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Tänään klo 13-15.30
1. Alkusanat ja terveiset valtakunnallisilta Lape-päiviltä

2. Kohtaamispaikkojen esittelyt
• Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila, Ann-Mari Loppi, Valkeakoski

• Pirtti, Reija Siitonen, Pälkäne

• Perhekioski, Tarja Järvinen, Ylöjärvi

• Perheiden talo, Kirsi Koponen, Tampere

3. Keskustelua päivän teemasta kahvikupposen äärellä

4. Asiaa alatyöryhmistä
• Digitalisaatio

• Monitoimijainen arviointi

• Kohtaamispaikka

• Perhekeskustoimintamalli

• Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö

• Maahanmuuttajien erityistarpeet terveydenhuollon palveluissa 

5. Miten tästä eteenpäin? 
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Pirkanmaan 

LAPE -muutosohjelman 

Perhekeskustoimintamallin 

kehittämistyöryhmän 

toimijat 

kunnittain/ toimialoittain
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LAPE –koordinaattori

kunta

järjestö

seurakunnat

yritys

kuntalainen

Kela



Terveiset valtakunnallisilta LAPE-päiviltä
• Kehittämistyö alkamassa kaikissa maakunnissa

• Muutamia nostoja:

• Jukka Mäkelän esitys vanhemmuuden yhteisöllisyydestä ja yksin pärjäämisen eetoksen 
vahingollisuudesta, vanhemmuuden tuen normalisoiminen

• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja tunnistamisen kehittämistyö (Essoten malli, MARAK, THL:n
suodatin- ja kartoituslomake 
https://www.thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf )

• Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen 
(www.stm.fi/vanhemmuussuunnitelma)

• Vanhemmuuden tuen työkalupakki (www.kasvuntuki.fi)

• Perhekeskustoimintamallin linkittyminen sote-keskuksiin vielä epäselvää

• Perhekeskustoimintamallin valtakunnallinen opas tulossa loppuvuonna 2017

• THL:n kysely liittyen perhekeskustoimintamalliin tulossa kuntiin syksyllä 2017

• Diaesitykset luettavissa/katsottavissa THL:n sivujen kautta lähiaikoina: 
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-
muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat-2017
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Keskustelua kohtaamispaikoista

• Pohdi kohtaamispaikkaa lapsen/nuoren silmin. Miltä kohtaamispaikassa 
näyttää? Keitä siellä on? Mitä siellä tapahtuu? Milloin sinne voi mennä? 
Onko sinne pitkä matka kotoa?

• Pohdi kohtaamispaikkaa vanhemman näkökulmasta:

• Saavutettavuus (sijainti, aukioloajat, kohderyhmä jne.)

• Palvelutarjonta

• Fyysiset/sähköiset puitteet

• Pohdi kohtaamispaikkaa työntekijän näkökulmasta? 

• Työyhteisö?

• Johtaminen?

• Työajat?

• Tuottaja: maakunnan liikelaitos, kunta, järjestö, seurakunta vai näiden 
yhdistelmä?
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Perhekeskustoimintamallin alatyöryhmät

• Alatyöryhmät:

• Kohtaamispaikka (Päivi)

• Monitoimijainen arviointi (Maria)

• Perhekeskustoimintamalli (Maria)

• Digitalisaatio (Jaana)

• Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö (Päivi)

• Maahanmuuttajien erityistarpeet terveydenhuollon palveluissa (Suvi Nieminen)

• Alatyöryhmät tekevät konkreettista kehittämistyötä projektikoordinaattorin 

johdolla nivoen tuotokset osaksi perhekeskustoimintamallia. Tuotokset 

tuodaan kehittämistyöryhmän tietoon ja kommentoitavaksi.
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Miten tästä eteenpäin?

• Alatyöryhmät muodostetaan kesän aikana ja ryhmiin valituille ilmoitetaan 

tapaamisajat sähköpostitse.

