Vuosi 2019 Etelä-Savon perhekeskustoiminta
Etelä-Savon maakunnallinen perhekeskustoiminta on käynnistetty 2017 osana lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaa. Perhekeskustoiminta on lapsi- ja perhelähtöinen tapa tuottaa lasten, nuorten ja perheiden
toimintaa, tukea ja palveluja yhdessä eri toimijoiden kesken. Eri toimijat yhteen sovittavat ja sopivat
toiminnan sisällöstä. Kyseessä on toimintatapojen ja -kulttuurin muutos, jota kansallisesti ohjataan. EteläSavon perhekeskustoimintaan ovat sitoutuneet Etelä-Savon kunnista: Juva, Kangasniemi, Mikkeli,
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna. Sote kuntayhtymistä: Essote, Sosteri
ja Terveystalo Rantasalmi. Järjestöt: MLL Järvi-Suomen piiri, Viola ry, Etelä-Savon yrittäjät ry. Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta.

Vuosi 2019 oli toiminnan vahvistamisen ja juurruttamisen vuosi. Perhekeskustoiminta toteutetaan
verkostomaisesti painottaen varhaisen tuen muotoja ja paikallista toimintaa. Maakunnallista
verkostotyötä on koordinoinut muutosagentti Katja Saukkonen (STM:n 100% avustus) sekä Essote
ja Sosterin sote-kuntayhtymien yhteispalkkaama maakunnallinen perhekeskuskoordinaattori Hanna
Kokkonen. Perheille keskeisesti suunnatut toiminnan muodot olivat vuonna 2019 neuvonnan ja
ohjauksen Perheneuvon laajeneminen seitsemään kuntaan, aidon kohtaamisen ilmiannot ja
teemakuukaudet sekä kohtaamispaikkatyön laajentuminen. Perhekeskusverkoston toimijoille
järjestettiin johdolle ja luottamushenkilöille suunnattu LAPE akatemia, perhekeskusverkostopäivä
sekä koulutuksia, kehittämisverkostojen kokoontumisia ja valmennuksia.
Etelä-Savon perhekeskustoiminta tunnuslukujen valossa vuonna 2019
Toiminnan muoto
Perheneuvo - neuvontaa ja
ohjausta perheille

Vuosi 2018
Toimi Mikkelissä.
Yhteydenottoja 69 (31.10.saakka)
Maakunnallinen valmennus
4pv/käynnistys muihin kuntiin

Aito kohtaaminen

92 aitoa kohtaajaa perheet
ilmiantaneet

Avoimet kohtaamispaikat
perheille

Kohtaamispaikkatyön
käynnistys: toimintaa, varhaista
tukea, palveluiden jalkautumista
eri toimijat yhdessä PERHEILLE
Koulutettu vuosina 2017–2018
209 menetelmäosaajaa. Omia
kouluttajia koulutettu 11.

Lapset puheeksi menetelmä ja toimintatapa
Eroauttaminen

Systeeminen lastensuojelu

Eroauttamisen kokeiluja: ryhmiä,
eroseminaari, erokahvila. Kolme
kehittäjäryhmää (Pieksämäki,
Savonlinnan seutu, Mikkelin
seutu)
Käynnistetty koulutukset

Toimintaa ohjaavat
asiakirjat

Maakunnallinen
perhekeskustoimintamalli

Vuosi 2019
Toimii 7 kunnassa: Juva, Kangasniemi, Mikkeli,
Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna
(Luukku)
Yhteydenottoja 104.
Perheneuvovalmennus toimijoille 1 pv.
59 aitoa kohtaajaa perheet ilmiantaneet
Teemakuukaudet: Kunnioittaminen, Luottamus,
Pysähtyminen, Kannustaminen
Toimintaa on kahdeksassa kunnassa.
Kangasniemelle ja Savonlinnaan avattiin uusi
kohtaamispaikka.
Koulutettu varhaiskasvatuksen henkilökuntaa
kuudessa kunnassa. Esi- ja perusopetuksen
henkilökuntaa kolmessa kunnissa. Koulutettu
kaikkien sote-toimijoiden henkilökuntaa.
Vertaistuellista työtä mm. erokahvila, kaksi kotia
sydämessä. Kaksi eroseminaaria.
Viola ry eroauttamisen hankkeet: Turvassa, Kuka
huomaa mut. Maakunnalliset eroauttamisen
tapaamiset 2krt, maakunnallinen vuosikello.
36 koulutettua menetelmäosaajaa.
Käyttöön koko Etelä-Savossa: Essote, Pieksämäki,
Sosteri
Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma
Kohtaamispaikan lokikirja
Yhteiset materiaalit/ohjeistukset

