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Perhekeskusmallin kokkikurssi 

aloittelijoille

Kohtaamispaikka valitsemillasi täytteillä

Päivi Viitanen-Marchegiano, Jaana Koivisto ja Maria Antikainen

Pirkanmaan LAPE
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Aamupäivän ohjelma

Esittäytymiskierros

Virittäytymistä aamupäivän teemaan: Miltä sinun perhekeskusmallisi maistuu?

Perhekeskuksen ainekset

Kokemusasiantuntijan arvio perhekeskussopasta, Laura Parviainen

Kohtaamispaikan täytteitä

Terveiset kokeilukeittiöstä: Nokian perhekeskuspilotti, Jaana Koivisto

Työvälineitä perhekeskussopan hämmentämiseen



Perhekeskuksen ainekset

Projektikoordinaattori Maria Antikainen
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Mikä on perhekeskusmalli?

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden ja 

toimintojen 

sekä 

yhteisten sopimusten ja 

toimintamallien 

kokonaisuus

Verkostomainen 

toimijoiden, palveluiden ja 

toimintojen 

sekä 

yhteisten sopimusten ja 

toimintamallien 

kokonaisuus
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Perhekeskuksen tehtävät
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Perhekeskuksen palveluverkosto



11.11.20187
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Perhekeskusverkoston yhteinen arvopohja

9.2.2018 Maria Antikainen

Lapsen,
lapsuuden ja 

vanhemmuuden 
arvostus

Tasa-arvo 
ja 

yhdenvertaisuus

OsallisuusLuottamus
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Perhekeskus - aitoja kohtaamisia ja yhteistä tekemistä

Verkoston 
kokoaminen 
yhteistyöhön

Yhteinen 
suunnitelma ja 

yhteinen työskentely 
perheen kanssa

Kohtaaminen 
ja 

puheeksiotto

Huomaa hyvä 

lapsessa ja vanhemmassa

Asiakas on 

aina 

oikealla ovella

Yksi lapsi 

yhteinen 

tilannekuva

Lapsi ja perhe 

asiantuntijoina

Konkreettisia tekoja 

yksin ja yhdessä

Rajapinnoista 

yhdyspintoja
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Perhekeskuksen toimintaperiaatteita

Huomaa hyvä!

• Myönteisen vahvistaminen kaikissa kohtaamisissa, voimavarakeskeisyys

Miten voin auttaa?

• Asiakkaan kohtaaminen avoimella asenteella, ilman ennakko-oletuksia, aidosti arvostaen

• Dialogisuus, kokonaisvaltaisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys, systeemisyys

Asiakas on aina oikealla ovella

• Palvelut lähelle perheiden arkea, helppo ja oikea-aikainen palveluihin pääsy

• Perheen palveluprosessi alkaa siellä, missä huoli tulee esiin ja tarvittavat asiantuntijat jalkautuvat lapsen ja 
perheen arkiympäristöön, vältetään asiakkaan lähettämistä eteenpäin

Yhteisöissä on voimaa

• Läheisverkostojen ja vertaistuen merkityksen ymmärtäminen

Monimuotoisuuden arvostaminen ja positiivinen huomioiminen

• Erityistä tukea tarvitsevat, monikulttuuriset, monimuotoiset perheet jne.

Rajapinnoilta yhdyspinnoille

• Yhteistä työtä yhteisen asiakkaan asiassa, monitoimijaisesti, yli organisaatiorajojen

• Asiakkaan palvelukokonaisuus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Yhteisiä rahoja ja resursseja säästäen

• Yhteinen tiedolla johtaminen, yhteinen sopiminen

• Kokonaisuuksien johtaminen, päällekkäisen työn karsiminen
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Asiakaslähtöisen työskentelyn huoneentaulu

Lapsen ja perheen asiantuntijuuden tunnistaminen ja osallisuuden vahvistaminen

• Arvostan asiakkaan asiantuntijuutta omassa asiassaan ja vahvistan hänen osallisuuttaan 
asiakkuudessa ja omassa elämässään. Tuen erityisesti lapsen osallisuutta. Annan tietoa, suunnittelen 
työskentelyä yhdessä perheen kanssa, kuulen heidän toiveitaan ja toteutan niitä mahdollisuuksien 
mukaan.

