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Perhekeskustoiminta Etelä-Savossa



Katso esittelyvideo 
YouTubesta

Soita meille!  Piia Hartikainen 050 554 7158   |   Jani Voutilainen 044 515 0015porstua.fi

Monipuolista palvelua ja tukea lapsiperheille
 Neuropsykiatrinen valmennus
 NLP
 Perhevalmennus
 Ammatillinen tukihenkilötoiminta
 Koulutukset  Työnohjaukset

Laadukasta

sosiaalialan palvelua 

jo yli 20 vuoden ajan. 

Etelä-Savon perhekeskustoiminta ko- 
koaa yhteen lapsille, nuorille ja per-
heille suunnatut hyvinvointia, ter-
veyttä, kasvua ja kehitystä edistävät 
sekä tuen ja hoidon toiminnat ja pal-
velut. Tavoitteena on, että jokainen 
lapsi ja perhe saa tarvitsemansa 
tuen ja avun helposti yhdellä yhtey-
denotolla ja että palvelut ovat tarjolla 
lähellä perhettä.

Toiminnassa noudatetaan aidon koh-
taamisen sekä lapsi- ja perhelähtöi-
syyden periaatteita. Perhekeskustoi-

Perheiden hyvinvoinnin ja arjen tukena

mintaa suunnittelevat ja toteuttavat 
yhteistyössä alueen kunnat, sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kuntayhtymät, 
seurakunnat sekä useat järjestöt ja 
yritykset, jotka yhdessä muodostavat 
tiiviin verkoston.

Perhekeskustoimintaa kehitetään 
kansallisessa ohjauksessa koko Suo-
men alueella. Etelä-Savon maakun-
nan alueen perhekeskustoiminta on 
käynnistynyt osana lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelma LAPEa 
vuonna 2017.



www.terapiakeskuspuro.com

Työnohjaus
Puheterapia
Fysioterapia

Toimintaterapia
Seksuaaliterapia 

Kommunikaatio-ohjaus
Puhevammaisten tulkkaus

Neuropsykiatrinen valmennusSAVONLINNA

• parisuhdeterapia
• tukea erotilanteessa
• työnohjaus
• perheohjaus
• lasten edunvalvonta

Susanna ja Pasi Sillanpää
www.tukipolku.fi

tukipolku@gmail.com • puh. 044 252 7512

Etelä-Savossa toimii kolme perhekeskusta, joissa tar-
jotaan laajasti perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita. 
Keskukset sijaitsevat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savon-
linnassa. 

Perhekeskuksista löytyy palveluita aina neuvolasta ja 
perhetyöstä erityisen tuen palveluihin, kuten erikoissai-
raanhoitoon, lastensuojeluun ja perheoikeudellisiin pal-
veluihin. Kohtaamispaikat ja sote-palvelupisteet tuovat 
palvelut lähelle myös niissä kunnissa, joissa ei ole perhe- 
keskusta.

Perhekeskus- 
palveluiden työntekijät  

toimivat tiiviisti yhdessä. 
Näin tarvitsemasi  
asiantuntemus on  

käytettävissä joustavasti.

Perhekeskuspalvelut  
– kaikki tarvitsemasi  
toimivana kokonaisuutena

Kaikkien perhepalveluiden päätavoitteena on tukea las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja hyvää arkea. 
On tärkeää, että palvelut ovat helposti saavutettavissa 
ja että koko perheen tarpeet huomioidaan.

Mikkelin uusi perhetalo otetaan käyttöön 
syksyllä 2019. Perhetaloon on koottu 

saman katon alle äitiys- ja neuvola-
palvelut, perhetyö ja lapsiperheiden 

sosiaalityö, lastensuojelun avo- 
huolto, synnytykset sekä lasten 

erikoissairaanhoito.



Tukea turvalliseen 
arkeen

www.violary.fiJärvi-Suomen piiri

Lastenhoitoapua p. 050 3821 891
Tukihenkilötoimintaa lapsille ja
perheille p. 050 4058 620
Perhekahvilat ja yhdistysten 
toiminta p. 050 3075 411

Avoimeen kohtaamispaikkaan ovat 
tervetulleita kaikki lapset, heidän 
perheensä ja läheisensä. Kohtaa-
mispaikassa perheet voivat viettää 
aikaa yhdessä, lapset voivat leikkiä 
ja vanhemmat tavata muita van-
hempia, jakaa kokemuksia ja saa-
da vertaistukea. Toiminnan ja tuen 
lisäksi tavattavissa on eri palvelui-
den työntekijöitä kohtaamispaikan 
oman aikataulun ja viikko-ohjelman 
mukaisesti.