• Seuraava tapaaminen to 15.6.2017 klo 13-15.30 Tipotien luentosali, teemana 

monitoimijainen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

• Syksyn tapaamisajat:

• ti 15.8.2017 klo 13-16

• ke 20.9.2017 klo 13-16

• to 26.10.2017 klo 9-12

• ti 28.11.2017 klo 13-16

• Kotitehtävä: perhe Karvinen
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Kotitehtävä 15.6. tapaamiseen: Perhe ”Karvinen”

• Keskustele omassa organisaatiossasi 

työkavereiden/yhteistyökumppaneiden/esimiesten/haluamanne työryhmän 

kanssa case Karvisesta. Tarkastelkaa erityisesti seuraavia kysymyksiä:

• Millaista eri toimijoiden yhteistä työtä tämän asiakasperheen kohdalla tarvitaan? 

• Millaisin konkreettisin keinoin/rakentein yhdessä tekemistä voitaisiin vahvistaa? 

• Millaisia hyviä yhteistyön käytäntöjä organisaatiossanne on jo olemassa?

• Miten vähentäisit/ehkäisisit eri toimijoiden päällekkäistä työtä tämän 

asiakasperheen asioissa?

• Kuka ohjaa/johtaa prosessia missäkin vaiheessa?

• Miten vahvistetaan perheenjäsenten osallisuutta palveluprosessin eri vaiheissa?
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Perhe Karvinen

Äiti Maija 34 v

Isä Esko 38 v

Tytär Milla 5 v

Poika Ismo 3,5v

Poika Saku 1,5v

Perheen vanhemmat käyvät kotipaikkakunnalla päivätöissä. Isommat lapset ovat 
päässeet läheiseen (matkaa kotiovelta n. 5km) päiväkotiin kokopäiväiseen 
päivähoitoon. Perheen Saku-kuopuksen kohdalla n. kaksi viikkoa ennen äidin 
töiden alkamista tulee päiväkodista tieto, että Sakulle ei siellä olekaan hoitopaikkaa. 
Unettomien öiden ja lukuisten puhelinsoittojen jälkeen Sakulle löytyy paikka 
Kertulta, joka toimii perhepäivähoitajana ja asuu kodin lähellä.
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Perhe Karvisen tarina alkaa…

Tapahtuu talvella:

Perhe ostaa 40-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon, jossa on suuri ja 
lapsiystävällinen puutarha sekä idyllinen pihasauna. Talo on peruskorjauksen 
tarpeessa. Hommaan ryhdytään ja melko pian todetaan, että rakennuksen wc:n 
lattian alta löytyy vakava kosteusvaurio. Sisätilaa puretaan ja remontti laajenee ja 
työmäärä lisääntyy. Epätietoisuus vanhan talon tulevaisuudesta ahdistaa. 

Päiväkodista tulee viestiä perheen Milla-tyttären impulsiivisesta ja aggressiivisesta 
käytöksestä. Vanhemmat eivät ylläty viestistä, sillä he ovat jo aavistelleet, ettei 
tyttären käytös ole ihan normaalia. Vanhemmat osallistuvat päiväkodin vasu-
keskusteluihin ja kärsivät syyllisyydentuskia: mitä on kotikasvatuksessa tehty 
väärin? Vanhemmat pyrkivät huomioimaan Millaa ja poikia enemmän ja paremmin. 
Nuorin Saku-poika ottaa äidiltä kaiken tarvitsemansa huomion, mutta keskimmäinen 
Ismo-poika kasvaa sisarusparvessa kuin itsestään, riidellen pääasiassa Millan 
kanssa. Kaiken aikaa vanha talo vaatii huomiota ja peruskorjauksen tarve jatkuu. 
Epävarmuus omasta kyvystä toimia vanhempana lisääntyy.
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Perhe Karvisen tarina jatkuu…
Päivisin Maija-äiti toimii lähiesimiestehtävissä kansainvälisessä yrityksessä. Maija kokee 

työnsä tärkeänä, mutta suhde omaan esimieheen on kuormittava. Maija kokee, että hänen 

esimiehensä ei toimi eettisesti ja moraalisesti oikein. Maija ei voi pyytää omalta esimieheltään 

tukea niin työhönsä kuin jaksamiseensakaan liittyvissä asioissa. Itse tehtävän työn määrä 

lisääntyy. Epätietoisuus työssäjaksamisesta lisää Maijan unettomuutta.