Asiakas on aina oikealla ovella 

• En pompottele asiakasta luukulta toiselle vaan tuen perhettä ja kokoan tarvittavan verkoston perheen 
asian ympärille. Tarkastelen perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti, mutta kuitenkin oman osaamisen 
rajat tunnistaen. Tunnen konsultaatioväylät ja hyödynnän niitä tarvittaessa.

Verkostossa ei ole vapaamatkustajia

• Verkoston kokoonpano sovitaan yhdessä perheen kanssa. Verkostoon kutsutaan vain perheen asian 
kannalta olennaiset tahot.  Jokaisella verkoston toimijalla on oma konkreettinen roolinsa ja tehtävänsä 
perheen asiassa. 

Yksi lapsi, yhteinen tilannekuva

• Laadin yhdessä perheen ja muiden ammattilaisten kanssa yhteisen tilannekuvan perheen tilanteesta, 
vaikkei yhteistä tietojärjestelmää vielä olekaan. Kaikki verkoston jäsenet saavat suunnitelman 
kirjallisena itselleen.

Mitä konkreettista minä voin tehdä tämän perheen hyväksi

• Olen osallisena yhteisessä suunnitelmassa, pidän lupaukseni ja teen konkreettisia tekoja suunnitelman 
mukaisesti, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnämme yhteisen työskentelyn 
mahdollisuuksia monipuolisesti ja joustavasti.

Seuranta ja arviointi

• Arvioin työskentelyn hyötyjä yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa sovitulla ajanjaksolla. Sovin 
perheen ja verkoston kanssa, miten asiassa seuraavaksi edetään.
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Perhekeskuksen koordinaatiorakenteita

Maria Antikainen

Maakunnallinen ja kansallinen kehittämistyö ja koordinointi

Kunnan LAPE-ryhmä Avainhenkilöverkosto

Perhekeskuskoordinaattori

Perhekeskusagentit
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Perhekeskuskoordinaattorin tehtäviä

Koordinoi perhekeskuksen toimintaa (esim. 
kohtaamispaikkatoiminnot, jalkautuvat palvelut, erilaiset koulutukset 
ja muut tapahtumat jne.)

Toimii perhekeskuksen ohjausryhmän sihteerinä/esittelijänä ja 
valmistelee asiat ohjausryhmälle

Koordinoi alueensa perhekeskusagenttien ja avainhenkilöiden 
verkostoa sekä perhekeskusverkoston koulutus- ja kehittämistyötä

Kuuluu maakunnalliseen perhekeskuskoordinaattoreiden verkostoon 
ja toimii heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä (esim. koulutukset ja 
kehittämistyö)

Maria Antikainen
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Vastaa kehittämistyön koordinoinnista ja toimintakulttuurin 
muutoksen jalkauttamisesta omalla perhekeskusalueellaan 
yhteistyössä muiden agenttien ja kunnan LAPE-ryhmän kanssa

Toimii agenttina osana omaa työtään

Seuraa kunnan LAPE-ryhmän laatiman siltaamis- ja 
juurruttamissuunnitelman toteutumista

Toimii perhekeskusyhteyshenkilönä oman alueensa ja 
maakunnan muiden toimijoiden välillä

Osallistuu mahdollisiin maakunnallisiin/valtakunnallisiin 
perhekeskusverkoston työryhmiin, koulutuksiin ja 
perehdytystilaisuuksiin sekä jakaa niissä saamaansa tietoa 
omalle pilottialueelleen

Tuo maakunnalliselle tasolle tietoa oman kunnan paikallisista 
tarpeista sekä kehittämistyön etenemisestä

Agenttiverkoston avulla varmistetaan, että kehittämistyö etenee 
koko maakunnassa samansuuntaisesti

Yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan

Perhekeskusagentin tehtäviä (muutosvaiheessa)
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Avainhenkilön tehtäviä esim.