Kohtaamispaikassa voit keskustel-
la arkeen liittyvistä kysymyksistä, 
parisuhteesta ja vanhemmuuden iloista ja suruista. Ero-
tilanteessa kohtaamispaikasta on saatavilla tukea niin 
lapsille kuin vanhemmillekin. Kohtaamispaikassa voit 
tavata myös Perheneuvon työntekijän. Toiminta on kai-
kille avointa ja maksutonta. Voit tulla mukaan silloin, kun 
se sopii sinun ja perheesi aikatauluihin.

Avoimet kohtaamispaikat – helppo tulla, kiva olla

Perhekeskustoiminnan tavoite on, 
että jokaisessa kunnassa toimii 
vähintään yksi monipuolisesti ja 
helposti toimintaa, tukea ja palve-
luja tarjoava kohtaamispaikka. Sen 
lisäksi on muutakin yhteistyössä 
järjestettävää kohtaamispaikkatoi- 
mintaa, kuten perhekahviloita, ker- 
hoja ja puistotoimintaa. Nuorten 
omia kohtaamispaikkoja ovat Oh-
jaamot ja nuorisotilat. Kunnat pe-
rustavat jatkuvasti uusia kohtaa-
mispaikkoja osana Etelä-Savon 
perhekeskustoimintaa. Tervetuloa 
tutustumaan oman kuntasi lapsi- 

                                   perhetoimintaan!

Katso oman  
kuntasi avoimet 

kohtaamispaikat.

ETELÄ-SAVO

KATSO LISÄÄ: www.lapeetelasavo.com

Kohtaamispaikkatoiminta

VERTAIS-
TOIMINTA

PALVELUIDEN
JALKAUTUMINEN

VARHAINEN
TUKI

PERHENEUVOAVOIN
TOIMINTA



Save the Children

Pelastakaa Lapset toimii vastuullisesti ja ammatillisesti  
täydentäen julkista palvelupalettia. Kysy lisää ammatillisesta 
tukiperhetoiminnastamme, lasten yhteisöllisestä ryhmä-
toiminnasta, adoptioneuvonnasta tai kun mietitte perhehoitoa 
lastensuojelun avohuollon tukitoimena. 

Ota yhteyttä Keski-Suomen aluetoimistoon, vaihde 010 843 5160. 

PÄIVÄKOTI 
HUISKILO

www.huiskilo.fi
puh. 044 986 6586

Perheneuvo tarjoaa matalan kynnyksen apua, ohjaus-
ta ja neuvontaa kaikissa lapsiperheitä askarruttavissa 
asioissa. Ei ole niin pientä tai niin suurta asiaa, ettei sitä 
voisi kysyä – Perheneuvossa olet aina oikeassa paikas-
sa! Perheneuvosta saat myös tietoa kuntasi tarjoamista 
mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista lapsiper-
heille.

Perheneuvoon voit olla yhteydessä puhelimitse, täyttä-
mällä sähköisen yhteydenottolomakkeen tai tulemalla 
tapaamaan Perheneuvon työntekijää. Yhteydenottota-
voissa on kuntakohtaisesti sovitut käytännöt. Perheneu-
vo toimii aina perheen suostumuksella ja yhteistyössä 
perheen kanssa. Perheneuvo antaa tukea ja tarvittaes-
sa auttaa eteenpäin sopivan palvelun piiriin.

Perheneuvo – kaikkien lapsiperheiden tukena

Katso oman  
kuntasi  

Perheneuvon  
yhteystiedot.

Perheneuvo toimii tällä hetkellä seitsemässä Etelä-Sa-
von kunnassa: Juvalla, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kan-
gasniemellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savon-
linnassa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa ja tuoda 
Perheneuvo alueen jokaiseen kuntaan. 
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Toiminnassa mukana

R A N T A S A L M I

GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään 
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai 
älypuhelimeesi.

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon

CinemagraafiKuva
galleria

Kuvake360º 
panoraama

Ota yhteyttä tai 
tule käymään  

– perhekeskustoiminta 
on sinua ja perhettäsi 

varten!

Lisätietoa Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta saat  
mukana olevilta yhteistyötahoilta tai netistä: 

 

www.lapeetelasavo.com/perhekeskustoiminta.

Järvi-Suomen piiri


