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Kohti todellista muutosta!

Kuntien omat LAPE-ryhmät

Syksy on lähtenyt vilkkaasti käyntiin – aikaa ei
ole ollut tuhlattavaksi, sillä kyydissä on kallis
lasti. Perhekeskukset ovat edenneet hyvään
tahtiin eri puolilla maakuntaa ja avajaisia juhlittu. Olemme käynnistäneet yhteistyössä monitoimijaisen tiimin kanssa diabeetikkolapsen
polkujen ja mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten polkujen tunnistamisen. Työn tavoitteena on parantaa lasten ja perheiden kohtaamista ja palveluja sekä oppia lisää itse ”poluttamisesta”. Hankkeessa on useita läpileikkaavia teemoja kuten digitaalisuus, osallisuus,
monitoimijaisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys –
näitä kaikkia vahvistamme. Työtä tehdään
yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa luottaen
siihen, että tarpeet ja osaaminen löytyvät kentältä! Tärkeintä on, että toimintaan sitoudutaan
ja se juurtuu osaksi arkea.

Kuntien omat nimetyt tai nimettävät LAPEryhmät liittyvät olennaisesti LAPEmuutosohjelman toimeenpanoon. Ryhmät
vastaavat kuntatason lapsi- ja perhepalveluiden muutostyöstä LAPE-tavoitteiden suuntaisesti.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
tarkoituksena on varmistaa sote- ja maakuntauudistuksessa lapsi- ja perhepalveluiden
nivoutuminen kaikkeen muuhun suunnitteluun.
Painopistettä tullaan siirtämään yhä vahvemmin myös maakunnalliseen kehittämistyöhön.
Tässä työssä tarvitsemme teitä kaikkia – tehdään yhdessä Keski-Suomesta lapsiystävällinen maakunta!

Vilkasta syksyä!
Raija, hankepäällikkö
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Monialaisella LAPE-ryhmällä on tarpeen olla
lupa ja valtuutus edistää, koordinoida ja kehittää kunnan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia ja palveluita muutosohjelman
tavoitteiden mukaisesti. Muutamissa kunnissa kunnan oma LAPE-ryhmä on esimerkiksi
nimetty kunnanhallituksessa tai perusturvalautakunnassa.
LAPE-muutosagentti on kuntien apuna ja
käytettävissä LAPE-ryhmien perustamisen ja
työskentelyn aikana.
Muutosagentti kokoaa LAPE-ryhmien tiedot
yhteen, jotta yhteistyö kuntarajojen yli helpottuu. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen maakunnan sisällä LAPE-ryhmien
kesken sekä mahdollisuus yhteiskehittämiseen ja tietojen vaihtamiseen.
Kaikessa LAPE-ryhmien toimintaan liittyvissä
asioissa voi olla yhteydessä muutosagentti
Hanna Hämäläiseen,
p. 050 304 6670,
hanna.k.hamalainen@jkl.fi

Maakunnallinen jaostotyöskentely

Yhteisö lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä

Maakunnallisen LAPE-ohjausryhmän
alaisuuteen on perustettu jaostot työstämään kehittämiskokonaisuuksien sisältöä. Jokaisen maakunnallisen LAPEryhmän jäsenen toivotaan osallistuvan
ainakin yhden jaoston työskentelyyn.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön vahvistamiseen tähtäävä
työskentely alkoi kuntakäynneillä ja kuntien
työntekijöiden, monenlaisten toimijoiden ja
lasten, nuorten ja vanhempien tarpeita kartoittavilla tapaamisilla.

Lisäksi kuntien LAPE-ryhmien ja verkostojen jäsenet ovat tervetulleita jaostotyöskentelyyn monialaisen näkökulman
lisäämiseksi.

Turvallinen, entistä paremmin hyvinvointia
tukeva ja lasten ja nuorten arkea ymmärtävä kasvuyhteisö on muutoksen tavoitteena.
LAPE-muutosohjelmassa tavoitellaan mahdollisimman yhtenäisiä toimintatapoja sekä
maakunnallisesti että valtakunnallisesti.
KSLAPE-hankkeessa tämä näkyy lasten ja
nuorten arjen ympäristöissä eli kasvuyhteisöissä tehtävän yhteisöllisen ja yksilökohtainen hyvinvointityön vahvistamisessa ja
kehittämisessä. Arjen ympäristöt kattavat
avoimen varhaiskasvatuksen, päivähoidon,
perusopetuksen ja oppilaitosten lisäksi
myös vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ja
asuinympäristöt kaupungista kyläyhteisöön.

