Pirkanmaan LAPE Pippurin ohjausryhmän kokous

Muistio

Aika

28.9.2018 klo 9.00–11.00

Paikka

Pyynikki-kabinetti, Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Tampere

Osallistujat

Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa
Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti
Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto
Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi
Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia
Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri)

Poissa

Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere
Anssi-Pekka Udd, lehtori, TAMK
Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampere
Natalia Kettunen, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala
Kaija Puura, ylilääkäri, PSHP
Soile Merilä, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Valkeakoski

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Projektiryhmän
kuulumiset

Käytiin projektipäällikkö Hanna Harju-Virtasen johdolla läpi projektiryhmän
kuulumiset.

3 Katsaus hankkeen
taloustilanteeseen

Hanna Harju-Virtanen antoi katsauksen hankkeen taloustilanteesta.
Keskusteltiin siitä, että suurin osa hanketoimijoista on tehnyt vähintään yhden
maksatushakemuksen, mutta osa kunnista ei ole vielä tähän mennessä hakenut
ollenkaan valtionavustusta. Ajalla 1/2017–5/2018 on koko hankkeelle myönnetystä
valtionavustuksesta haettu 58,05 %. Lisäksi todettiin, että projektityöntekijät voivat
jatkaa työssään pääosin 31.12.2018 saakka ja lomat voidaan maksaa rahana.

4 Hankkeen
loppuraportointi ja
siltaamissuunnitelma

Hanna Harju-Virtanen esitteli valtakunnallisen loppuraportoinnin sisällön sekä
juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman keskeisimmät elementit.
Valtakunnallisen loppuraportin lisäksi tehdään maakunnallinen raportti, jonka
tarkoituksena on tukea hankkeen jälkeen tehtävää kehittämistyötä. Paikallisesti
tehtyä kehittämistyötä raportoidaan pilottien kautta sekä maksatushakemukseen
tehtävässä selvityksessä.
Hankkeen loppuraporttia käsitellään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 12.12.
Loppuraportti lähetetään ohjausryhmälle etukäteen tutustuttavaksi noin viikko ennen
kokousta.
LAPE Pirkanmaa -nettisivuja ylläpidetään myös vuonna 2019. Nettisivuille viedään
loppuvuoden aikana kaikki hankkeen aikana työstetty materiaali.

5 Muut asiat

-

-

6 Seuraava kokous

Loppuvuodesta järjestetään alueellisia tapaamisia. Kunnat saavat itse miettiä
edustajansa, mutta toivotaan vähintään kolmea edustajaa kunkin kunnan LAPEryhmästä. Tapaamisia ei ole vielä saatu sovittua kaikkien kuntien kanssa.
LAPE Pirkanmaan loppuseminaari järjestetään 7.–8.11.2018 Tampere-talolla.
Seminaarin ensimmäisenä päivänä käydään yhteisesti läpi lyhyitä katsauksia
kehittämistyön tuloksista sekä pohditaan lasten ja perheiden palveluiden
muutosohjelman jatkumista vuonna 2019. Toisena päivänä on mahdollisuus
tutustua kehittämiskokonaisuuksiin syvemmin esimerkkien ja yhteisen
keskustelun kautta. Toisena päivänä esitellään myös pilottien aikaansaannoksia.

Seuraava kokous pidetään 12.12.2018 klo 13.30–15.30.

7 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33.

