Perheet keskiöön!
Kaisu Muuronen, hankepäällikkö, Lastensuojelun
Keskusliitto

Järjestöjen perhekeskustoiminnan valtakunnallinen
ja alueellinen kehittäminen, koordinointi ja
juurruttaminen yhteiskehittämisen, osallisuuden
vahvistamisen ja viestinnän keinoin

Unelmien perhekeskus
•
•
•
•

•

…on paikka, jonne kaikki perheet ovat tervetulleita iloineen ja murheineen.
…perheiden tuki ja palvelut ovat saatavilla helposti ja ne löytyvät “saman katon alta”,
vaikka olisivatkin fyysisesti eri paikoissa.
…perheet ovat aidosti keskiössä ja he osallistuvat palveluiden kehittämiseen yhdessä
ammattilaisten kanssa.
…ei synny yksin, siihen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta eri
toimijoiden välille.
Tutustu videoihin:
•

Millainen on unelmien perhekeskus? https://www.youtube.com/watch?v=txCAkyWOxvU

•

Miten unelmien perhekeskuksesta tulee totta? https://www.youtube.com/watch?v=5mqO4aiCUM

Perheiden kohtaamispaikka ja sen merkitys
osana perhekeskustoimintaa
•

Tavoitteena lisätä kohtaamispaikkatoiminnan ymmärrystä ja
arvostusta Suomessa
•
•

•

•

Materiaalia ja välineitä perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun
arviointiin.
Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin perheiden
kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelujen
rakenteissa sekä sen merkityksen yhteisöille.

Keväällä 2021 vielä yksi peruskoulutus työkalun käyttöön
•

Koulutus 26.5. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

https://www.lskl.fi/tapahtumat/perheiden-kohtaamispaikan-arviointimallin-peruskoulutus-4/

Lue lisää kohtaamispaikkatoiminnasta:
https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/kohtaamispaikka/

Miten eri toimijat kiinnittyvät perhekeskustoimintaan?
• Kolmas sektori perheiden tukena
• Toiminnan moninaisuus
• Universaalista varhaiseen tukeen ja korjaavaan
työhön
• Vapaaehtoistoiminnasta ammatilliseen tukeen
• Myös asiantuntijaosaaminen
• Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen omien
verkostojen merkitys
• Miten rakennetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä?
• Koordinaatio
• Järjestöjen/seurakuntien ja kuntien/kuntayhtymien
vastinparit
• Verkostojen rooli ja tehtävät selkeiksi
• Edustuksellisuus
• Avoimuus, luottamus, systemaattinen viestintä
• Sopimuksellisuus
• Yhteistyön pitkäjänteisyys
• Sopimuskäytännöt, tilat, resurssit
https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/unelmien-perhekeskus/

Rakenteista eteenpäin- miten yhteistä työtä rakennetaan?
Tarvitaan
• Vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia eri toimijoiden välillä,
jotta tiedetään
• mitä toimijoita alueella on
• mitä he tekevät
→ perhekeskuksen tehtäviä kuvaava tähtisakara tässä hyvä
työkalu. Tuo lapset ja perheet keskiöön!
• Yhteisten tavoitteiden ja yhteisten toimintatapojen
kirkastamista
• Eri toimijat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja
arvioimassa toimintaa
• Selkeä paikka, johon kootaan tietoa → kaikilla on riittävä tieto
toistensa toiminnasta.

Tulevia tapahtumia
•

Alueelliset perhekeskuspäivät. Suunnittelussa mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos ja Kirkkohallitus:
•
•
•
•
•

•

TYKS alueen (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa) perhekeskuspäivä 24.5.
https://www.lskl.fi/tapahtumat/tyks-alueen-perhekeskuspaiva/
HYKS alueen (Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala) perhekeskuspäivä 25.5.
https://www.lskl.fi/tapahtumat/hyks-alueen-perhekeskuspaiva/
TAYS-alueen (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa) perhekeskuspäivä 1.6.
https://www.lskl.fi/tapahtumat/tays-alueen-perhekeskuspaiva/
KYS- alueen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala) perhekeskuspäivä
3.6.
https://www.lskl.fi/tapahtumat/kys-alueen-perhekeskuspaiva/
OYS alueen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Lappi) perhekeskuspäivä 16.6.
https://www.lskl.fi/tapahtumat/oys-alueen-perhekeskuspaiva/

Osallisuusviikko syyskuussa 13.-19.9.2021
•
•

Kohdataan ja kuullaan perheitä sekä selvitetään vanhempien ja lasten ajatuksia ja toiveita liittyen
lasten ja perheiden palveluihin/perhekeskuskehittämiseen
Lisätietoa: https://www.lskl.fi/hankkeet/perheetkeskioon/osallisuus-perhekeskuksissa/

Kiitos!
Kaisu Muuronen, Perheet keskiöön!- hanke
kaisu.muuronen@lskl.fi
@Perheetkeskioon
@KaisuMuuronen