Esko-isä on säännöllisessä virkatyössä. Vapaa-aikanaan Esko osallistuu aktiivisesti lasten 

kanssa olemiseen ja leikkimiseen. Esko on hyvä ja kaverillinen isä lapsilleen. Maija kokee, että 

Esko ei riittävästi kykene osallistumaan talon peruskorjaukseen eikä kotitöiden tekemiseen. 

Maijan pohtii, että suhde Eskoon on muuttunut kaverilliseksi ja melkein äidilliseksi, mikä 

etäännyttää vanhempia toisistaan sekä lisää yksin tehtävän työn kuormaa. Epävarmuus 

parisuhteen pysyvyydestä pelottaa.

Perhepäivähoitaja Kertusta tulee Maija-äidille läheinen ja arjessa tukeva. Kertun lapsen 

äkillinen ja traumaattinen kuolema järisyttää perheiden arkea ja lisää unettomia öitä. Maija-

äidin huoli omasta terveydestä ja jaksamisesta kasvaa.
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Kiitos!
#lapemuutos

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
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/Ann-Mari Loppi, MLL Valkeakosken yhdistyksen hallitus, 

perhekahvilavastaava

Perhekahvila Valkeakoski

Nuorisokeskus Pultti, Kanavanranta 3B. 

Kokoontuu kerran viikossa, keskiviikkoisin kello 10-12. 

Kerran kuukaudessa Sydänyhdistyksen naiset tekemässä 

perhelounaan yhteistyössä meidän kanssa, jolloin kellon aika 

10-13. Perhekahvila ja koko yhdistys toimii 

vapaaehtoispohjalta, ei työntekijöitä.

Asiakkaina enimmäkseen äitejä, joskus isejä, lapset noin 4kk-

5vuotiaaseen. 

Ohjelmanumeroita olleet mm. askartelu, vaate-esittelyt, kasvien istutus 

yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa, kerhokuvaus ja monia muita. Yhteistyöt 

kaupungin kanssa, mm. ravitsemusterapeutti, terveydenhoitaja, perhetyö, 

päiväkodin henkilökuntaa kertomassa hoidon aloitukseen liittyvistä arjen 

muutoksista. Lisäksi tutustumistunnit Valkeakosken musiikkiopiston muskari-

tunneille. Satutunti yhteistyössä kirjaston kanssa. Päättäjäisissä esiintyneet 

mm. Siinan Taikaradio sekä taikuri Timo Tiikkainen. 

Perhekahvila on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, isovanhemmille ja 

kummeille, poliittisesti ja uskonnollisesti vapaa kokoontumispaikka hyvässä 

hengessä. Ihmisiä keskimäärin noin 30/kerta. 

Yhteiset tilat nuorisotoimen kanssa tuo omat haasteensa toimintaan, mm. 

meluhaitta työntekijöille yläkertaan ja toisaalta joka kahvilan jälkeen 

tavaroiden piilottaminen pois näkyvistä ja lapsellisen sisustuksen ja 

huonekalujen puute. 

Ajoittain järjestyshäiriötä ja tietynlainen huoliperheiden lisääntyminen, 

kurittomuus ja  auktoriteettien kunnioittamattomuus nousevat esille ja 

yhteistyötä sekä sosiaalitoimen että perhetyön kanssa yritetty virittää. 

Tulevaisuuden mietteitä ja toiveita:

Millä saadaan maahanmuuttajataustaiset mukaan kahvilaan? (Valkeakoskella 

kyllä on language cafe, joka kokoontuu Valkeakoski opistolla ilmeisesti 

yhteistyössä Hamkin kanssa).

Säännöt ja kuri, mistä aseet vanhempien välinpitämättömään käytökseen? 

Enemmän teemakertoja Perheiden talon tyyliin? 

Toimintaan mukaan lähihoitajaopiskelijoita? 

