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Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke etenee
Hanke käynnistyi maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta voin jo nyt liioittelematta
sanoa, että Keski-Suomessa hehkuu lapehenki! Se ilmenee innostuksena, yhteisenä työnä ja käynnistyneinä toimenpiteinä.
Olemme tavanneet lukuisan joukon ihmisiä ja tulemme jatkamaan samalla linjalla
jatkossakin. Meidät tavoittaa helposti
myös skypen verkkokokousten kautta.
Kannattaa pyytää meiltä kokouslinkkejä!
Yhdessä tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta tehdään oikeita asioita ja muutostyö juurtuu pysyväksi toiminnaksi.
Kiireen ja muutoksen keskellä on silti hyvä
välillä pysähtyä ja levätä. Pieni etäisyys
asioihin saa palaset loksahtamaan oikeille
paikoilleen. Myös tiimi lomailee vuoron
perään, mutta olemme koko kesän tavoitettavissa yhteispostista kslape@jkl.fi.
Toivotan koko tiimimme puolesta rentouttavaa ja virkistävää kesää kaikille!
Raija Harju-Kivinen
hankepäällikkö
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Muutosagentin kuulumiset:
LAPE osana maakunnan sotevalmistelua
Keski-Suomen sote-valmistelun esivalmisteluvaihe on päättynyt ja seuraavana
edessä on väliaikaishallinnon toimintakausi. Muutosagentin kevät on kulunut
LAPE-asioiden lisäksi tiiviissä sotevalmistelutyössä.
LAPE-palvelukokonaisuutta on työstetty
esivalmistelutyöryhmissä ja suuntaviivoja
uuden maakunnan sote-palveluihin on
luotu myös lapsiperhepalveluiden osalta.
Keskeisiä keskustelun aiheita ovat olleet
neuvolatoiminnan sijoittuminen tulevassa
maakunnassa sekä perhekeskustoimintamallin paikka palvelurakenteessa.
Myös maakunnan ja kuntien välistä siltojen rakentamista lapsiperhepalveluiden
osalta on tehty ja työ jatkuu kesän jälkeen.
Muutosagentti on sote-työn lisäksi tavannut mm. kuntien toimijoita, lasten ja
nuorten toimivia vaikuttajaryhmiä sekä
muita LAPEen liittyviä sidosryhmiä. Yhteistyössä on voimaa, se on näkynyt sekä sote-valmistelussa että LAPEkentällä!

Perhekeskustoimintamalli
Perhekeskustoimintamalli on yhteistyörakenne, joka kokoaa asukkaat,
maakunnan, kunnan, yksityisen, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijat
yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi.
Perhekeskustoimintamalli voidaan
toteuttaa verkostomaisena toimintana,
fyysisisinä yhteisinä tiloina tai näiden
yhdistelmänä eli hybridinä. Näitä täydentävät digitaaliset palvelut, joista
muodostuu sähköinen perhekeskus.
Perhekeskustoimintamallin rakentaminen Keski-Suomeen on lähtenyt
käyntiin rivakasti. Juhannukseen 2017
mennessä on kuntakohtaiset suunnitelmat päivitetty ja etenemissuunnitelmat tehty lähes kaikkien kuntien
kanssa. Osassa kunnista perhekeskustoimintamalli on rakentumassa
vahvasti koulun yhteyteen, sivistysvetoisesti. Toisissa kunnissa sosiaali- ja
terveystoimi vievät vahvasti perhekeskustoimintamallia eteenpäin. Lisäksi on kuntia joissa sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi rakentavat mallia
yhdessä. Kunnat tekevät myös yhteistyötä perhekeskustoimintamalliensa
luomisessa.

MLL mukana kehittämässä perhekeskustoimintaa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton JärviSuomen Piiri ry tarjoaa ennaltaehkäisevään työhön, matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen laajan kirjon toimintatapoja, joiden avulla sekä lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointi, osallisuus sekä kumppanuus vahvistuvat.
Maakunnan alueella toimii 43 MLL:n
paikallisyhdistystä, joiden vapaaehtoiset
vastaavat varhaisen tuen tarpeeseen
ammattilaisten ohjauksessa.
LAPE perhekeskuskoordinaattori toimii
tiiviissä yhteistyössä KSLAPE -tiimin
sekä muutosagentin kanssa. MLL:n Järvi-Suomen piirin kehittämiskohteita
Keski-Suomessa ovat asukasosallisuus
ja monikulttuurisuus osana perhekeskustoimintamallia, vanhemmuuden ja
parisuhteen tuki, lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen
sekä palveluohjausta tukevien käytänteiden kehittäminen ja käyttöönotossa
tukeminen.
Yhteistyötä jatketaan ja syvennetään
maakunnan, kuntien, muiden järjestöjen
ja toimijoiden kanssa.

