
 

 

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus 
 
 
Lapset puheeksi -työn tarkoitus on auttaa vanhempia ja muita kehitysympäristöjä tukemaan lapsen 
suotuisaa kehitystä, ennaltaehkäistä ongelmia ja kantaa lasta, kun toisessa kehitysympäristössä on 
ongelmia.  
 
Työskentelyn tavoitteena on saada lapsen arkipäivä sujumaan hyvin mahdollisista vaikeuksista 
huolimatta. Työskentely alkaa LP-keskustelulla (1-2 tapaamista) ja jatkuu tarvittaessa LP-
neuvonpidolla. Kyseessä on lokikirjaan pohjautuva strukturoitu ja teemoitettu työmalli. Lapset 
puheeksi -työtä tehdään monenlaisissa työpisteissä: varhaiskasvatuksessa, koulussa ja lasten, nuorten 
ja aikuisten palveluissa.  
 
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa Lapset puheeksi –
keskustelun ja –neuvonpidon.  
 
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana opiskelijat tutustuvat Lapset puheeksi -työn teoreettisiin 
lähtökohtiin ja Lapset puheeksi –keskustelun kulkuun. 1. ja 2. päivän välissä opiskelijat toteuttavat 
kaksi Lapset puheeksi-keskustelua. 
  
Toisen koulutuspäivän aikana opiskelijat työstävät menetelmätyönohjauksessa käytyjä Lapset 
puheeksi –keskusteluja ja opiskellaan Lapset puheeksi –neuvonpitoa.  
2. ja 3. päivän välissä opiskelijat toteuttavat yhden Lapsen puheeksi -neuvonpidon.  
 
Kolmantena päivänä jatketaan Lapset puheeksi -keskustelujen ja -neuvonpitojen 
menetelmätyönohjaukset.  
 
Pätevöityäkseen osallistujan on toteutettava kaksi Lapset puheeksi –menetelmää, josta toinen tuodaan 
yhteiseen menetelmätyön-ohjaukseen ja toisesta tehdään kirjallinen kuvaus/raportti. Saat 
ilmoittautumisen yhteydessä tarkemman tiedon koulutuspäivien sisällöstä. 
 
Kuhunkin koulutusryhmään mahtuu 10-12 henkilöä. Koulutus on ilmainen pirkanmaalaisille lasten ja 
perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
 

 



 
 

Järjestämme seuraavat LP-koulutukset kevään 2019 aikana: 
 

Lapset puheeksi – Kangasala 
Koulutuspäivät: 17.1, 7.3. ja 11.4.2019. Koko päivän koulutukset. 

Paikka: Kangasalan Op-talon neuvotteluhuone 

Kouluttaja: sosiaalityöntekijä Katri Nurmi 

Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: katri.nurmi@kangasala.fi 

 
Lapset puheeksi – Kihniö 
Koulutuspäivät: 22.2., 22.3. ja 26.4.2019. Koko päivän koulutus. 
Paikka: Kihniö, tarkempi paikka selviää myöhemmin. 
Kouluttaja: Koulukuraattori Katri Toivonen 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: Katri.toivonen@edu.kihnio.fi 
 
Lapset puheeksi – Nokia 
Koulutuspäivät: 5.2., 21.3. ja 25.4.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Nokia, tarkempi paikka selviää myöhemmin. 

Kouluttajat: perheneuvolan sosiaalityöntekijä Tuula Veko ja perhetyön sosiaaliohjaaja Anna 
Bandara 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: tuula.veko@nokiankaupunki.fi, anna.bandara@lempaala.fi 
 
Lapset puheeksi – Nokia 
Koulutuspäivät: 18.1., 15.2. ja 22.3.2019 klo 9-15.30 
Paikka: Pitkäniemen sairaala, Nokia (tarkempi paikka selviää myöhemmin) 

Kouluttajat: sosiaalityöntekijä Susanna Palomäki ja psykologi Tiina Myllymäki (PSHP) 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: susanna.palomaki@pshp.fi, tiina.myllymaki@pshp.fi 
 
Lapset puheeksi – Sastamala 
Koulutuspäivät: 9.1. koko päivä, 12.2 klo 12.30-15.30, 13.2. klo 12.30-15.30, 14.3. klo 12.30-15.30 
ja 18.3. klo 12.30-15.30. 
Paikka: Sastamala, paikka tarkentuu myöhemmin 
Kouluttaja: Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Kangassalo 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: paivi.kangassalo@sastamala.fi 
 
Lapset puheeksi - Tampere 
Koulutuspäivät: 20.3., 10.4. ja 15.5.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21 B, 1 krs., Perheiden talon Ryhmätila 1. Parkkipaikat 
katujen varsilla ovat maksullisia.  
Ilmoittautumiset: kirsi.koponen@tampere.fi  
Kouluttajat: Tampereen kaupungin Perhepalveluiden työntekijät, vastaava ohjaaja Satu Muikku ja 
palveluohjaaja Kirsi Koponen 
Lisätietoja: satu.muikku@tampere.fi ja kirsi.koponen@tampere.fi 
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Lapset puheeksi -Tampere 
Koulutuspäivät: 14.2., 14.3. ja 11.4.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21 B, 1 krs., Perheiden talon Ryhmätila 1. Parkkipaikat 
katujen varsilla ovat maksullisia. 
Kouluttajat: erityistyöntekijä Pirjo Sillman, sosiaalityöntekijä Tuija Ukkonen-Erenius ja 
sosiaalityöntekijä Milja Roivainen. 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: pirjo.sillman@tampere.fi ja  tuija.ukkonen-erenius@tampere.fi  
 

Lapset puheeksi – Tampere 
Koulutuspäivät: 4.3., 25.3. ja 15.4.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Tipotien luentosali, Tampere 
Kouluttajat: perhetyön lähiesimies Mari Merelä ja perhetyöntekijä Heli Kauppila. 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: mari.merela@tampere.fi ja heli.kauppila@tampere.fi 
 
Lapset puheeksi –  Tampere 
Koulutuspäivät: 7.2., 14.3. ja 25.4.2018. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Tampere, paikka tarkentuu myöhemmin. 
Kouluttaja: sairaanhoitaja Harriet Paattimäki ja kiertävä erityisopettaja Mari Luhtalampi 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: harriet.paattimaki@tampere.fi , mari.luhtalampi@tampere.fi  
 
Lapset puheeksi -  Valkeakoski 
Koulutuspäivät: 17.1., 14.2. ja 21.3.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Hoiva- ja kuntoutuskeskuksen kokoussali, Valkeakoski 
Kouluttajat: kouluterveydenhoitaja Elisa Kela ja terveydenhoitaja (neuvola) Meri Soukka 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: elisa.kela@valkeakoski.fi, meri.soukka@valkeakoski.fi 
 
Lapset puheeksi - Virrat  
Koulutuspäivät: 14.3, 4.4. ja 25.4.2019. Koko päivän koulutukset. 
Paikka: Virrat, tarkempi osoite tarkentuu myöhemmin 
Kouluttajat: sosiaalityöntekijä Minna Hakala ja johtava sosiaalityöntekijä Suvi Niemi 
Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset: Minna.hakala@virrat.fi, suvi.niemi@virrat.fi 
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