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Satakunnan perhekeskuspäivä ja LP-kouluttajien buusteri



LP-menetelmäkouluttajat Satakunnassa

 - LP-menetelmäosaajia ja LP-kouluttajia on koulutettu alkuun Pois syrjästä –

hankkeen ja Kasvun tuki-Hankkeen yhteydessä.

 - Kasvin tuki-hankkeen koulutuksen jälkeen jokaisessa Satakunnan kunnassa 

oli ainakin yksi kouluttaja.

 - LP-menetelmäkuluttajia on Satakunnassa noin 40. Osa kouluttaa ja itse 

käyttää menetelmää aktiivisesti, osa on vetäytynyt menetelmän parista.



LP-menetelmän käyttö Satakunnassa

LP-keskustelut ja LP-neuvonpidot

 Varhaiskasvatus, sivistystoimi ja neuvolatyö: Eura, Eurajoki, Harjavalta, 

Huittinen, Kankaanpää, Nakkila, Pori, Ulvila 

 A-Klinikka: Kokemäki ja muu Suomi

 Vastaanottokeskus: Pori

 Seurakunnat

 Palliatiivinen hoitotyö ja sosiaalipalvelut: Satasairaala

 Opiskelijat, joilla on haasteita opinnoissa: Sataedu (ja Winnova)



LP-koulutukset Satakunnassa

 - Eija Tuliniemi osallistuu LP-menetelmäkouluttajien 

kouluttajakoulutukseen 2022-2023 ja siihen liittyen koulutetaan ainakin 

2022-2023 uusia LP-kouluttajia. Tarpeen mukaan toinen ryhmä 2023.

 - Ulvilasta, Winnovasta ja Sataedusta on osallistujia

 - Kunnissa koulutetaan LP-menetelmäosaajia omien suunnitelmien mukaan. 

Etäaika ollut haasteellista.

 - Satasairaalassa LP-menetelmäosaajien koulutus syksyllä 2021



LP-koulutukset Satakunnassa

 - SAMK: Hoitotyön ja sosionomiopiskelijoita koulutettu vuodesta 2015 noin 
1400. 12 tunnin koulutus.

 - SATAEDU: henkilökunnan koulutus syksyllä 2021. Juurrutussuunnitelma 
tehty: ohjausryhmän kokoaminen, lähihoitajaopiskelijoiden koulutus, 
haasteellisessa tilanteessa olevien opiskelijoiden LP-keskustelut, 
kouluttajakoulutukseen 2022-2023 osallistujia 3. Liittyi SAMK/TUKEE2-
hankkeeseen. 

 - WINNOVA: 2 ryhmää lasten ja nuorten hoitoon suuntaavien lähihoitajia 
koulutettu 2020 ja 2021. Mukana kaksi opettajaa, jotka osallistuvat 
kouluttajakoulutukseen 2022-2023. Juurrutussuunnitelmasta keskusteltu 
alustavasti

 - TAMK/TAOK opettajaopiskelijoita koulutettu kahdessa ryhmässä syksyllä 
2021. Liittyi SAMK/TUKEE2-hankkeeseen.



LP-buusterit menetelmäosaajille ja 

kouluttajille

 - LP-menetelmäosaajille LP-kouluttajat pitävät buusteritapaamisia ainakin 

kahdesti vuodessa, tarvittaessa useammin. Esihenkilöt seuraavat ja 

kannustavat osallistumaan.

 - Buustereissa jaetaan kokemuksia LP-keskusteluista ja LP-neuvonpidoista. 

Keskustellaan tuntemuksista ja pohditaan yhdessä erilaisia toimintatapoja. 

Kerrataan teoriaa ja tiedotetaan menetelmään liittyvästä uudesta. Vertaistuki

 - Tapaamiset ylläpitävät menetelmän käyttöä ja vahvistavat 

menetelmäuskollisuutta eli fideliteettiä.



LP-buusterit menetelmäosaajille ja 

kouluttajille

 LP-kouluttajien buustereiden merkitys:

 Alueellisia buustereita LP-kouluttajille pyritty järjestämään keväin ja syksyin.

 Keväällä 2021 oli koko päivän koulutuksellinen buusteri. Mukana Mieli ry:stä Bitta 
Söderblom. Esihenkilöille oli oma ohjelmakokonaisuus.

 - Buustereissa jaetaan kouluttamiskokemuksia ja pohditaan toimintavaihtoehtoja. 
Kuullaan LP-menetelmän laajenemisesta Satakunnassa ja tiedotetaan Mieli ry:stä 
tulevasta uudesta.

 - Buusterit on tärkeitä tapaamisia meille kouluttajille. Verkostoidutaan ja kannustetaan 
toisiamme. 

 - Tapaamiset ylläpitävät menetelmän käyttöä ja vahvistavat menetelmäuskollisutta eli 
fideliteettiä.

 - Valtakunnalliset LP-menetelmäkouluttajien päivät vuosittain

 - Satakunnan LP-kouluttajien oma FB ja sähköpostia lähetetään 



LP:n vahvuuksia ja haavoittuvuudet 

Satakunnassa 2022

 Vahvuuksia:

 - LP-menetelmä ja sen käyttö on saatu ylläpidettyä Satakunnassa

 - LP-kouluttajien aktiivinen ja LP-työtä eteenpäin vievä joukko

 - Buustereihin ja valtakunnallisille LP-päiville osallistuttu kiitettävästi

Haavoittuvuuksia:

- LP-menetelmän kokonaisuuskuva Satakunnassa 

- Yhdyshenkilötiimin tarve

- Taustaorganisaation puute