• Lapsen ja perheen lähityöntekijän konsultointi 

asiakastilanteissa

• Arvioi lapsen ja perheen tilannetta yhdessä perheen, 

lähityöntekijän ja mahdollisen omatyöntekijän kanssa

• Auttaa teoriatiedon soveltamisessa käytäntöön

• Auttaa arvioimaan, milloin tarvitaan lisäselvittelyjä ja/tai 

jatkotoimenpiteitä

• Kuuluu alueelliseen ja maakunnalliseen 

avainhenkilöverkostoon ja osallistuu maakunnalliseen 

kehittämistyöhön

Avainhenkilöverkosto lähityöntekijän tukena asiakasprosessissa

Avainhenkilö
Asiakastyötä tekevä ammattilainen, 

joka toimii tietyn erityisalan osaajana 

osana omaa työtään

Avainhenkilön työmuotoina: 

• Puhelinkonsultaatiot

• Työparityöskentely

• Yhteiset kotikäynnit

• Palveluohjaus

• Verkostotyö

• Ryhmämuotoinen työ

• jne.
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Esimerkkejä avainhenkilöistä
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Perhekeskusmallin juurtumisen edellytyksiä

Verkostojohtaminen

Paikallinen ja maakunnallinen koordinointi

Osaamisen varmistaminen

Avainhenkilöverkosto
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Perhekeskusesite

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-

47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf


Asiakasnäkökulma perhekeskusmalliin

Kokemusasiantuntija Laura Parviainen
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Kohtaamispaikka valitsemillasi täytteillä!

Päivi Viitanen-Marchegiano

Pirkanmaan LAPE
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…tarvittaisiin 

kohtaamispaikka, 

jossa voisi tutustua 

samassa elämäntilanteessa 

oleviin ja lapset saisivat 

leikkiä yhdessä.

…matalan kynnyksen 

viihtyisä ”olohuone”, 

joka on maksuton, auki iltaisinkin 

eikä leimaa perheitä.
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Perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkosto

Perheiden avoin kohtaamispaikka
• järjestö

• kunta

• seurakunta

• muu toimija

• vanhemmuusryhmät, vertaisryhmät, jalkautuvat                                              

si-so-te-palvelut…

Järjestötila
• järjestö

• muu toimija

• perhekahvila, perhesirkus…

Avoin päiväkoti
• järjestö

• kunta

• leikkikerho, perhekahvila…

Nuorisotila
• järjestö

• kunta

• nuorisotyö, 

• Ohjaamo…

Seurakuntatalo 
• seurakunta

• järjestö

• kunta

• perhekerho, parisuhdeillat…

P  e  r  h  e  k  e  s  k  u  k  s  e  n    k  o  h  t  a  a m  i  s  p  a  i  k  k a  v  e  r  k  o  s  t  o

Koulu
• kunta

• järjestö

• nuorisotyö, 

• Ohjaamo…
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Toimintaperiaatteet

