pääsi vain 2 osallistujaa koordinaattoreiden lisäksi, emme valitettavasti päässeet 
työstämään tapaamiselle suunniteltua loppuraportin sisältöjen suunnittelua ja Erityispalveluiden siltaamis-
ja juurruttamissuunnitelmaa. Niinpä tässä sähköpostissa on teille tehtäviä valitettavan kiireisellä 
aikataululla, meistä riippumattomista syistä. Hanke on päättymässä ja asiat pitää viedä mm. maakunnan 
LAPE-ryhmään päätettäväksi.  
 
Tehtävät: 
 

1. Loppuraportti. Eilen oli tarkoitus käydä kohta kohdalta läpi, mitä minkäkin otsakkeen alle 
haluamme kirjata. Koska tarvitsemme työryhmän ajatuksia loppuraporttiin kirjattavista 
asioista  sekä jatkovalmisteluun vietävistä toimintamalleista, pyydämme teitä paneutumaan 
liitteen diapakettiin ja lähettämään ma 1.10.2018 mennessä ajatuksianne loppuraporttiin 
kirjattavista tuloksista sekä siitä, mitä toimintamalleja tulemme suosittelemaan SOTE –
jatkovalmisteluun: Olemmeko mm. kaikkien toimintamallien takana, vai onko joku sellainen, josta 
haluamme luopua?  Työryhmän oma toive oli osallistua loppuraportin työstämiseen ja sovimmekin 
eilen osallistuneiden kesken, että lähetämme loppuraportti -luonnoksen työryhmälle 
kommentoitavaksi, kunhan saamme sen luonnoksen valmiiksi. Luonnoksen dead line meille 
projektiryhmässä on  jo 3.10.2018. 

 
2. Tarvitsemme ajatuksianne ja asiantuntemustanne myös  liitteen siltaamis- ja 

juurruttamissuunnitelmaan, joka esitellään Maakunnan LAPE –ryhmälle 22.10.2018. Siltaamis- ja 
juurruttamissuunnitelmassa ensimmäisellä dialla koko Pippuri -hanketta koskevia asioita, toiselle 
dialle kootaan erityispalveluita koskevia asioita. 

 
3. Lisäksi toivoisimme teidän vastaavan palautekyselyyn kehittäjäryhmämme toiminnasta. Linkki 

palauteeseen 27.9.2018 lähetetyssä sähköpostissa. Koska loppuraporttiin kirjataan myös tämän 
työryhmän työskentelystä, toimivuudesta ja sujuvuudesta, pyydämme teitä kirjaamaan tuohon 
viimeiseen avoimeen kohtaan ”Sana on vapaa”: Syitä ja tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet omaan 
osallisuuteesi, motivaatioosi ja mahdollisuuksiisi osallistua työryhmän toimintaan. Toivoisimme 
saavamme tietoa ja ymmärrystä syistä osallistujakatoon työryhmän tapaamisten suhteen. Meille oli 
nimetty 38 henkinen työryhmä, jonka kahdessa viimeisessä tapaamisessa on ollut vain 2 
osallistujaa.  

 
Mikäli teillä on ongelmia tai kysyttävää tehtävien tai johonkin muuhun tämän kokonaisuuden suhteen, 
olkaa rohkeasti yhteydessä meihin koordinaattoreihin nanna.miettunen@pikassos.fi  sekä 
sari.miettinen@pshp.fi . 
 
Yhteistyöterveisin Nanna ja Sari 
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