Jaostot ovat:


Toimintakulttuurin muutos
Yhteyshenkilö
hanna.k.hamalainen@jkl.fi



Matalan kynnyksen palveluiden
verkostointi:
Perhekeskustoimintamalli:
Yhteyshenkilöt
petri.oinonen@jkl.fi ja
sari.h.paananen@jkl.fi
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tukena.
Yhteyshenkilö:
senja.hirsjarvi@jkl.fi



Erityis- ja vaativimman tason
palveluiden verkostointi
Erityistason palvelut:
Yhteyshenkilö
maria.lehtinen@jkl.fi
Vaativimman tason palvelut:
Yhteyshenkilö
johanna.liukkonen@jkl.fi

Työryhmistä lisää nettisivuilla:
www.ks2020.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/tyoryhmat/

Lasten ja nuorten vanhempineen tai huoltajineen tulee olla mukana heitä koskevia
palveluita suunniteltaessa, toteutettaessa ja
arvioidessa. Erilaisia palveluita tuodaan
perustason palveluihin, eli kouluihin, päivähoitoon ja muihin paikkoihin, joissa perheet
arkeaan viettävät. Oppilas- ja opiskeluhuoltoa tulee tehdä suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, tietoon perustuen ja tuloksia ja prosessia arvioiden. Lapset ja nuoret nähdään
yksilöinä ja myös osana perhettään ja yhteisöään ja heidän hyvinvointiaan edistetään kokonaisvaltaisesti kasvuyhteisöissä.
Työtä tehdään yhdessä, hyviä kokemuksia
ja käytäntöjä levittäen ja juurruttaen. Maakuntaan pyritään luomaan yhteisiä toimintamalleja ja pysyviä rakenteita. Kuntien LAPE-ryhmät ovat avainasemassa alueellisen
kehittämistyön käynnistämisessä yhdessä
kunnan asukkaiden kanssa.
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos (= varko) -kokonaisuuden materiaaleja kootaan
osoitteeseen:
https://padlet.com/KSLAPE_varko

Integraatiota, asiakasosallisuutta ja pilotointia erityis- ja
vaativimman tason palveluissa
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden
kehittämisen osalta syksy on käynnistynyt tiiviisti maakunnan työntekijöiden tapaamisilla ja kuntavierailuilla. Myös
hankkeiden välistä yhteistyötä on tehty
mm. kokemusasiantuntijuuteen ja asiakkaan osallisuuden edistämiseen liittyen.
Lapsiperhepalveluiden muutosohjelman
keskeisiä integraatiokysymyksiä on työstetty eteenpäin yhteistyössä KSSHP:n
lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Marraskuussa 2017 käynnistyy mm. KSLAPE-hankkeen ja nuorisopsykiatrian yhteinen kuntakierros, jossa on tarkoitus kehittää yhteistyömalleja erityispalveluissa
sekä peruspalveluiden ja erityispalveluiden välillä.
Vaativimman tason palveluihin liittyen on
lähtenyt kysely maakunnan sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät lasten,
nuorten ja perheiden kanssa. Kyselyn
tavoitteena on luoda ymmärrystä siitä,
millaiset asiakasryhmät tarvitsevat kehitettävien osaamis- ja tukikeskusten (OT)
tukea. Tarkoituksena on jäsentää erityisesti sellaisia asiakastilanteita, jotka kohdentuvat monimutkaisiin/epäselviin, erityistä ja vaativaa osaamista vaativiin tilanteisiin. OT-keskukset ovat viidelle SOTE-uudistuksessa muodostuvalle yhteistyöalueelle yliopistosairaaloiden yhteyteen perustettavia, osin verkostorakenteisia keskuksia, joihin kootaan kaikkein
vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä yhteistyöalueiden
tasoinen palveluiden ohjaus ja koordinointi.
Valtakunnallinen kysely löytyy tästä linkistä, Vastausaikaa on 15.9. saakka.
Uudenlaisen lastensuojelun työskentelymallin kehittäminen etenee systeemisen
sosiaalityön pilottitiimien koulutuksen
käynnistymisellä loppuvuodesta 2017.