Perhekeskuksen kohtaamispaikan 
toimintaperiaatteet 

• Lapsen etu ja oikeudet

• Lapsi- ja perhelähtöisyys

• Osallisuus

• Sosiaalisuus, yhteisöllisyys

• Saavutettavuus, saatavuus

• Asiantuntijuus

Esityksen nimi / Tekijä

23
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

1. Johtaminen 

2. Resursointi

3. Sopimuksellisuus (sitoutuminen)

4. Koordinaatio 

5. Saavutettavuus (esteettömyys)

6. Kohtaamispaikan toiminta

7. Tiedottaminen ja ohjaus

8. Kohtaaminen

9. Yhteisöllisyys

10. Asiantuntijuus ja osaaminen

24
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

1. JOHTAMINEN, YHTEEN SOVITTAMINEN

• Kohtaamispaikka on kirjattu osaksi 
perhekeskuksen palveluverkostoa

• Toiminta on koordinoitu yhteen 
perhekeskuksen palvelujen kanssa

• Toiminta on kirjattu keskeisiin 
palvelustrategioihin ja -suunnitelmiin

2. RESURSOINTI

• Toimintaan osoitetaan resursseja 
perhekeskuksen budjetista

• Kohtaamispaikan toimijat osallistuvat toiminnan 
resursointiin 

25
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

3. SOPIMUKSELLISUUS, SITOUTUMINEN

Toiminta perustuu sopimukseen toimijoiden 
kesken

Kohtaamispaikassa on sovitut 
yhteistyökäytännöt 

Toimijoiden kesken on sitouduttu 
tiedottamiseen ja tiedonvaihtoon

Kohtaamispaikassa on sitouduttu toteuttamaan 
kohtaamispaikan tehtäviä

Kohtaamispaikassa on sitouduttu ohjaus- ja 
neuvontavastuuseen 

4. KOORDINAATIO JA SEURANTA

Kohtaamispaikka on paikallisesti muokkautuva 
toimintojen verkosto (yksi tila/toimijoiden 
verkosto)

Toiminnan koordinaatiosta vastaa nimetty 
henkilö /toimija/taho

Toiminta on ammatillisesti koordinoitua, 
ohjattua, jatkuvaa ja säännöllistä

Toimintaa arvioidaan ja siitä kerätään palautetta 
säännöllisesti 

Asiakaspalaute ohjaa toiminnan suunnittelua 

Kävijämäärät kirjataan 

26
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

5. KOHTAAMISPAIKAN TOIMINTA

Avointa kaikille lapsille, nuorille ja perheille

Pääsääntöisesti maksutonta asiakkaille

Sitoutumatonta (uskonnollisesti, 
poliittisesti)

Päihteetöntä ja väkivallatonta

Toiminnassa otetaan huomioon lapsen 
näkökulma

Toiminta-aikataulut ovat säännölliset ja 
joustavat. 

Toimintaa voivat toteuttaa perheet, 
vapaaehtoiset ja vertaiset

Toimintaa voivat tuottaa kolmas sektori, 
seurakunta, kunta, maakunta, yksityinen 
sektori

6. SAAVUTETTAVUUS     
(ESTEETTÖMYYS)

Tilat sijaitsevat lähellä perheitä, hyvien 
kulkuyhteyksien päässä, esteettömät 
osallistua

Tilat ovat turvalliset, pysyvät, viihtyisät ja 
soveltuvat eri-ikäisille (lapset, nuoret, 
perheet)

Aukioloajat ovat säännölliset, joustavat ja 
monipuoliset ja käyttäjien tarpeiden 
mukaiset

Toimintaan voi osallistua ilman 
ajanvarausta tai ilmoittautumista.

Toiminta on kynnyksetöntä kaikkien 
osallistua

27
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

7. KOHTAAMINEN 

Jokainen osallistuja kohdataan ja 
toivotetaan tervetulleeksi arvostavasti 

Kohtaamispaikan ilmapiiri on hyväksyvä 
ja suvaitseva

Kohtaaminen vahvistaa osallistujien 
turvallisuutta ja luottamusta 

Kohtaamisessa edistetään 
vertaissuhteiden ja yhteisöllisyyden 
rakentumista

Kohtaamisessa otetaan tarvittaessa 
puheeksi lasta tai perhettä koskevia 
huolia

8. TIEDOTTAMINEN JA OHJAUS

Kohtaamispaikasta tiedotetaan lapsiperheille 

Lapsia ja perheitä ohjataan aktiivisesti 
toiminnan piiriin

Tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille ohjausta ja 
neuvontaa

Lapsia, nuoria ja perheitä ohjataan tarvittaessa 
palveluihin

28
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Perhekeskuksen kohtaamispaikan kriteerit

9. YHTEISÖLLISYYS 

Toiminta mahdollistaa vapaan olemisen, 
keskustelun ja osallistujien keskinäisen 
tutustumisen 

