
Tervetuloa!

Kaisli Syrjänen, Nina Hotma



Perheet Keskiöön! on STEAn rahoittama järjestöjen 
perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke

70 järjestön yhteisen hankkeen päätavoitteena on 
kiinnittää järjestöjen tarjoama toiminta, tuki ja palvelut 
osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta. 



Hankkeen tavoitteet

1. Järjestöt toimivat osana maakunnallisten perhekeskusten rakenteita, 
osallistuen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja 
kehittämiseen.
2. Järjestöt kehittävät perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti
osallistumalla Lape työhön (2017–2018) ja Lape-kauden jälkeen 
omatoimisesti.

3. Järjestöt yhdessä tarjoavat perhekeskustoimijoille koulutusta ja 
konsultaatiota, joissa hyödynnetään järjestöjen erilaista osaamista ja 
tietoa.
4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen perustuu suunnitelmalliseen 
arviointiin.
5. Perheillä ja kaikilla perhekeskuskumppaneilla on tietoa järjestöjen 
toiminnasta, tuesta ja palveluista. 





KOHTAAMISIA PERHEKESKUKSISSA –koulutuskokonaisuudet

Maksutonta koulutusta lapsiperheiden parissa työskenteleville perhekeskustoimijoille
mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen, terveys- ja sosiaalitoimen henkilöstölle sekä 
järjestöjen ja seurakuntien toimijoille.

Kouluttajina järjestöjen ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat 

Mahdollisuus paikallisille toimijoille kokoontua yhteen ja kehittää oman 
alueensa perhekeskustoimintaa

Tänä vuonna pilotoidaan kuudessa maakunnassa: 
Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla 
sekä Varsinais-Suomessa.
- Lastensuojelun keskusliitto koordinoi yhdessä maakunnissa toimivien agenttien 
kanssa.





Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja tukeminen (4.3.)

Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen (26.9.)

Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhekeskuksissa (27.11.)

Yhteisöllinen työ perhekeskuksissa ja niiden kohtaamispaikoissa

Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa

Lisäksi ruotsinkielinen kokonaisuus

Monimuotoisten perheiden kohtaaminen
Erityislasten perheiden kohtaaminen ja tukeminen
Haastavassa elämäntilanteessa (esim. päihdeongelmat, rikoksilla oireilu) olevat 
lapset ja perheet
Lapsiperheen hyvinvointi ja mielenterveyden edistäminen

   

Koulutuskokonaisuudet:



Alle kouluikäiset lapset 0-6v.

3112

Kouluikäiset 7-15v.

5126



Kasvun polku ja toimijuus

Odotusaika

Lapsen syntymä

Vauva-aika

Leikki-ikä

Esikoulu

Yläkoulu

Kirkkonummen
kehitysvammaisten tuki ry

Alakoulu



Mikä meitä yhdistää?

• Kirkkonummelaiset perheet
• Lapsen ja nuoren kasvun 

tukeminen
• Vanhemmuuden tukeminen
• Osaaminen ja asiantuntijuus 

arjessa
• Osaaminen ja asiantuntijuus 

haasteissa, elämän kriiseissä

• Koulutukset, kuten tämä päivä
• LAPE- hanke, maakuntauudistus
• Palvelujen suunnittelu yhdessä
• Palvelujen tuottaminen entistä 

helpommin saataviksi matalan 
kynnyksen periaatteella

• Lasten ja perheiden parhaaksi 
toimiminen yhdessä. On jo paljon!

• Kirkkonummi –päivät 





Perhetoiminta Kirkkonummella

• https://perhetoimintakirkkonummella.com/

Yhteinen sivusto kaikille perhetoimijoille. Yksi portaali 
perheille, jota kautta saa kätevästi ja nopeasti tietoa eri 
toimijoiden omista ja yhteisistä palveluista.

https://perhetoimintakirkkonummella.com/




ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ 
KOHTAAMINEN JA TUKEMINEN

klo 12.00 Avaus ja tervetuloa
Kaisli Syrjänen, järjestöagentti, Perheet keskiöön! -hanke ja Nina Hotma, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, 

Kirkkonummen seurakunta

klo 12.30 Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa 
Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto ja Miina Weckroth, projektipäällikkö, Minua kuullaan -

hanke, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

klo 13.00 Kohtaaminen myönteisen tunnistamisen kautta
Katja Mettinen, hankesuunnittelija, Arjesta voimaa -hanke, 

Pelastakaa Lapset ja Elina Stenvall, kehittämissuunnittelija, SOS-Lapsikylä

klo 13.30-14.00 Kahvi



klo 14.00-15.30 Valinnaiset työpajat
Lapsen ääni 

Sanna Tuisku-Lehto, Minua kuullaan -hanke, Kehitysvammaliitto, 
Anu Lönnqvist, Minua kuullaan -hanke, Vamlas ja Tanja Laatikainen, Tukiliitto

Perhe on enemmän kuin yksi  - Koko perheen huomioiminen perhekeskuksissa.
Emilia Säles, Perhehoitoliitto ry, Karolina Lamroth, Leijonaemot ry ja Jaana Ylönen, Honkalampi-säätiö Perpe-keskus

Palvelut suunnitelmaksi, arki sujumaan! 
Miina Weckroth, Minua kuullaan -hanke, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, Sirkka Kosunen ja 

Virpi Hurula, PoP-hanke, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Haastavasti tai neuropsykiatrisesti oireileva lapsi
Silve Serenius-Sirve, Barnavårdsföreningen, Neuropsykiatriset asiantuntijapalvelut

Klo 15.30-16.00 Loppuyhteenveto ja keskustelu 
Yhteistyöllä perheiden tukena

Kaisu Muuronen, hankepäällikkö ja Kaisli Syrjänen, järjestöagentti, 
Perheet keskiöön! –hanke, Lastensuojelun Keskusliitto 
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