Laukaan HyPe on avattu
Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja
perhekeskuksessa HyPessä vietettiin avajaisia 17.8.2017. Laukaan HyPessä yhdistyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut hallintorajat ylittäen.
Avajaisissa vallitsi positiivinen tunnelma,
juhlassa oli runsas osallistujajoukko ja monipuolisia puheenvuoroja. Eri hallintokunnat
ja organisaatiot yhdistävä toiminta sai runsaasti kiitosta. HyPen todettiin olevan yhteenliittymä, jossa aidosti tehdään työtä
yhdessä. HyPen palvelut tuotetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, pääasiassa
sivistyksen ja perusturvan, Keski-Suomen
seututerveyskeskuksen, seurakunnan ja
kolmannen sektorin kanssa.
Avajaisissa puhujina olivat mm. Laukaan
kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, sivistysjohtaja Juha Tolonen, avohoidon ylilääkäri Jari
Raudasoja, kirkkoherra Harri Romar ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jonna Veikkolainen. Lisäksi tilaisuudessa palkittiin HyPe
-nimen keksineet nuoret. Myös maakunnallinen Keski-Suomen lasten ja perheiden
parhaaksi -hankeen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin
Laukaan osaston edustajat onnittelivat juuri
avattavaa HyPeä. Laukaan HyPen toiminta
sekä tilojen suunnittelu ja sijainti keräsivät
avajaisissa osakseen runsaasti kiitosta.
HyPen palveluja ovat mm. lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, kohdennettu pienryhmätoiminta, Jyväskylän seurakunnan
perheasiainneuvottelukeskuksen parisuhteen tuki, Jyväskylän perheneuvolan palvelut, nuorten sosiaalityö ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluja. Keskuksella järjestetään monipuolisesti yksilö- ja ryhmäohjausta sekä koulutuksia. Työtä toteutetaan
fyysisessä tilassa tapahtuvan toiminnan ja
verkostomaisen työotteen avulla.
Yhteystiedot: Laukaantie 26 41340 Laukaa
Palvelupäällikkö Sanna Salo,
p. 040 662 3622
https://www.laukaa.fi/uutinen/hypellanakoisensa-avajaiset-iloista-rentoa-ja-juhlavaa

Liikkuen ja harrastaen kohti
hyvinvointia

Tule mukaan tekemään lapsiystävällistä Keski-Suomea!

KesLillä ja LIKESillä on yhteinen missio:
lasten liike arjessa lisääntyy ja harrastusmahdollisuudet ovat jokaisen lapsen ja
nuoren ulottuvilla.

Keski-Suomessa on kautta aikojen ollut
vahva toimintakulttuuri toimia lasten,
nuorten ja perheiden parhaaksi. Maailman muuttuessa lapsiystävällisestä toimintakulttuuristamme on pidettävä huolta. Sen eteenpäin viemiseksi tarvitaan
hyvin laaja tahtotila ja monenlaisia toimia. Yhteisten voimien kokoamiseksi on
valmistumassa Keski-Suomen maakuntastrategian osaksi tarkoitettu lapsiohjelma, joka julistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin maakunnan keskeiseksi menestystekijäksi ja ylpeydenaiheeksi, jota haluamme yhdessä edistää.

KesLi ja LIKES ovat osatoteuttajina
KSLAPE-hankkeessa. Tavoitteena on jalkauttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia käytäntöön koko maakunnassa sekä saada harrastusten kysyntä ja
tarjonta kohtaamaan yhdenvertaisemmin.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suosituksia jalkautetaan maakunnan varhaiskasvatusyksiköihin koulutuksellisten
työpajojen avulla. Työpajoissa varhaiskasvatuksen ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan oman yksikön toimintatapoja sekä
ideoimaan uusia keinoja edistää fyysistä
aktiivisuutta päiväkodin arjessa.
Harrastustakuun edistämiseksi kartoitetaan Karstulan, Keuruun ja Laukaan kanssa harrastustoiminnan nykytilaa ja konkreettisia toimenpiteitä harrastustoimintaan
osallistumisen esteiden poistamiseksi.
Yhteistyöterveisin, Jouni & Kaisa
KesLi & LIKES Keski-Suomen LAPE hankkeessa: yleisesittely
KesLin ja LIKESin osatoteuttajahanke
Lisätietoja:
Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan
kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta ry,
jouni.vatanen(at)kesli.fi, 050 552 4997
Kaisa Koivuniemi, terveyden edistämisen
asiantuntija, LIKES-tutkimuskeskus,
kaisa.koivuniemi(at)likes.fi, 050 443 2352

