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Vertaisuutta ja tukea – kohtaamispaikkojen merkitys perheille

Esityksen sisältö 

1. Perheentalo, mikä se on?

2. Kohtaamisen ja koordinoinnin monimuotoisuus eri toiminnoissa 

3. Mahdollistajat ja onnistumisen avaimet

• Mikä on mahdollistanut kehittämistyön? 

• Mitkä ovat olleet näkemyksemme mukaan ”onnistumisen avaimia”?

• Miten on rakennettu yhteistyötä eri kohtaamispaikkatoimijoiden välillä ja suhteessa 
perhekeskukseen? 

Kohtaamispaikan koordinoinnin käytäntöjä
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1. Mitä Perheentalot ovat? 3

Perheentalot ovat Perhekeskusten matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja 

Alueellista varhaista tukea 

Perheentaloissa toteutetaan matalan kynnyksen ja 
varhaisen tuen mukaista, lapsiperheiden hyvinvointia ja 
osallisuutta tukevaa toimintaa. 

Toiminnassa vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden 
osallisuutta ja lapsenoikeusperustaista lähestymistapaa. 

Perheentalojen tavoitteena on edistää lapsiperheiden 
arjen sujumista ja vanhempien jaksamista sekä lisätä 
perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
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Monentasoista kohtaamisen koordinointia

2. Kohtaamisen ja koordinoinnin monimuotoisuus eri toiminnoissa 

Mahdollistetaan 
vertaiskohtaaminen

• Avoin toiminta
• Vertaisryhmät
• Liikkuva/jalkautuva 

Perheentalo
• ePerheentalo

Mahdollistetaan 
kohtaamisia muille

• Ammatillisesti ohjatut 
vertaisryhmät

• Aamukahvit ja asiaa
• Parisuhdeneuvonta
• Perhevalmennus
• Vauvatreffit 
• Yökylätoiminta 
• palveluohjaus

Tila ja aika 

Kohdataan



Arvostava kumppanuus & vahvalla perustalla 

5Mikä on mahdollistanut kehittämistyön? 

2005 2008 2010 2012 2017 2019

MALLI
Iisalmi Perustan rakentaminen

Yhteistyötahojen 
kartoituspalaverit

Tarveperustan 
kartoituspalaverit

Rahoituksen 
hakeminen

Hankkeiden luonti
Joensuun 

Perheentalo

Kuopion 
Perheentalo

Jaatinen

Vahva perusta
Verkostojen luonti ja ylläpito 

Kumppanuussopimukset

Siilinjärven  
Perheentalo

Varkauden
Perheentalo



Lasten ja perheiden arjen hyvinvointia tuetaan kumppanuuksilla 
Noin 30 eri toimijaa ja noin 50 eri toimintoa 

Järjestöt ja vapaaehtoiset

MLL Järvi-Suomen piiri, MLL Joensuun yhdistys, Liekku ry, Pohjois-

Karjalan Martat ry, Joensuun alueen Marttayhdistykset, Sanaratas ry, 

Joensuun Latu, Honkalampisäätiö / perheperustaisen kuntoutuksen 

kehittämiskeskus, Taito Pohjois-Karjala ry, Pelastakaa Lasten Itä-

Suomen alue-toimisto ja Joensuun yhdistys, P-K:n Kriisikeskus, 

Rikosuhripäivystys,  P-K:n Monikkoperheyhdistys ry, Yhden 

vanhemman perheiden liitto ry, Suomi-Venäjä seuran Joensuun 

osasto, Naisten pankki Joensuu, Via Dia ry, Joensuun seudun erilaiset 

oppijat ry, Aksoni ry, Leijonaemot ry, Kuulovammaisten lasten tuki ry, 

Joensuun kehitysvammaisten tuki ry,  Itä-Suomen Perheentalot, 

Jomoni, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Kotikartanoyhdistys,, 

Adoptioperheet, P-K:n mielenterveysomaiset, P-K:n Sydänpiiri, 

Jaatinen, Kuopion ensikoti-yhdistys sekä vapaaehtoisina toimivat 

yksityishenkilöt

Yksityiset yritykset

Useita toiminnassa mukana olevia yrityksiä ja 

toimintaa tukevia yrityksiä 

Joensuun kaupunki 

Varhaiskasvatus, Nuorisopalvelut, Seutukirjasto, 

Maahanmuuttajapalvelut, Koulutuspalvelut

Ev.lut. seurakunta /           

Perheasiain neuvottelukeskus
Seurakuntien varhaiskasvatusohjaajat

Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymä te -

Lapsiperhepalvelut, Perheneuvola, Lastensuojelu, 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Vauva-

perheyksikkö, Naistentautien poliklinikka, 

Kuntoutuksen asiantuntijapalvelut

Oppilaitokset

Karelia ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto 

Luovi, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan 

koulutuskuntayhtymä



3. Mahdollistajat ja onnistumisen avaimet 7

Toimintaan sopiva, viihtyisä ja lämminhenkinen tila, jonne on helppo tulla  

Joensuun Perheentalo Kuopion Perheentalo
Avointa toimintaa neljänä päivänä viikossa, myös iltaisin ja osittain lauantaina (Joensuu), 
yhteistyökumppaneiden toimintaa on myös iltaisin ja viikonloppuisin 