Toimintaa suunnitellaan lasten ja perheiden 
kanssa heidän tarpeidensa pohjalta 

Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen

Kohtaamispaikassa saa vertaistukea toisilta 
samassa elämäntilanteessa olevilta

Kohtaamispaikassa tuetaan lasten 
vertaissuhteita ja osallisuutta

10. ASIANTUNTIJUUS JA OSAAMINEN

Kohtaamispaikassa on ammatillista 
asiantuntijuutta ja osaamista:

• lapsista, nuorista ja perheistä 

• perhekeskuksen palveluista

• alueen järjestötoimijoista ja sidosryhmistä

Kohtaamispaikassa on vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan osaamista ja ammatillista 
ohjausta 

Kohtaamispaikassa mahdollistetaan lasten, 
nuorten ja perheiden kokemusasiantuntijuus

29
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Eri toimijoiden 

osaamista ja 

asiantuntemusta

Eri toimijoiden 

osaamista ja 

asiantuntemusta

Kohtaamispaikan tehtävät

VerkostoyhteistyöVerkostoyhteistyö

Nuorille 

vapaa-ajan toimintaa

Nuorille 

vapaa-ajan toimintaa

Avointa, 

maksutonta ja

helposti saavutettavaa 

toimintaa 

Avointa, 

maksutonta ja

helposti saavutettavaa 

toimintaa 

Perheiden 

tapaamispaikka

Perheiden 

tapaamispaikka

Toivottaa tervetulleeksi

kaikenlaiset perheet

Toivottaa tervetulleeksi

kaikenlaiset perheet
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Tampereen 
perhekeskuspilotti/ 

Hervanta-Vuores -alueiden 
kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen arviointi 
31.10.2018



11.11.201832

1. Mikä on onnistunut?

alueen toimijat ovat lähentyneet toisiaan

alueen toimijoiden tietämys toisistaan on lisääntynyt

konkreettinen yhteistyö on alkanut

viestintä ja tiedottaminen on parantunut; kohtaamispaikkaesite + lukujärjestys on iso plussa

Tredussa toteutettu nuorten kohtaamispaikka Kohtaamo on hyvä! LAPEn lapsi…

HUOM! pitää varmistaa, että 2019 ja eteenpäin alueellinen matalakynnyksinen lasten, nuorten ja 

perheiden palveluiden lape-kehittämistoiminta jää eloon; toiminnan koordinointiin on nimetty henkilö 

tai työryhmä!

2. Mitä kannattaa toteuttaa perhekeskusalueilla 

kohtaamispaikkatoimintaa kehitettäessä?

eri toimijat kokoontuvat yhteen; tutustuvat ja verkostoituvat!; kaupunki, järjestöt, seurakunnat, liikelaitokset…

kohtaamispaikkojen koonti; esite?, FB-sivut?, kaupunginosaportaali?

eri kohtaamispaikkoihin tutustuminen

yhteiset sopimukset mm. toiminnan 

koordinoinnista

Tampereen perhekeskuspilotti/ Hervanta-Vuores -alueiden kohtaamispaikkatoiminnan 

kehittämisen arviointi 31.10.2018
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Tampereen perhekeskuspilotti/ Hervanta-Vuores -alueiden kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen arviointi 31.10.2018

3. Mikä ei ole onnistunut?

 tiedonvälitys ollut sekavaa

 eri työryhmiä ollut liikaa; vaikea tietää, mikä on ”oikea” työryhmä oman toiminnan kannalta

 yhteistyökokouksissa mukana usein samat ihmiset; lisää esim. ruohonjuuritason työntekijöitä sekä 

kokemusasiantuntijoita mukaan

4. Mitä pitää kehittää?

 sähköinen tiedottaminen esim. lukkari verkkoon

 aktiivisempaa tiedottamista alueen lapsiperheille ja asukkaille

 asiakastarpeiden selvittäminen esim. asiakaskyselyin ja haastatteluin

 lastenhoitopalvelua; kotipalvelu ruuhkautunut; erityisesti ilta-aikaisen lastenhoitavun tarve

 arviointia; esim. tarvitaanko alueelle lisää erilaisia kohtaamispaikkoja, vai onko palveluita jo liikaa?
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Tampereen perhekeskuspilotti/ Hervanta-Vuores -alueiden kohtaamispaikkatoiminnan 
kehittämisen arviointi 31.10.2018