Säännöt näkyville.
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Pälkäne



Tietoa Pälkäneestä

• Pälkäne sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja Tampereen seutukunnassa. 
Kunta sijaitsee maakunnan rajalla ja sillä on naapurikuntia Kanta-Hämeessä ja 
Päijät-Hämeessä. Kunnan asutus on jakautunut kolmeen suureen taajamaan 
sekä kunnan länsiosien kyliin. Kunnan tärkein tieyhteys on valtatie 12.

• Tilastotietoja
• Asukkaita: 6 624 (31.12.2016)

• Ikärakenne:
0-14 -vuotiaita 16 %
15-64 -vuotiaita 57 %
65 - -vuotiaita 27 %
(31.12.2015)

• Pinta-ala: 739 km². Vesipinta-alaa on 178 km²

• Naapurikunnat: Kangasala, Valkeakoski, Hattula, Hämeenlinna ja Padasjoki





Pirtin synty

• Aloitti toimintansa Pälkäneen kunnantalon ”postisiivessä” 
tammikuussa 2011 yrityspalvelukeskuksen siirtyessä muihin 
toimitiloihin

• KASTE-hankkeen Pirkan perhepalveluiden osahanke antoi 
Pirtin toiminnalle alkusysäyksen, kun todettiin, että kunnassa on 
tarvetta ”yleishyödylliselle” tilalle, jota eri ryhmät voivat käyttää

• Pirtin toimintaa oli kehittämässä moniammatillinen työryhmä 
(mm. perhetyö, terveydenhoito, ikäihmisten palvelut, 
mielenterveystyö ja järjestöt)

• Pirtin tilassa neliöitä 78,5, sisältäen minikeittiön (”baarikeittiö”), 
oleskelutilan, askartelutilan, 2 varastohuonetta sekä wc:n 



Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

9-10
MLL perhekahvila Ikäpiste Haaparinne Mammakahvila

10-11
MLL perhekahvila Ikäpiste Haaparinne Mammakahvila

11-12
MLL perhekahvila Ikäpiste Haaparinne Mammakahvila

12-13
Omaishoitajat 12.30-

14.30 (kuun 1. ma)

Ikäpiste Haaparinne Perjantaitreffit

13-14
Omaishoitajat Tasapainoryhmä Haapiskahvila WilhelMiina Perjantaitreffit

14-15
Tasapainoryhmä Haapiskahvila WilhelMiina Perjantaitreffit

15-16

16-17
Tuike

17-18
Tuike

18-19
Tuike 

Pirtin vakikäyttö keväällä 2017



Muut tilan käyttäjät

• Perusturvalautakunta on tammikuussa 2011 päättänyt, että Pirtin tilaa voi 
käyttää iltaisin avointa toimintaa pälkäneläisille järjestävät yhdistykset ja 
järjestöt yms., jotka tukevat perusturvan toimintaa terveyttä edistävällä ja 
ennaltaehkäisevällä toiminnalla

• Tilaa ei luovuteta järjestöjen ja yhdistysten tms. kokouskäyttöön tai muuhun 
sisäiseen toimintaan

• Tilan käytöstä ei peritä vuokraa, mutta käyttäjien tulee siivota omat 
käytönjälkensä. Siistijä siivoaa tilan kaksi kertaa viikossa.

• Tilan toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi perusturvajohtaja on nimennyt 
ohjausryhmän, joka koostuu vanhuspalvelujen, lapsiperheiden ja 
mielenterveystyön parissa työskentelevistä kunnan työntekijöistä

• Tilaa on käyttänyt iltaisin mm. diabetesyhdistys, laihdutusryhmä, kässäkerho, 
erityislasten vanhempien vertaisryhmä (Erkkarit), radioamatöörit, Marttaliitto 
sekä seniorien nettikerho



Tilastot
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2011 2083 2226

2012 2785 2614

2013 2143 3064

2014 2833 2381

2015 2452 2382

2016 2615 1920
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Pirtin käynnit/ kk

2011 2012 2013 2014 2015 2016

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2011 151 470 450 334 461 217 26 219 576 572 602 231

