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Perhekeskus yhteistyö 
Kontiolahdella
Yhteistyössä ja yhdessä lasten ja perheiden hyväksi

Virpi Malvalehto, varhaiskasvatuksenohjaaja

Kontiolahden seurakunta



Kontiolahden srk.n palvelut perheille   

• Perhekerhot kirkonkylällä ja 
Lehmossa viikottain

• Perheiden illat kirkonkylällä ja 
Lehmossa viikottain

• Eka Vauva-ryhmä kerran viikossa

• Lapsiparkki satunnaista hoitoa 
tarvitseville 2-8v lapsille

• Pyhäkoulut kirkonkylällä, Lehmossa, 
Varparannalla, Kulhossa ja 
Kylmäojalla. Alkamassa myös 
kirjepyhis.

• Rotina vierailuja tehdään 
vauvaperheisiin

• Perhetyön kotikäynnit pyydettäessä

• Diakonian kotikäynnit sekä 
taloudellinen avustus. 

• Varhaisnuorten kerhot kokoontuu 
viikottain kirkonkylällä sekä 
Lehmossa. Lisätietoja 
arja.parviainen@evl.fi

• Nuorille on omia kerhoja ja 
toimintaa. Lisätietoja 
klaus.tefke@evl.fi



Verkosto palavereita pidetty noin kerran kuukaudessa. 
Yhteistyössä mukana: mm. SiunSote, Perpe, Martat, Jns srkyhtymä, 
Kontiolahden srk, MLL, Joensuun kriisikeskus, Pelastakaa lapset ry, 
Setlementti, 4H.

Alueelliset verkostopäivät pidetty kevään 2021 aikana. 
Verkostopäivissä käytiin läpi case-tyyppisiä tarinoita, 
joihin mukana olevat tahot kertoivat mitä palveluita 
heillä olisi kyseiseen caseen liittyen. 

Jokaisella toimijalla omat diat osallistujia varten, mistä 
näkyi palvelut lapsiperheille.  Käsittääkseni koko 
diasarja jaettiin kaikille verkostopäivään osallistuneille. 



Jouluruoka avustusten koordinointi vuonna 2021

• palaveerattu keväällä kolme kertaa

• tarkoituksena kartoittaa vähävaraisia 
perheitä itäisen alueen osalta ja 
saavuttaa oikeasti apua tarvitsevat sekä 
koordinoida, ettei yksi perhe saa useita 
avustuksia

• ongelmana ollut, ettei perhekeskuksilla 
ole tietoa vähävaraisista perheistä

• Kasattu ns. lomake/tiedote tiimi, joka 
laatii perheille jaettavan tiedotteen 
jouluruoka-avustuksista ja lomakkeen, 
millä avustusta voi hakea

• perustetaan sähköposti mihin 
avustuspyynnöt tulee ja kasataan ryhmä, 
joka purkaa pyynnöt

• sovitaan ketkä hoitavat avustusten 
viemisen jakelupisteisiin. Jakopisteitä on 
useita



Kontiolahden kasvatuksen kenttä

• Tehdään yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa niin varhaiskasvatuksen kuin koulutyön 
osalta

• On sovittu vierailuista esim. perhekerhoissa puolin ja toisin

• Meillä käy vierailijoita mm. Perpeltä perheiden ryhmissä 

• Kontiolahden MLL pitää perhekahvilaa Lehmossa ja srk on menossa tähän toimintaan mukaan 

• Toteutamme tapahtumia yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa

• Kontiolahden srk.n perhetyötä lähdettiin kehittämään syksyllä 2019 enempi 
perhelähtöisempään suuntaan

• Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon perheiden toiveita

• Kehittämisen alla on nuorisotyö – miten kohdataan ja missä

• Perhediakonia ontuu vielä ja sitäkin kehitellään



Lieksan seurakunta ja Perhekeskus
- yhteisen työn polulla

Leena Pääkkönen

Varhaiskasvatuksen ohjaaja

Lieksan seurakunta

3.6.2021



Lieksa

Asukkaita noin 10 600 Seurakuntalaisia noin 7 700



Yhteistyön käynnistäminen

• Startti syksyllä 2020 – ketkä ja mitkä tahot tekevät perhetoimintaa Lieksassa? 

• Miksi?

• Kirkon strategiasta lähtöisin 

• Seurakunnan on tehtävä entistä enemmän moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa

• Seurakunnan perhetoiminta tulisi nähdä myös osana koko kaupungin perhetoiminnan 

kokonaisuutta

• Seurakunnan toiminta tulisi saattaa myös laajemmin perheiden tietoon

• Kirkkoon tulemisen kynnystä pitäisi madaltaa – seurakunnan tilat myös yhteistyötahojen 

käyttöön



Toimintaa ja onnistumisia

• Kohtaamispaikka-toiminta

• Seurakunnan osuus toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa on nyt 