Perhekeskustoiminnan tärkeät etapit ja tilaisuudet lapsille, nuorille ja perheille













Nuorten maakuntapäivä 14.2. (Maakuntaliitto, Pieksämäki, Avin-avustus)
Hulivilikarnevaalit kesäkuu 2019
Etelä-Savon perhekeskustoiminnan esitteen julkaisu kesäkuu
Perhetaloon tutustumiset, opasteiden testaus ja testiasiointi-info Mikkelissä kesällä
Kangasniemen kohtaamispaikan Perhetuvan avajaiset 14.8.
Savonlinnan kohtaamispaikan Tikantanssin avajaiset 30.8.
Etelä-Savon perhekeskustoiminta YLE Etelä-Savon radiossa 18.9.
Hyvinvointimessut Savonlinnassa 27.9.
Pieksämäen perheiden talon 3v. synttärit 3.10.
Selviytyjät-oppaan julkaisu 8.11., Partti & Pettinen
Etelä-Savon perheilta 20.11. kahdeksassa kunnassa yhtä aikaa + livelähetys
Perhevapailta työllistyminen -hankkeen valmennusjaksojen suunnittelu ja käynnistys syksy 2019

Perhekeskustoiminnan verkostot ja strategiset asiakirjat
Verkosto
Kuntien työryhmät ja työskentely, 12 kuntaa

Kokoontumiskerrat
68 kertaa

Sisällölliset
kehittämisverkostot
seitsemän kappaletta

34 kertaa

Etelä-Savon
perhekeskustoimijat
Maakunnallinen
johtoryhmä

4 kertaa

Perhekeskustoiminnan
strategiset asiakirjat

Maakunnallinen
perhekeskustoimintamalli

11 kertaa

Muuta erityistä
Hyvin aktiiviset kunnat vs toiminnan ulkopuoliset kunnat.
Kohtaamispaikkatyö 26, LAPE-työryhmät 13, Perheneuvo
10, muut 9, eroauttaminen 6, Perhetalo Mli 4
Maakunnallinen perhekeskuskoordinaattori koordinoi
verkostoja: varhainen tuki 7, kohtaamispaikka 6,
perheneuvo 5, eroauttaminen 2, lapset puheeksi 8,
systeeminen lastensuojelu, vaativa tuki, nuorten
vaikuttaminen 5
Käytännön perhekeskustoiminnan yhteen sovittaminen.
Organisaatioiden nimeämät edustajat.
Monialainen nimetty työryhmä (kunta, sote, järjestö, srk,
yrittäjien edustus), pienistä kunnista edustajat.
Muutosagentin valmistelema työskentely.
Etelä-Savo lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
2019–2021 ja niihin liittyvä seuranta- ja arviointipaketti.
Yhteistyösopimuksen valmistelu.

Perhekeskustoimijoille suunnatut/koskevat tilaisuudet ja koulutukset vuonna 2019













Lapset puheeksi boosteripäivä menetelmäkoulutetuille 18.3.
Maakunnallinen perhetyön päivä 4.4.
LAPE akatemia Mikkeli 4.6.
Perhekeskusverkostopäivä Pieksämäki 20.8.
Lastensuojelun kehittämispäivä 11.9.
Uudenlainen johtaminen johtamisvalmennus johtoryhmälle 23.9.
LAPE akatemia Savonlinna 24.9.
Etelä-Savon varhaiskasvatuksen verkosto 23.10.
Perheneuvovalmennus uusille toimijoille 1.11.
LAPE akatemia Jyväskylä 14.11.
Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden tapaaminen 18.11.
Perhekeskustoimijoiden kiitostilaisuus 16.12.

Lisätietoja
Katja Saukkonen, LAPE Etelä-Savo muutosagentti, katja.saukkonen@essote.fi, 044 351 6616
Hanna Kokkonen, perhekeskuskoordinaattori, hanna.kokkonen@essote.fi, 040 359 8519
https://lapeetelasavo.com/ ja Facebookissa LAPE Etelä-Savo