2012 476 508 623 537 501 140 38 436 634 596 675 235

2013 0 301 629 632 514 67 28 307 792 789 742 406

2014 453 551 646 555 442 186 55 272 621 522 564 347

2015 336 454 671 535 368 88 18 287 582 605 621 269

2016 384 583 544 507 430 167 62 204 571 456 450 177



Henkilökunta

• Pirtin kokonaistoiminnasta vastaa perhetyöntekijä Reija 

Siitonen (=yhteyshenkilö)

• Jokaisella ryhmällä vähintään yksi vastuuohjaaja
• MLL perhekahvila: luokanopettaja Minna Liljedahl

• Omaishoitajat: diakonissa Virpi Kangasniemi, geronomi Elina Lintunen, sosiaaliohjaaja Taina 

Alanen (Tampereen seudun omaishoitajat ry)

• Ikäpiste: vanhustyön fysioterapeutti Tiina Knuutinen

• Haapiskahvila: mielenterveyshoitaja Ari Korkka sekä lähihoitaja ja sosionomi Pirke Pitkänen

• Mammakahvila: perhetyöntekijät Reija Siitonen ja Annika Lukula-Niemi

• WilhelMiina: perhetyöntekijä Reija Siitonen

• Tuike: vertaistukiohjaaja Eila Rautakoski

• Perjantaitreffit: Kuntoutusohjaajat Heli Minkkinen ja Erja Tapio (myös kehitysvammahuollon 

sos.työntekijä, tuetun asumisen ohjaaja ja Pälkäneen srk:n diakonissa ohjaajina)



Yhteistyökumppanit

• Eri ryhmät tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa 

tarpeen mukaan
• Omaishoitajat: Treen seudun Omaishoitajat, srk, vanhuspalvelut

• Ikäpiste: yhteistyötä 24:n eri yhdistyksen, järjestön tai muiden vapaaehtoisten kanssa. Kullakin 

järjestöllä on oma vastuuvuoronsa Ikäpisteen kokoontumiskerroilla.

• Haaparinne: psykiatrian poli, Finfam, seurakunnat, terveyskeskus, Kostiakeskus, nuorisotoimi, 

sosiaalitoimi, paikalliset yrittäjät

• WilhelMiina: neuvola, varhaiskasvatus, lasten fysioterapia, Pirkanmaan Martat, Muutos by Katri 

Laaninen (PT), apteekki, kirjasto, muskari, varhaiskasvatus

• Tuike: srk, Finfam, Pirkanmaan mielenterveysomaiset

• Perjantaitreffit: kehitysvammahuollon stt, tuettu asumisyksikkö, srk





Perhekioski

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kauppakeskus Elossa 

Ylöjärvellä



työntekijät sekä yhteistyökumppanit järjestävät 

monimuotoisia kasvatus- ja neuvontapalveluja 

lapsiperheille. Tilana on kaksi huonetta, pieni keittiö ja 

WC. Perhekioskin vastapäätä on yhteistyökumppanina 

toimiva kaupungin Terveyskioski.



  09.01.2017-31.05.2017 
   
 

 
HAASTAAKO LAPSESI KÄYTÖS? 
KAIPAATKO TUKEA VANHEMMUUTEEN? 

 
 

 
 
 
 

      
 

 

 

 

 
 

 

PERHETYÖN OHJAAJA ELON PERHEKIOSKILLA 
MAANANTAISIN KLO 9-16.30 
(Elotie 1, Terveyskioskia vastapäätä)  
 
Lapsen kasvattamisessa tulee esiin monenlaisia haasteita. Kotoa 
lähteminen tai mieluisan leikin lopettaminen voi olla vaikeaa. 
Lapsen nukuttaminen iltaisin voi viedä kohtuuttomasti aikaa tai 
lapsi voi saada kiukkukohtauksia, kun ei saa tahtoaan läpi. 
Lapsella voi olla keskittymiseen liittyviä haasteita tai 
koulunkäyntivaikeutta. Keskusteluyhteys perheessä voi olla poikki.  

 

 OHJAUSTA, VÄLINEITÄ JA MATERIAALIA 
ARKEA HELPOTTAMAAN 

 VÄLINEISIIIN VOI TUTUSTUA JA LAINATA 
KOTIIN 

 MAKSUTONTA PALVELUA, ILMAN 
AJANVARAUSTA. 