kuvattuna Kohtaamispaikan 

vuosiohjelmassa

• Sukupolvien väliset kohtaamiset 

• Suunnitellut tapahtumat keväälle 2021

• kauden aloitus ulkotapahtuma 

leikkien ja laulaen

• perinneleikkitapahtuma 

• ”hengellinen lohtu”-ilta, ikäihmisten 

toiveesta noussut idea 

• Koulutukset, webinaarit ja 

verkostotapaamiset

• Neuvola mukaan Vapaaehtoispankki-

toimintaan

• Mukana ideoimassa ensimmäistä 

Perhekeskuksen ja yhteistyötahojen 

hankehakemusta

• Seurakunnasta edustus Siun soten pohjoisen 

alueen johtoryhmässä

• Positiivinen palaute perhekeskuksen 

työntekijöiltä: seurakunnan kerhot olleet 

tärkeitä perheille



Tulevaisuuden näkymät

• Verkostomaisen yhteistyön muodostaminen 

on pitkäjänteinen prosessi 

• Keskinäinen luottamus rakentuu yhdessä 

tekemisen, toisten työn tuntemisen, 

henkilötason tuttuuden ja positiivisten 

kokemusten myötä

• Tavoitteet perhekeskuksen ja seurakunnan 

toiminnassa ovat samanlaiset: perheiden 

kohtaaminen ja tukeminen kaikissa elämän eri 

vaiheissa ja tilanteissa 

• Tiedottaminen - haaste ja mahdollisuus 

• Yhteistyön kehittäminen tulisi olla useamman 

seurakunnan työntekijän tehtävänkuvassa 

• Käytännön toimet tulevaisuuteen: mikä olisi 

lasten ja perheiden keskinäisen ajan 

tukemista yhteisen kivan tekemisen äärellä? 

• Toiminnallinen ilta, jossa eri 

perhekeskustyötahot esittelevät 

toimintaansa

• Vauvanpäivä syyskuussa 

• Lastenoikeuksien viikon tapahtumat



Arviointi

• Seurakuntamme toiminnan kehitystyö tulisi pohjautua jatkuvalle dialogille

• Perheet ovat yksilöitä, samoin kuin me työntekijät

• Yhteinen tahto on merkityksellinen

• Oma henkilökohtainen innokseni yhteistä toimintaa kohtaan on suuri 

• Yhteistyössä on aina enemmän mahdollisuuksia 
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Miten seurakunta mukana ja miksi

• Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat: moniammatillinen 
yhteistyö eri toimijoiden kanssa > verkostot ja perhekeskus

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja kasvu keskiössä
→Ennaltaehkäisevä työ, tuki, palvelut ja toiminta

→Tavoittavuus!

• Ammattilaisten keskinäinen tunteminen, tuki ja koordinaatio

• Kohtaamispaikoissa seurakunnat mukana
• Selkeät sopimukset, sovittu kulttuuri. 

• Oma toiminta myös esille

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/aikuiset-ja-perhe/perhelahtoisen-seurakunnan-suuntaviivat
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Kysely seurakunnille: oletteko mukana perhekeskuksissa?

• Kyselyyn vastasi yhteensä 130 seurakuntaa. 

• 71 % oli mukana tai valmistelemassa perhekeskustoimintaa

• Kuopion hiippakunta (vastaajia 22 srk /47 srk):

• Kukaan ei vastannut ettei tiedä, mitä tämä on

• Kukaan ei vastannut, että työ ei kuulu seurakunnan perustehtävään

• Vastuuta erityisesti varhaiskasvattajilla

• Onko seurakuntanne mukana?: 

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021



Seurakunnassa

• Koulutetut ammattilaiset:
• Lastenohjaajilla 2. asteen 

ammatillinen koulutus, työsuhde
• Varhaiskasvatuksenohjaajilla ja 

nuorisotyönohjaajilla sekä diakoneilla 
yleensä AMK-tutkinto ja virka 

• Papeilla ja kanttoreilla 
yliopistotutkinto ja virka

• Perheneuvonnassa eri taustoja + 
erityiskoulutus 

• Sitoutuminen:
• Kirkko julkisoikeudellinen yhteisö
• Iso osa työstä virkavastuulla

• Vapaaehtoisia:
• Ohjaamassa kerhoissa jne. nuoria ja 

aikuisia.
• Srk:t kouluttavat

Laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

HAASTEENA 

• Vaatimattomuus tuoda omaa  
osaamista esille. 
”Kehittäjärooleja” vähän.

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021



Katso myös: 

• https://evl.fi/plus/seurakunnat-
perhekeskuksissa
• Perustietoa
• Mukana esimerkit 

Äänekoskelta,
Tampereelta ja 
Kirkkonummelta

Seurakunta mukaan 
perhekeskustoimintaan 
(kirkonkasvatusjaperhe.blogspot.c
om)

Muista diakonian mahdollisuudet: 

• https://www.diakoniaplus.fi/perhe
keskus-lasten-nuorten-ja-
perheiden-paikka/

Myös monet muut seurakunnan 
työntekijät toimivat lasten, nuorten 
ja perheen parissa.

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021

https://evl.fi/plus/seurakunnat-perhekeskuksissa
https://kirkonkasvatusjaperhe.blogspot.com/2020/09/seurakunta-mukaan-perhekeskustoimintaan.html
https://www.diakoniaplus.fi/perhekeskus-lasten-nuorten-ja-perheiden-paikka/


Perhekeskustoiminnan edistäminen 
KYS-erva-alueella seurakunnissa

• Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-
Karjala: 
• Kuopion hiippakunta

• juha.antikainen@evl.fi

• Keski-Suomi: 
• Lapuan hiippakunta

• mirca.maensivu-puukko@evl.fi

• Etelä-Savo ja Itä-Savo: 
• Mikkelin hiippakunta

• ari.tahkapaa@evl.fi

Perhekeskustoimija: 

• Ole rohkeasti 
yhteydessä oman 
alueen 
seurakuntaan!

Seurakuntatoimija:

• Ole rohkeasti 
yhteydessä 
perhekeskukseen!

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021

mailto:juha.antikainen@evl.fi
mailto:mirca.maensivu-puukko@evl.fi
mailto:ari.tahkapaa@evl.fi


Kiitos!

Juha Antikainen
hiippakuntasihteeri, pappi, työnohjaaja STOry

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuninkaankatu 22 A, 70100 Kuopio

Puh. 044 7050609, sähköposti juha.antikainen@evl.fi

Oma nimi ja/tai organisaatio4.6.2021

mailto:juha.antikainen@evl.fi

