Perhekeskustoiminnan tilannekatsaus ja muutokset
Elämme poikkeuksellisia ja historiallisia hetkiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien
arkeen ja lasten, nuorten ja perheiden elämään. Samalla se antaa meille
mahdollisuuden miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia. Tässä muutama esimerkki ja
keksikää ihmeessä omissa verkostoissanne lisää tapoja neuvoa, ohjata ja ilahduttaa
lapsiperheitä.




Pieksämäen Perheiden talo ja Mikkelin Kohtaamispaikka Koppa tarjoavat
perheille vinkkejä, videoita yms Facebookin kautta
Mikkelin Perheneuvo on laajentanut soittoaikojaan koronatilanteen vuoksi
Syksyn toiminnan suunnittelulle on nyt oiva hetki. Kesän jälkeen voi sitten
keskittyä toiminnan toteutukseen täysillä.

Maakunnallisessa perhekeskustoiminnassa eletään muutosten aikaa. Muutosagentin
tehtävä päättyy 31.3. ja jatkossa toimitaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken, mutta
yhteistä työtä koordinoivaa työntekijää maakunnan alueella ei ole. Essoten vakituinen
perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen jää vuosilomalle ja perhevapaille kevään
aikana ja hänen vapaan ajaksi haetaan sijainen. Perhekeskuksen kehittämistyö jatkuu
osana Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmaa, joka käynnistyy täydellä teholla
todennäköisesti kesän jälkeen. Essote/Pieksämäki ja Itä-Savon alue tekevät omat
hakemukset ja ministeriön rahoituspäätöksiä niiden osalta odotellaan kesäkuun
lopulla. Molempiin hakemuksiin on hahmoteltu perhekeskustoiminnan kehittämistä ja
koordinointia. Käytännön kehittämistoimenpiteinä Essote/Pieksämäki hakemuksessa
on ainakin mm. kohtaamispaikkojen toiminnan ja varhaisen tuen työmuotojen
monipuolistaminen (vanhemmuuden, parisuhteen ja eroauttamisen tuki) sekä
lapsiperheiden peruspalveluiden vahvistaminen. Kehittämistyön käynnistymisestä
tiedotetaan tarkemmin kunhan päätökset tulevat ja se toteutetaan hyödyntäen
perhekeskustoiminnan verkostoja. Kansallisessa perhekeskusverkostossa jäsenenä
jatkossa ovat Essotesta perhesosiaalityön esimies Kirsi Kaskinen ja Sosterista
lastentautien ylilääkäri Maija Tuominen.
Maakunnallinen johtoryhmä kokoontuu keväällä 23.4. ja 27.5. ja täsmentää syksyn
toiminnan toteutusta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Satu Auvinen Essotesta ja
vpj Seija Manninen Mikkelistä.
Kehittäjäverkostot jatkavat toimintaansa sovittujen aikataulujen mukaisesti (jos
koronarajoitukset jatkuvat, niin kaikki tapaamiset etänä). Sovittuna ovat ainakin
seuraavat verkostot:

6.4. Maakunnallinen varhaisen tuen kehittäjäryhmä klo 13–15, skype
15.4. Perheneuvojen viestintävastaavien tapaaminen klo 9-11, skype
20.4. Lapset puheeksi kehittäjäryhmä palvelupolun kuvaus klo 13–16, skype
23.4. Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä klo 9-11, skype
(Lumme 2 varalla)
14.5. Kohtaamispaikkaverkosto, klo 12–15, Pieksämäki perheiden talo + Skype
27.5. Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä klo 13–15, Lumme 2 +
skype
Elokuussa perinteisesti järjestettyä maakunnallista perhekeskuspäivää ei järjestetä
tänä vuonna. Kansallisesti on tarjolla ensimmäinen perhekeskuskonferenssi 26.11.
Helsingissä Finlandia talolla teemalla yhdessä rakennamme onnistumisia. Laittakaapa
päivämäärä kalentereihin.
Perhekeskustoiminnan maakunnallisen yhteistyön ja koordinoinnin vastuuhenkilöinä
sote organisaatioissa jatkossa ovat:
Essote:

kirsi.kaskinen(at)essote.fi, perhesosiaalityön esimies, 040 359 6887

Pieksämäki: milla.ryynanen(at)pieksamaki.fi, vs.tulosaluejohtaja perhepalvelut,
040 549 5520
Sosteri:

maija.tuominen(at)sosteri.fi, lastentautien ylilääkäri, 044 417 3590

Lisäksi kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa löytyvät edelleen omat yhteyshenkilöt
heidän verkostoihin. Käytännön perhekeskustoiminnan kysymyksissä auttaa Essoten
perhekeskuskoordinaattori hanna.kokkonen@essote.fi, 040 359 8519
Katja ja Hanna kiittävät kaikkia perhekeskustoimijoita mukavista yhteistyöhetkistä.
Jatkakaa samaan malliin sekä uskokaa ja luottakaa yhteistyön ja yhteisöllisyyden
voimaan. Varhaisen tuen vahvistaminen on tärkein tavoitteemme. Kun joku teiltä
kysyy mitä se perhekeskustoiminta on, niin tässä muistutuksena
toimintasuunnitelman kannesta kuva.

