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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmien työ jatkuu myös vuonna 2019.

Vuonna 2019 työn painopiste siirtyy kuntiin.

• Kunnat ovat tehneet/tekevät paikallisen suunnitelman LAPE-
hankkeen aikana yhteisesti työstettyjen toimintamallien 
käyttöönotosta, juurruttamisesta ja levittämisestä.

Maakunnan LAPE-ryhmä linjaa marras- ja joulukuun 2018 
tapaamisissa vuoden 2019 maakuntatasolla tehtävän  kehittämistyön 
kärjet.

• Kasvokkaisissa tapaamisissa ja eri tilaisuuksien palautekyselyjen 
yhteydessä osallistujilta kysytään toiveita jatkotyöskentelyn 
suunnittelemiseksi.
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Kansallinen tuki vuodelle 2019

Kansallinen rahoitus maakunnissa tehtävän työn tueksi: 

• LAPE-muutosagentit jokaiseen maakuntaan.

• Kunta-agentti viiteen suurimpaan kuntaan. Tampereen kunta-
agentin työalueena Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.

• Jokaiseen maakuntaan päätöksentekijöille ja johdolle suunnattu 
LAPE-muutosakatemiatuki.

Valtakunnallinen hankehenkilöstö tukee eri osa-alueiden etenemistä 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Nyt tiedossa:

• Kansallinen lapsistrategiatyö jatkuu.

• Yksi lapsi – yksi tilannekuvatyöryhmä jatkaa työtään.

• Kansallinen SyTy! - systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja 
juurruttamishanke käynnistyy.
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Maakunnan LAPE-ryhmässä perhekeskusagenteille vastuutettuja siltaamistoimia

Perhekeskustoimintamalli

• Perhekeskusrakenteiden ja perhekeskuspalikoiden osalta 
tehtävät työ omassa kunnassa. 

• Valtakunnallinen jatkotyöskentely: Maria Antikainen, Tampere 
(varalla Päivi Viitanen-Marchegiano, Tampere), lisäksi toiseksi 
toivottu pienemmän kunnan edustajaa. LAPE-muutosagentit 
osallistuvat työskentelyyn.

Vanhemmuuden tuki 

• Vanhemmuuden tuen minimikriteerit ja vanhemmuuden tuen 
muodot omalla perhekeskusalueella.

• Vanhemmuuden tuen foorumi 1-2 krt/vuosi, MLL Hämeen piirin 
koordinoi.

Kohtaamispaikka

• Kohtaamispaikkojen kartoittaminen ja paikallinen 
kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistyö.
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Perhekeskusagenttien tapaamisten ajankohtaehdotukset

• 13.2.2019 klo 13-15.30

• 12.3.2019 klo 13-15.30

• 22.5.2019 klo 13-15.30

• 20.8.2019 klo 13-15.30

• 27.11.2019 klo 13-15.30

Tapaamisten aihe-ehdotuksia kysytään perhekeskusvalmennuksen 
palautekyselyn yhteydessä.

Toivotaanko perhekeskusagenttien tapaamiset järjestettävän 
Tampereella vai sovitaanko tapaamiset vaihtuviin kuntiin Tampereen 
ympäristössä? 
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Muu  perhekeskustoimintaan liittyvä kehittämäistyö

Eropalvelut

• Kuntien nimeämät avainhenkilöt.

• Pirkanmaan eroverkon kokoontumiset, koollekutsujana MLL 
Tampereen osasto.

Parisuhteen tuen verkosto

• Avainhenkilöiden nimeäminen kunnista.

• Pirkanmaan parisuhdeverkosto, koollekutsujana Kataja ry.

Nepsy-työ

• Tapaamisia 2-3 krt/vuodessa

• Koollekutsujana Tampereen kaupungin Nepsy-tukitiimi ja Tsau ry

• Seuraava tapaaminen 5.3.2019 klo 13-15.30

• Suunniteltu nepsy-työhön liittyvä syventävä koulutus 25.9.2019.
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Muu  perhekeskustoimintaan liittyvä kehittämäistyö

Väkivaltatyö

• Avainhenkilöiden nimeäminen kunnista.

• Koollekutsuja ja koordinointivastuu Setlementti Tampere ry.

Varhaiskasvatus ja koulu 

• Kunta-agentti ja maakunnallinen verkosto.

• Perhekeskusagenttien yhteistyö sivistyspalvelujen kanssa.

• Sivistys- ja sote-johtajien talvi- ja kesäpäivät. Talvipäivät 
25.1.2019 klo 12.30-15.30 Metsossa.

• Maakunnallinen edustus VIP-verkoston ydinryhmässä.

Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti

• Päiväperholle myönnetty valtionavustus vuosille 2018-2019.

• Kunnat ja Päiväperho sopivat keskinäisestä työstä.
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Muu  perhekeskustoimintaan liittyvä kehittämäistyö

Lapset puheeksi

• Koulutusten ja maakunnallisen Lapset puheeksi –työn koordinointi. 

• Kouluttajien tapaamiset 4-5 krt/vuosi.

• Koollekutsujana LAPE-muutosagentti.

Maahanmuuttajapalvelujen avainhenkilöiden verkosto

• Avainhenkilöiden nimeäminen kunnista. 

• Osallistuminen perhekeskusagenttiverkoston työskentelyyn? Muu 
työskentely?

• Ely-keskus tarjoaa maksutonta koulutusta perhekeskusalueille.

Vauvaperheverkosto

• Tays pikkulapsipsykiatria ja Ensi- ja turvakotien liitto koordinoivat.

• Työskentelysuunnitelma tarkentuu.
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Nuorisoikäisten ja heidän perheidensä tuki (sovitaan 17.12. LAPE-tapaamisessa)

Kaksi tasoa:

• ”Nuorisoikäisten perhekeskus” ja nuorisoikäisten ja heidän 
perheiden tuki, kun huolet ovat suuria (erityis- ja vaativa taso)

Toivottuja teemoja:

• Koulupoissaolot 

• Päihteet 

• Mielenterveys

• Mitä muuta? Toiveita voi esittää palautekyselyn yhteydessä.

Ehdotettavat ajankohdat:

• 5.2.2019 klo 9-15.30 17.4.2019 klo 9-15.30

• 22.8.2019 klo 9-15.30 31.10.2019 klo 9-15.30
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Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan? 

Vastaa ja vaikuta!
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KIITOS!

Titta Pelttari

titta.pelttari@pirkanmaa.fi

Puh. 044 4222 241

Facebook: Pirkanmaan Lape-muutosagentti

Twitter: Titta Pelttari

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

mailto:titta.pelttari@pirkanmaa.fi