• Mervi Tahvanainen
• Minna Hiltunen
• Leila Laakkonen
• Maiju Juntunen
• Mia Ylhäinen

Kohtaamisen ammattilaiset Joensuusta ja Kuopiosta

Satu Soininen
Jenni Koivuniemi
Mirjam Kuhanen
Iiris Kauhanen
Liisa Törn

Piia Toroskainen, vanhemmuuden tuen -hanke
Anne-Maria Saaristo, esihenkilö

Teemme toimintaa yhdessä opiskelijoiden ja 
vapaaehtoisten kanssa: 
• n. 250 ammattiin opiskelevaa
• N. 3000 tuntia vapaaehtoistoimintaa vuodessa



Mahdollistaja 

• SUUNNITTELU

• TIEDOTTAMINEN

• TOIMINTA

• REFLEKTOINTI JA ARVIOINTI

Yhdessä tekeminen ja kokeminen
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Yhteistyössä 
lasten 
parhaaksi –
tiedotteissa 
mukana 
yhteistyö-
kumppanit 

Mahdollistaja; mennään toiminta edellä 10



www.joensuunperheentalo.fi, Instagram: @joensuunperheentalo, FB: Joensuun Perheentalo
www.kuopionperheentalo.fi, Instagram: @kuopionperheentalo, FB: Kuopion Perheentalo
Joensuun ja Kuopion kaupunkien toimintakalenterit netissä, lehtien menopalstat, verkostot 

Monikanavainen tiedottaminen

Mahdollistaja 11

http://www.joensuunperheentalo.fi/
http://www.kuopionperheentalo.fi/


Kehitetty neljä eri toimintoa. 
Joensuun ja Kuopion Perheentalojen työntekijät toteuttavat ePerheentalotoimintaa yhteistyössä.

ePerheentalo – digiajassa mukana 

Mahdollistaja 12



Kärsivällisyys ja läsnäolo

• Vuorovaikutuksen mahdollistuminen 

• Osallisuuden tunteen synnyttäminen ja sen vaaliminen 

• Vaalitaan nähdyksi tulemisen kokemusta

• Kokonaisuuden rakentaminen peruna kerrallaan

Mahdollistaja 13



Mahdollistaja 

• Kyky rakentaa ja johtaa verkostoja, huolehtia niiden 
ylläpidosta

• Koordinoinnin ja organisoinnin taitoisuus 

• Eri toimijoiden kanssa omat palaverit – lukuisat toistot 
ja neuvottelut  

• Systemaattinen palautejärjestelmä 

• Kävijöiden tarpeet/ideat otetaan huomioon toiminnan 
kehittämisessä

• Opiskelijat ja vapaaehtoiset osana arkea –
tulevaisuuden siemenen kylväminen 

✓Ei huolta – oma järjestöidentiteetti ei häviä

Verkosto-osaaminen & katse kestävässä tulevaisuudessa    
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Perheet keskiöön -
lapsiperheverkosto

Yhteiset keskustelun rakenteet & yhdessä tekemistä
JANE Järjestöasiain neuvottelukunta

Järjestöjen tietotaitoa 
Perhekeskuksiin

Alueelliset

Perhekeskusten johtoryhmät

Lapsiasiaverkosto

Vaikuttaminen

Maakunnallinen 

Perhekeskuksen ohjausryhmä

Maakunnallinen Lapsi- ja 
perheasiainneuvosto

Vaikuttamisen toimielin

Kohtaamispaikka-
koordinaattoreiden verkosto

Lapsi- ja perhejärjestöt

3.3 Miten on rakennettu yhteistyötä eri kohtaamispaikkatoimijoiden välillä ja suhteessa perhekeskukseen? 



Onnistumisen mahdollistavat - yhteenveto
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Yhteisesti jaettu 
tahtotila ja vastuu

Tarve- ja 
tavoiteperustaisuus

Kollektiivinen 
asennoituminen ja  

hyöty  

Toiminta edellä ja 
sitten vasta tekijä 

Lapsen ilo Vanhemman
voimaantuminen

Ideat ja omat
kysyt käytänteiksi

Kunnioitetaan
omaehtoisuutta

Pienistä puroista
vahvaksi virraksi



Vertaisuutta ja tukea – kohtaamispaikkojen merkitys perheille

”Kehittyneimpiä kykyjämme ei voi 
palauttaa yksilöön, 

vaan ne sijaitsevat yhtä lailla 
yhteisöissä, 

sen rakenteissa ja esineissä”

- Frank Martela –

1.6.2009; https://frankmartela.fi/tag/vygotsky/

Rohkeus kasvaa ja kehittyä yhdessä & rakkaus ja kunnioitus elämää kohtaan 
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YHTEYSTIEDOT

Anne-Maria Saaristo
Kehittämispäällikkö
Puh. 040 548 8838
anne-maria.saaristo@pelastakaalapset.fi

www.joensuunperheentalo.fi
Instagram: @joensuunperheentalo
FB: Joensuun Perheentalo

www.kuopionperheentalo.fi
Instagram: @kuopionperheentalo 
FB: Kuopion Perheentalo

Kiitos läsnäolosta!