Syksyllä tulossa:
- Keski-Suomen Eroforum järjestää 24.10.2017 Lapset ja perhe
erotilanteessa -koulutuksen.
Paikkana on Kuokkalan kirkko
Jyväskylässä. Tilaisuus videoidaan. Tiedotamme koulutuksesta lisää ks2019 koulutuskalenterissa.
Anu Piispanen
LAPE perhekeskuskoordinaattori
MLL Järvi-Suomen piiri ry
Jyväskylän vapaaehtoiskeskus
p. 050 437 5513
anu.piispanen@mll.fi
http://jarvi-suomenpiiri.mll.fi

Erityis- ja vaativimman tason
kuulumiset
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen osalta olemme tavanneet laajasti maakunnan työntekijöitä viime kuukausien aikana. Kokemusasiantuntijat ovat olleet työskentelyssä tiiviisti mukana. Lähes kaikkien
erityis- ja vaativimman tason osaalueiden teemakohtaiset ryhmät ovat
käynnistyneet, ja työskentely jatkuu
syksyllä.
On ollut erittäin antoisaa kokoontua
yhteen ja vaihtaa ajatuksia eri toimijoiden kanssa. Työryhmiin osallistujille ja
muille kiinnostuneille on annettu ”kotitehtäväksi” tutustua kesän aikana mm.
erityis- ja vaativimman tason vasta ilmestyneisiin mallinnusraportteihin.
Nämä raportit toimivat palvelujen uudistustyön pohjana erityis- ja vaativimman tason osalta. Raportit löytyvät
koottuna osoitteesta:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10
024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%
c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?s
equence=3
Teemaryhmittäin on sovittuna mm.
seuraavia päivämääriä syksylle:
- Perhehoito ma 11.9. klo 9–12
(Jyväskylä)
- Laitoshoito ma 18.9. klo 12–
15.30 (Jyväskylä)
- Monitoimijainen arviointi ke
11.10. (koko päivä, Jyväskylä)
Työryhmiin ovat kaikki kiinnostuneet
tervetulleita!

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
Kasvuyhteisöjen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa on merkittävä. Näiden yhteisöjen hyvinvointityön edistäminen on käynnistynyt kuntakäyntien ja eri toimijoiden sekä lasten ja nuorten tapaamisten myötä.
Esiin nousseita teemoja ovat erityisesti harrastustoiminta, opiskeluhuolto,
toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi sekä lasten, nuorten, vanhempien ja
työntekijöiden osallisuus. Yksilöllisen
ja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmätyöskentely käynnistyy syksyllä – tervetuloa mukaan!
Syksyllä on tulossa mm.:
- Äänekosken kaupungin lasten
ja perheiden palvelut ja palveluketjut -info 3. sektorin toimijoille ke 6.9. klo 18–19 (Kunnantalo, Äänekoski)

Muita tapahtumia
-

-

Yrittäjien aamukahvit ti 15.8.
klo 9.30–11.30, ennakkoilmoittautuminen www.lyyti.in/lapeaamukahvit (Alba, Jyväskylä)
Maahanmuuttajaperheet Suomessa – näkökulmia perheiden
kotiutumiseen -seminaaripäivä
pe 3.11. (Jyväskylä)

Haluatko pitää huolta organisaatiosi työntekijöiden hyvinvoinnista?
Tule mukaan kehittämään työpaikkasi
perheystävällisyyttä!
http://stm.fi/documents/1271139/1953
486/LAPE_yritysesite_perheystavallin
en_tyopaikka_A4_linkilla.pdf

Familyroom kokoaa seurakuntien perhepalvelut verkkoon

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi hankehenkilöstö:



Lue lisää ja tule mukaan kehittämään
palveluja ja sisältöä: www.familyroom.fi

101 keskisuomalaista
lapsitekoa -kampanja
Ehdota hyvinvointia edistänyttä tekoa:
https://haukkalansaatio.com/101keskisuomalaista-lapsitekoa/







Seuraa meitä netissä
Hankkeen nettisivut:
http://www.ks2019.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/
ks2019 koulutus- ja
tapahtumakalenteri:
http://www.ks2019.fi/calendar/
Tykkää KSLapesta Facebookissa:
https://www.facebook.com/keskisuome
nlape
Seuraa KSLAPEa Twitterissä:
KSLAPE, @kslape3
ja tägää: #kslape ja #lapemuutos



Hankepäällikkö Raija HarjuKivinen, p. 014 266 8201 tai 050
351 9249
Kehittämiskoordinaattori,
varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena
Senja Hirsjärvi
p. 014 266 4742 tai 050 351 9971
Kehittämiskoordinaattori,
perhekeskustoimintamalli
Petri Oinonen
p. 014 266 0568 tai 050 412 4028
Kehittämiskoordinaattori,
perhekeskustoimintamalli
Sari Paananen
p. 014 266 4870 tai 050 351 8621
Kehittämiskoordinaattori,
erityistason palvelut
Maria Lehtinen,
p. 014 266 4585 tai 050 593 8316
Kehittämiskoordinaattori,
vaativimman tason palvelut
Johanna Liukkonen,
p. 014 266 7535 tai 050 351 9769

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@jkl.fi, paitsi Sari
Paanasella: sari.h.paananen(at)jkl.fi.
Yhteinen sähköposti: kslape@jkl.fi
(mm. ennakkoilmoittautumiset tilaisuuksiin)

Keski-Suomen LAPEmuutosagentti
Hanna Hämäläinen,
p. 014 266 0992 tai 050 304 6670
hanna.k.hamalainen(at)jkl.fi

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa.

