Hankkeen loppuunsaattamiskokoontuminen: järjestöt
11.9.2018
Paikalla: Päivi Naukkarinen (MLL), Miia Mustalahti (MLL), Sara Löyttyjärvi (Hämeen Setlementti),
Pirjo Seulamo (4h), Satu Raatikainen, Elina Järvenpää, Saija Numari, Laura Lamberg

Osatoteuttajien tulosten esittely ja jatkot (MLL, Hämeen Setlementti)
MLL
-

-

-

Kehittämisen kohteena vanhemmuuden tuki, lapsen näkökulmaa vahvistava toiminta,
toimintakulttuurin muutos
Forssan seudulla
Tehty:
o Koulutus ja vanhempainryhmämallit ammattilaisille (mentalisaatio)
o Uusia ryhmiä vanhemmille
o Kohtaamispaikat
o Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus (Jututtamo)
Tulossa:
o Jatkokoulutuspäiviä (ryhmätoiminta) tulossa syksyllä
o Lapsi mielessä -ryhmiä alkaa syksyllä (taaperoikäiset)
o Jututtamo-koulutus syksyllä
Hankkeen jälkeen:
o Seminaari ryhmätoiminnan teoriataustasta 4.10.2019
o Seuraava vanhempainryhmän ohjaajakoulutus syksyllä 2019

Martat (Satu kiteyttää)
-

-

Tehty:
o Arjen sankari -koulutus
o Koulun kanssa yhteisiä kerhoja koulupäivän aikana (välipaloja, vaatteiden tuunausta
ym.)
Martat ovat ymmärtäneet, että heidän täytyy markkinoida itseään paremmin ja vahvistaa
verkostoja

Meidän Häme -hanke
-

2020 asti
Haetaan jatkoresursseja hankkeen päättyessä

-

Tehty:
o Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen kerho (yläkoulu)
 Yhteistyö Marttojen kanssa
o Päiväleirejä Janakkalassa perhekeskuksen kanssa
Tulossa:
o Kerhoiltoja Lammilla 2krt/vk
o Työelämävalmiuksien tukeminen Hattulan joustavan perusopetuksen luokalla

4H

-

-

Hankkeen jälkeen:
o Satu ehdotti yhteistyötä Tavastian kanssa (Outi Bottas)

Loppuraportti
-

Aikataulu löytyy ”loppuraportointiaikataulu”-dokumentista
Ulkopuolinen tilintarkastus tulossa
o Tähän ei saa käyttää hankerahaa
o Voisiko LAPE-tilintarkastuksen tehdä osana normaalin toiminnan tilintarkastusta?
Elina selvittää

-

loppuraporttipohja (DL 31.10.2018)
o Kaikki osatoteuttajat täyttävät kokonaan oman loppuraporttinsa
o n. 20 sivua maksimissaan
o Liitteitä kannattaa käyttää! Liitteisiin ei lainkaan rajoitteita, saa olla vaikka 200
o Yhteenveto-sivu on kaikista tärkein
 Amerikkalaistyyli käyttöön, eli tulokset heti esiin ensimmäiselle sivulle
 max. yksi sivu
o Kohta 1.2: saa kirjoittaa ”meistä tuntuu siltä, että…”, ”on tapahtunut
asennemuutosta…”, ei tarvitse olla numeerisia mittareita tai pohja-esimerkissä
olevia tulosmittareita tai taulukkoa
 Onko tavoitteet saavutettu? Ovatko tulokset odotusten mukaisia?
o Kohta 2.3: Lopullisten kustannusten ei tarvitse vastata loppuraportin kustannuksia,
toive on tosin että olisivat lähellä. Voi kirjoittaa myös ennusteita tms.
o Kohta 2.3.2: Viimeisin budjetti, ei vanhoja
o Kohta 3.2: liitetään oma toiminta LAPE:n valtakunnallisista osaprojekteista a)
perhekeskukseen, b) toimintakulttuuriin ja/tai c) erityisen ja vaativan tason
palveluihin
o Ei tarvitse erotella perhekeskuspuolen ja toimintakulttuurin muutoksen
kustannusten %-osuuksia
o Ei pakko käyttää raportin taulukkopohjia, saa käyttää omaa jos on parempi
o Kohta 4: linkkejä, saa listata vaikka sivukaupalla, tai viitata liitteisiin
o Jos on luonnoksia/alustavia tuloksia, laitetaan linkki mistä valmiit julkaisut tulevat
löytymään (esim. osoitteesta www.url.fi, saatavilla kesäkuussa 2019)
o Kohta 5: rehellistä kritiikkiä saa esittää, tässä viitataan myös palautekyselyihin
 Jos palaute on ohjannut vahvasti toiminnan muutosta, palaute laitetaan
myös kohtaan 4
o Kohdat 6.1 ja 6.2: kopioi suoraan pp-pohjasta
o Gantt-kaavio ei välttämätön, ei kannata ryhtyä tekemään
pp-pohja
o Tämä myös pitää tehdä
o Kannattaa tehdä ensin powerpoint, sitten vasta loppuraportti
o Ei hallintoa tai rahaa, vaan sisältö
o Saa käyttää luovasti
o Liitteeksi loppuraporttiin
Loppuseminaari 5.12.
o Posterit n. 2X1,5m, LAPE tulostaa

-

-




Sadulle n. viikkkoa ennen loppuseminaaria
Varmistetaan, että resoluutio on riittävä

