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Kaikkien lapsiperheiden
tukena

lapeetelasavo.com



Toimimme yhdessä 
perheen parhaaksi

Perheneuvoverkosto koostuu 
nimetystä
• ydintiimistä

- vastaa yhteydenottoihin
- tekee tarvittaessa 

kotikäyntejä
• asiantuntijaverkostosta

- perheen ja ydintiimin tukena
- laajasti osaamista 

käytettävissä
• kehittäjävanhempia mukana 

verkostossa 

Perheneuvoverkosto 
• koordinoitua ja suunnitelmallista
• kuntakohtainen
• kokoontuu säännöllisesti

Mukana on kunnan, sote-
kuntayhtymien, järjestöjen ja 
seurakuntien toimijoita.
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Perheneuvo on ohjausta ja 
neuvontaa lapsiperheille

Perheneuvo on käytettävissä silloin, kun 
haluat keskustella elämäntilanteestasi, 
kysyä neuvoa tai vaihtoehtoja asiointiin ja 
arjen kysymyksiin liittyen. 

Perheneuvossa työskentelee kunnan lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä 
ammattilaisia. Tarvittaessa Perheneuvo 
ohjaa ja neuvoo oikean palvelun 
perheellenne.

Voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimitse, 
sähköisesti, kotikäynnillä.

Perheneuvosta saat myös tietoa kuntasi 
tarjoamista mahdollisuuksista, 
tapahtumista ja palveluista lapsiperheille.
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Perheneuvoverkoston keskeiset 
tehtävät

• Tarjota perheille yksi yhteydenottokanava koko verkostoon 
(tulemalla kohtaamispaikkaan, puhelimitse, sähköisesti)

• Koordinoida ja yhteen sovittaa paikallista avointa 
toimintaa, vertaistuellisia ryhmätoimintoja ja perheille 
tarjottavaa varhaista tukea

• Rakentaa toimijoiden yhteinen, perhelähtöinen 
tiedottamiskäytäntö lasten, nuorten ja perheiden 
palveluista organisaatio- ja palvelukohtaisen tiedottamisen 
sijaan
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Etelä-Savon Perheneuvot apunasi

• Juvan Perheneuvo: puhelin 0400 136 215 ti ja ke klo 8-9 ja 12-13

• Mikkelin Perheneuvo: puhelin 040 1294818 ma klo 13-15, ke 16-18, pe 
8-10 ja sähköinen yhteydenotto essote.perheneuvo.fi/

• Mäntyharjun Perheneuvo: sähköinen yhteydenotto 
www.mantyharju.fi/perheneuvo

• Puumalan Perheneuvo: sähköinen yhteydenotto 
www.puumala.fi/perheneuvo

• Rantasalmen Perheneuvo: puhelin 040 161 5028 arkisin klo 7:30-9:00

• Savonlinnan Perheneuvo: puhelin 015 527 7000 arkisin klo 8-15 sekä 
sähköinen yhteydenotto ja chat www.sosteri.fi/luukku
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https://essote.perheneuvo.fi/
http://www.mantyharju.fi/perheneuvo
http://www.puumala.fi/perheneuvo
http://www.sosteri.fi/luukku


Lapset puheeksi –menetelmä

Marja-Leena Bilund, luokanopettaja

marja-leena.bilund@edu.mikkeli.fi





Systeeminen lastensuojelu
Etelä-Savon perhekeskuspäivä

20.08.2019

Palvelupäällikkö Sirpa Ahola-Lyytikäinen

Sosiaaliohjaaja Heini Leskinen



sosteri.fi 10



sosteri.fi 11



sosteri.fi 12



Perheasioiden sovittelu

Ulla Juntunen, johtava perheneuvoja

ulla.juntunen@evl.fi











Koonti teemakeskusteluista ja teemakahveista

Teemakeskusteluiden aikataulutus

Teemakeskustelut ja lounas porrastetusti. 

Valitse kiinnostuksesi mukaan kaksi teemakeskustelua ja 

lounasvuorosi.

klo 11.15–12.00

Kohtaamispaikkatyö; vanha kivinavetta

Lapset puheeksi; Pappila violetti kamari (vain yksi työpaja)

Perhekeskuspalvelut; kokoustila

Systeemisen lastensuojelun projektiryhmän 

lounastapaaminen; Pappila vihreä huone

Lounas; Pappilan sali 

klo 12.00–12.45

Kohtaamispaikkatyö; vanha kivinavetta

Haastavat erot; kokoustila

Systeeminen lastensuojelu; Pappila vihreä huone

Monimuotoiset perheet; Pappila keltainen huone

Sivistystoimen johdon lounastapaaminen kunta-agentti 

Kristiina Hyvärisen kanssa; Pappila violetti kamari

Lounas; Pappilan sali

klo 12.45–13.30

Haastavat erot; kokoustila

Perhekeskuspalvelut; vanha kivinavetta

Systeeminen lastensuojelu; Pappila vihreä huone

Monimuotoiset perheet; Pappila keltainen huone

Lounas; Pappilan sali 

Teemakahvien aiheet klo 14.15
Valitse yksi teema ja syvenny siihen 

kahvin ja keskustelun äärellä. 

Ensitieto-opas neuvoloille; vanha kivinavetta

Elintapaohjaus; kokoustila

Perheillat; Pappilan sali

Kaksi kotia sydämessä -erolasten ryhmä; Pappila 

vihreä huone


