Perhekeskustoiminnan tiedote
helmikuu 2022
Tervehdys Etelä-Savon perhekeskustoiminnan ääreltä! Kaksi
kertaa vuodessa julkaistavaan tiedotteeseen keräämme
ajankohtaisia asioita perhekeskustoiminnan ääreltä.
Etelä-Savossa tehdään koko ajan paljon valmistelutöitä tulevaan
hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen. Lisätietoja
valmistelutyöstä löydät etela-savo.fi Perhekeskustoiminnan
kokonaisuus hyvinvointialueen valmistelutyössä kuuluu
vastuuvalmistelija Milla Ryynäselle tiimeineen.
Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma tälle vuodelle on
juuri valmistunut ja maakunnallinen lasten, nuorten ja
perheiden johtoryhmä on sen käsitellyt. Toimintasuunnitelman
löydät meidän nettisivuilta ja tästä linkistä.
Toimintasuunnitelman lisäksi työn alla ja hyväksyttävänä ovat
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2023
sekä Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus
2022-2023. Nämä tullaan myöhemmin julkaisemaan meidän
nettisivuilla.
Lisätietoja perhekeskustoiminnasta löydät
www.lapeetelasavo.com sekä www.facebook.com/lapees
perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen
hanna.kokkonen@essote.fi 0403599428

Avoimet kohtaamispaikat
Kuntakohtaisissa avoimissa kohtaamispaikoissa on avointa
toimintaa, vertaistukea sekä myös palveluiden jalkautumista.
Muutama nosto kohtaamispaikkatoiminnasta; Mäntyharjulle on
auennut uusi kohtaamispaikka Puuhala! Mikkelissä
kohtaamispaikka Kopassa on suunnitteilla 2v -synttärit, kunhan
korona sen sallii. Savonlinnan Tikantanssissa on monipuolista
pop up -toimintaa avoimen toiminnan yhteydessä.
Lisätietoja kohtaamispaikoista löydät
lapeetelasavo.com/yhteystiedot/
Eron ensiapupisteet
Eron ensiapupisteet ovat sinulle, jota ero koskettaa; olet
harkitsemassa eroa, olet eroamassa, olet eronnut. Eron
ensiapupiste on myös tarkoitettu sinulle, jota esim. läheisen tai
perheenjäsenen eroasia mietityttää.
Eron ensiapupisteellä sinua ovat kohtaamassa eroasioiden
parissa työskentelevät ammattilaiset. Pääset keskustelemaan
tilanteestasi ja saat ohjausta ja neuvontaa ilman asiakkuuksia tai
kirjauksia. Tervetulleita ovat kaikki Etelä-Savon asukkaat
asuinkuntaan katsomatta.
Mikkelin eron ensiapupiste
kohtaamispaikka Kopassa,
pääkirjaston alakerrassa
Savonlinnan eron ensiapupiste
pääkirjasto Joelissa

parillisten viikkojen ke klo 16-18,
ilman ajanvarausta walk in periaatteella tai varaa aika
nettiaika.fi/eronensiapu
kuukauden ensimmäinen
to klo 16-18 ilman ajanvarausta
walk in -periaatteella

Perheneuvo - kaikkien lapsiperheiden tukena
Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille matalalla
kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa. Perheneuvoon ei synny
asiakkuuksia eikä tehdä kirjauksia. Voit ottaa yhteyttä
Perheneuvoon asiassa kuin asiassa, ei ole niin pientä tai suurta
kysymystä, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä! Jos kaipaat
Perheneuvon keskustelun ja kuuntelemisen lisäksi jotain
enemmän, Perheneuvo ohjaa tarpeen mukaan oikean palvelun
sinulle, ilman pompottelua ja välikäsiä!
Ota yhteyttä oman kuntasi Perheneuvoon:
Juvan Perheneuvo
Kangasniemen
Perheneuvo
Mikkelin Perheneuvo

yhteydenottolomake essote.perheneuvo.fi
yhteydenottolomake essote.perheneuvo.fi

puhelin 040 1294818 ma klo 13-15, ke 1618, pe 8-10 sekä
yhteydenottolomake essote.perheneuvo.fi
Mäntyharjun Perheneuvo yhteydenottolomake essote.perheneuvo.fi
Puumalan Perheneuvo
yhteydenottolomake essote.perheneuvo.fi
Rantasalmen Perheneuvo puhelin 040 161 5028 arkisin klo 7:30-9:00
sekä yhteydenottolomake
www.rantasalmi.fi/perheneuvo
Savonlinnan Perheneuvo puhelin 015 527 7000 arkisin klo 8-15 sekä
sähköinen yhteydenotto ja chat
www.sosteri.fi/luukku

Perheneuvot järjestävät avoimia perheiltoja keväällä 2022
Mikkelissä
Omatorilla, Porrassalmenkatu 21,
2 krs.
Maksuton lastenhoito, iltapala
Savonlinnassa
Kohtaamispaikka Tikantanssissa,
Olavinkatu 42
Huom. toukokuun perheilta
Sulosaaressa

ke 23.3.2022 klo 17.30-19
Jaksaminen lapsiperheessä?
ke 18.5.2022 klo 17.30-19
Parisuhteen hyvinvointi
ke 16.3 klo 17:00 - 18:30
Liikenneturva
ke 18.5. klo 17:00 - 18:30
Partiolippukunnan retki
Sulosaaren laavulle

Osallisuus
Osana perhekeskustoiminnan seurantaa ja arviointia on
perheille suunnattu kysely. Tämän vuoden perheiden kysely on
juuri auennut ja on täytettävissä helmikuun loppuun mennessä.
Kyselyn löydät https://link.webropol.com/s/perheidenkysely2022
ja viereisen QR-koodin kautta. Vastaajien on
mahdollisuus jättää yhteystietonsa kahden
Visulahden perhelipun arvontaa varten!

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus antaa äänensä kansallisen
lapsistrategian osallisuuskampanjan kautta 9.2. saakka.
Lisätietoja löydät lapsenoikeudet.fi-sivulta ja tästä linkistä.

Vertaistukea ja perheiden toimintoja
Järjestöjen toimintaa on koottu YHES-alustalle yhes.esavo.fi