 

TERVETULOA ROHKEASTI KESKUSTELEMAAN! 



MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

9 -16.30

PERHETYÖN OHJAAJA 

TAVATTAVISSA

- Haastaako lapsen 

käytös? Kaipaatko 

tukea 

vanhemmuuteen? 

- Ohjausta, välineitä 

ja materiaalia 

arkea 

helpottamaan

- Välineitä myös 

lainaksi kotiin

17.30-19.00

IMETYSTUKIRYHMÄ

(16.1,13.2,13.3,10.4,

8.5, 5.6) Tervetuloa!

9.30-11.45

TAAPEROTREFFIT

- 1-2 v. lapsille 

vanhemman 

kanssa. 

13-15.30

VAUVATREFFIT

- Tavataan yhdessä 

toisia 

vauvaperheitä

9.15-11.30

MAKSUTON LAPSIPARKKI

- Kotihoidon 

perhetyöntekijöiden 

ylläpitämä 

lapsiparkki alle 

kouluikäisille

12.30-14.30

IMETYSOHJAUS

- ilman ajanvarausta, 

Tervetuloa!

9 - 20.00

COSMOS-TUTKIMUS

- Perhekioskin tilat 

Cosmos-

tutkimuksen 

käytössä

9.30-12.00

MLL:N PERHEKAHVILA

- Tervetuloa!

12.00-20.00

COSMOS-TUTKIMUS

- Perhekioskin tilat 

Cosmos-

tutkimuksen 

käytössä

PERHEKIOSKIN VIIKKO-OHJELMA

Tavataan Elon kauppakeskuksessa!
Elotie 1, 33470 Ylöjärvi. Perhetyö facebookissa:  ylöjarven perhetyö-perhekioski

Voimassa: 9.1-31.05.2017

Maksuttomia, lapsiperheille suunnattuja palveluita! Perhekioskia varattavissa vapaina aikoina 

perhetyön palvelupuhelimen kautta puh. 050 390 4722.



Perhekioski

• Perhekioski on Ylöjärven kaupungin 

järjestämä matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka kauppakeskus 

Elossa

• Perhekioski on aloittanut 

toimintansa helmikuussa 2015 

• Tarkoituksena on tavoittaa 

ylöjärveläiset lapsiperheet 

normaalin päiväasioinnin 

yhteydessä ilman aikavarausta.

• Palvelu on aina maksutonta, 

asiakas voi halutessaan asioida 

nimettömästikin

• Koska Perhekioski toimii kaupungin 

terveyskioskin välittömässä 

läheisyydessä, perheiden 

monipuolinen hyvinvoinnista 

huolehtiminen on helppoa 

• Perhekioskilla on sekä kaupungin 

järjestämää ohjattua toimintaa että 

kolmannen sektorin toimintaa

• Perhekioski on kiinteä osa 

kaupungin perhetyötä



Ennaltaehkäisevää palvelua jonottamatta 
ja oikea-aikaisesti

• Muuttovoittokunnassa useilta lapsiperheiltä puuttuu luontainen läheisverkosto

• Tavoitteena asiakaslähtöisen palveluohjauksen tehostaminen

• Ylöjärven kaupungin  uusin hyvinvointipalvelu

• Perustettu  vähentämään jonotusta erilaisiin neuvontapalveluihin

• Walk- in periaatteella toimiva  perhetyön koordinoima matalan kynnyksen palvelu 

• Maksuton palvelupiste

• Yhteistyö kolmannen sektorin (MLL) ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa



Taustatietoja
• Tiukentuvassa taloustilanteessa kustannusten säästöjä saadaan 

asiakasprosesseja nopeuttamalla sekä saumattomalla yhteistyöllä 3. 

sektorin kanssa

• Palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu ylöjärveläisille, mutta kuntalaisuutta ei 

tarkisteta palveluun hakeutuessa

• Kioskipalvelut ovat maksuttomia ilman aikavarausta

• Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

• Toiminnan tarkoituksena on osallistaa ja aktivoida kuntalaisia. Perheet  

tarvitsevat monenlaista kasvatukseen ja kodinhoitoon liittyvää neuvontaa 

ja tukea 

•



Perhekioskin kustannukset

• Tilavuokra + kauppakeskuksen yrittäjäyhteisön kulut

• Siivouskulut ( kaupungin tilakeskuksen toimesta siivous 2 x viikko)