Lapsiohjelma ei yritä määritellä mitä kunkin tahon täytyy tehdä. Se on tahtotilan
ilmaus ja kutsu yhteiseen työhön. Se
pyrkii siihen, että me kaikki: kunnat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset lähdemme
yhdessä pohtimaan mitä voisimme itse
tehdä lasten ja nuorten hyväksi.
Kutsumme myös Sinun organisaatiosi
mukaan sitoutumaan lasten hyvinvointiin
ja toteuttamaan lapsiohjelmaa! Tavoitteena on saada lapset ja nuoret näkyvästi prioriteetiksi mahdollisimman monen
keskisuomalaisen organisaation strategiassa ja toiminnassa.
Lapsiohjelma ja siihen sitoutuneet organisaatiot julkaistaan Keski-Suomen sivuilla www.ks2020.fi syksyn 2017 aikana
siten, että toimintasuunnitelmaa ja uusia
toimijoita voidaan jatkuvasti päivittää.
Lapsiohjelmatyötä koordinoi Haukkalan
säätiö osana KSLAPE-hanketta.
Lisätietoja:
Päivi Fadjukoff, 0505181410,
paivi.fadjukoff@haukkalansaatio.com

Poimintoja tulevista LAPEtyöhön liittyvistä tilaisuuksista.
Tervetuloa mukaan!

KSLAPE: Varhaisen tuen työkalupakki yhteistyökierros Keski-Suomessa
ke 4.10. klo 12.30–15.30, Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu
39-41, Jyväskylä

Lisätietoa nettisivuilta:
www.ks2020.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/ajankohtaista/

KSLAPE: Äänekosken kaupungin lasten ja perheiden palvelut ja palveluketjut – info 3. sektorin toimijoille ke 6.9.
klo 18–19 Äänekosken kaupungintalon
valtuustosalissa. Ilmoittautuminen:
elina.lamsa@aanekoski.fi tai
p. 0400 115190
AVI: Kasvu- ja oppimisympäristöjen
turvallisuus - Monialaisen yhteistyön ja
turvallisuuden edistäminen koulutussarja (fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus):
Seuraava osio pe 8.9. klo 8.30–15, Jyväskylä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://tinyurl.com/y7fkou96

KSLAPE: Maakunnallinen lastensuojelun perhehoidon kehittämisaamupäivä
ma 11.9. klo 9–12, Kolmikulma, Jyväskylä
KSLAPE: Maakunnallinen osallisuustyöryhmä, koulutuksen suunnittelua ti
12.9. klo 14–16, Matarankatu 6, Jyväskylä
Maakunnallinen lastensuojelun laitoshoidon kehittämisiltapäivä (kiireelliset
sijoitukset ja päivystystilanteet)
ma 18.9. klo 12–15.30 Kansalaistoiminnankeskus Matara, Jyväskylä
LAPE: Valtakunnalliset LAPE-päivät –
seminaari ja työpajat maakuntien muutostyön tueksi, to-pe 21.-22.9.2017, Helsinki.
Lisätiedot ja ilm.: https://tinyurl.com/y9jx7w93
Alueuudistus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros pe
22.9.2017 klo 9.00-16.00, Aalto-Sali,
Kauppakatu 30, Jyväskylä. Ohjelma ja ilm.:
https://tinyurl.com/ya7agznr

AVI: Opiskeluhuoltosuunnitelma perusopetuksessa –työpaja pe 29.9.2017 Jyväskylä. Ilm.: https://tinyurl.com/y6u3nqj4

KSLAPE: Järjestöjen ja KSLAPEn aamukahvit ti 10.10. klo 9–11, Kansalaistoiminnankeskus Matara, Jyväskylä
KSLAPE: Monitoimijainen arviointi –
yhteiskehittämispäivä ti 11.10., Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä
KSLAPE: Lapset ja perhe erotilanteessa -koulutus: kaikille, jotka kohtaavat erotilanteessa olevia lapsia ja heidän perheitään. Ti 24.10. klo 8.30–15.30 Jyväskylässä, Kuokkalan kirkossa. Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/y9h2mq9q tai puh. 014 266
3590
KSLAPE: Maahanmuuttajaperheet
Suomessa – seminaari to 3.11.2017,
Jyväskylä, paikka avoin
KSSHP: Lastensuojelun alueellinen
koulutuspäivä: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö lastensuojeluasioissa
poliisin ja koulun kanssa ma 6.11.2017
klo 8-16. Lisätietoja KSSHP:n koulutuskalenterista: https://tinyurl.com/ybt42nrf
Nuorten Ystävät ry: Pienillä teoilla merkityksellisiä muutoksia – some, dialogisuus ja sosiaalinen kuntoutus -koulutus
ke 8.11. Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä. Lisätietoja: https://tinyurl.com/ybfwrdpk

Seuraava uutiskirje
KSLAPEn seuraava uutiskirje ilmestyy
syyskuun lopulla. Uutiskirje on tarkoitettu
Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa toimiville tahoille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille lasten,
nuorten ja perheiden asioista kiinnostuneille Keski-Suomen maakunnassa.