5. Mitä opittiin matkan varrella?

 LAPE-kehittäminen ei ole lopultakaan mitään uutta vaan vanhan 

yhteistyön uudelleen organisoimista

 hankkeen ja kehittämisen alku tuntui ”liian isolta” toiminnan 

synnyttämiseltä, mutta lopulta huomasi, että asiat etenevät pienissä 

palasissa, asia kerrallaan

 aikataulun kireyden takia useita tapaamisia (liikaakin?) ja paljon 

asiaa (liikaakin?)

 yhteisöllisyys ja yhteistyö organisaatioiden välillä tiivistynyt; 

tiedon kulku helpottunut
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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

Kiitos.

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
http://www.lapepirkanmaa.fi/


Terveiset kokeilukeittiöstä:
Nokian perhekeskuspilotti

Projektikoordinaattori Jaana Koivisto, Nokian kaupunki



NOKIAN PERHEKESKUSPILOTTI        8.11.2018



Hyvinvointityhmä, LAPE:n ohjausryhmä

Nokian LAPE-ryhmä, 

maakunnallisissa työryhmissä 

olleet 

Agentit 4 henk.

Vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuki

Monikulttuurisuuden 

huomioiminen

Nepsytyöryhmä

Eroasiakkaan 

palvelut

Monitoimijainen 

yhteistyö 

asiakastyössä

Nopean avun 

saamisen polut

Kohtaamispaikka
Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Sähköisten

palveluiden 

kehittäminen



YHTEISTYÖN TOIMIVUUDESTA

-Tuttuus

-Helppo yhteydenpito

-Säännölliset tapaamiset, joista tehdään muistiot

-Palataan sovittuihin asioihin

-Positiivinen ilmapiiri, jossa saa esittää kaikenlaisia 
ajatuksia  luovuus

-MLL ja srk mukana toiminnassa, myös asiakasosallisuus 
huomioitu



YHTEISTYÖN TOIMIVUUDESTA

- Uskallusta kokeilla

- Jaetaan kokemuksia

- Jos jokin ei toimi, niin muutetaan suuntaa

- Henkilöt sitoutuneita, ottavat vastuuta 

- Saatu paljon asioita vietyä eteenpäin: EE-tempaus, 
nepsy-lainaamo, kohtaamispaikka, Tervetuloa Nokialle-
yhteistapaaminen maahanmuuttajataustaisille, 
monikulttuurisille perheille….



Kiitos!



Työvälineitä perhekeskussopan 
hämmentämiseen



11.11.201843

Esimerkkejä konkreettisista työvälineistä

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

 Vanhemmuuden työhuoneentaulu

 Parisuhdekortit

Eroauttaminen

 Vanhemmuussuunnitelma 
https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma

Monitoimijainen yhteistyö

Asiakaslähtöisen työskentelyn periaatteet

Yhteiskirjaamispohja

Verkostopalaverin pelisäännöt

Kumppanuuden korit - seurakunta 
varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen 
kumppanina 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content
3B945A

Maahanmuuttajapalvelut

Työkalupakki https://lapepirkanmaa.fi/wp-
content/uploads/2018/09/TYÖKALUPAKKI-
maahanmuuttajataustaiset-lapset-nuoret-ja-perheet-
Pirkanmaalla_ver.10.9.2018.pdf

Nepsy-tuki

Nepsy-minimikriteerit

Nepsy-lainaamon prosessikuvaus

Tampereen nepsy-tukitiimin nettisivut 
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy.html

Ehkäisevä väkivaltatyö

Väkivaltatyön suodatin- ja kartoituslomake

Väkivaltajuliste ja -tarrat

LAPE-hankkeen aikana kehitetyt ja/tai jalkautetut materiaalit kootaan LAPE Pirkanmaan nettisivuille joulukuun 2018 aikana ja ne ovat vapaasti 
käytettävissä: www.lapepirkanmaa.fi
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