• Perhetyön ohjaajan (sosiaalialan AMK )työpanos =2 työpäivää / viikko

• Perhetyöntekijän (lähihoitaja) työpanos 2x½ pvää= 1 päivä/viikko

• Pienet materiaalikulut (kahvit, tarjottavat, materiaalit)

• Tietotekniikkaan liittyvät kulut (leasingvuokrat + ohjelma)



Toistettavuus

• Perhekioskimalli on käytettävissä ja sovellettavissa ketterästi myös 

muilla paikkakunnilla

• Toiminnan sisältö voidaan räätälöidä paikkakunnan omien tarpeiden, 

asiakaskunnan ja toimijoiden mukaan

• Perhekioskin toimintamalli pohjautuu  hyvinvointipalvelujen strategiseen 

tavoitteeseen: ”Perheiden omien voimavarojen vahvistaminen matalan 

kynnyksen ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita tehostamalla”



Tilastotietoa

• Perhekioskilla yksittäisiä kävijöitä oli 1233 v. 2016 aikana

• Ylöjärven perhetyö-perhekioski Facebook-sivuilla käyntejä n. 1000/viikko

• Perhetyö on ohjaus- ja neuvontapalveluiden lisäksi järjestänyt vuoden aikana: 

15 taaperotreffejä (208 käyntiä)

• 39 kertaa vauvatreffejä (528 käyntiä)

• 39 kertaa maksutonta lapsiparkkia (195 käyntiä) 

• Yhteistyössä Terveyskioskin kanssa nalleneuvolatoimintaa ja imetystukineuvontaa

• lauantaitapahtumat x 4 Terveyskioskin kanssa (yhteensä 250 kaupunkilaista mukana)

• Taide ulkoilee –tapahtuma 2016

• MLL: imetystukiryhmä 1 x kuukaudessa, MLL:n perhekahvila 39 kertaa vuodessa

• Arkeen voimaa –ryhmä kokoontunut yhden jakson



Toiminnan haasteet

• Toiminnassa on tavoitettu pikkulapsiperheet ja vanhemmat

• Elon kauppakeskuksessa eivät nuoret liiku ( johtuu maantieteellisestä sijainnista), joten 

tavoite tavoittaa nuoria yhteistyössä sosiaalisen nuorisotyön kanssa ei toteutunut

• Toiminnan täysimittainen käynnistyminen kesti aluksi yli puoli vuotta, kun ihmiset eivät 

tienneet, mistä uudessa toiminnassa on kyse – vaatii uskoa toimintaan ja kärsivällisyyttä

• Kauppakeskuksessa on melusaastetta, kaikki yleiset kuulutukset kuuluvat toimitilaan

• Asiakaskunnan rajaaminen, jos/kun palvelun kysyjiä on samanaikaisesti enemmän kuin 

voidaan ottaa 



Ajatuksia tulevaisuuteen

• Kuka hallinnoi maakunta/sote –uudistuksen jälkeen?

kenen tila?  – ketkä tuottavat palvelut ?

• Kuinka, kuka ja missä tavoitetaan nuoret? (Ylöjärvi 

Perhekeskustoimintamallissa nuorten palveluiden kehittäjäkuntana)

• Voi toimia avoimena tapaamispaikka etävanhemmalle ja lapselle

• Maahanmuuttaja-asiakkaiden tavoittaminen

• Tilan koko rajoittaa ryhmätoimintoja



Kiitos mielenkiinnosta!
Paula Pasanen-Aro

Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja

p. 040 133 1567

paula.pasanen-aro@ylojarvi.fi

Tarja Järvinen

Perhetyön palvelupäällikkö

050 596 9082

tarja.jarvinen@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi

mailto:paula.pasanen-aro@ylojarvi.fi
mailto:tarja.jarvinen@ylojarvi.fi
http://www.ylojarvi.fi/

