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Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelma kulkee kuin juna

Yrittäjät näyttävät tietä perheen ja
työelämän yhdistämiseen

Vahvana maakuntien ja kuntien tukena toimii
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka tuottaa
tietoa, materiaaleja ja tapahtumia muutostyön
tueksi. Tämän junan kyytiin kannattaa hypätä!

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi hanke on mukana kehittämässä
perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla.
Perheystävällinen työpaikka huomioi
työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja
niihin liittyvät tarpeet ja haasteet. Tavoitteena
on löytää olemassa olevia hyviä käytänteitä ja
ottaa niitä käyttöön, jotta työn ja muun elämän
yhteensovittaminen helpottuisi.

Luo luottamusta – suojele lasta
”Luo luottamusta – suojele lasta” verkkokoulutus on julkaistu! Opas ja
verkkokoulutus on tarkoitettu kuntien ja
maakuntien lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa, järjestöissä ja seurakunnissa
toimiville työntekijöille ja johtajille.
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojelelasta

LAPE-konferenssi
järjestetään 26.–27.10.2017 ja on tarkoitettu
kaikille, jotka haluavat olla edistämässä
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja
heidän omien voimavarojensa vahvistumista.
Valtakunnalliset LAPE-päivät ja LAPEkonferenssit ovat osa valtakunnallista kuntien
LAPE-työn tukea.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/ta
pahtumakalenteri/-/event/3305361

10 keskisuomalaista yritystä on lähdössä
etunenässä mukaan. Myös uuden
maakunnan muodostavat julkisten alojen
työpaikat pohtivat parhaillaan mukaan
lähtemistä. Mieluusti otamme mukaan myös
järjestöjä, otathan yhteyttä: raija.harjukivinen@jkl.fi
Pilotti yritysten kanssa etenee
Työterveyslaitoksen järjestämällä sähköisellä
kyselyllä lokakuussa ja jo marras-joulukuussa
päästään pohtimaan kyselyn tuloksia
yhteisessä esimiesten työpajassa.
Lisätietoa mm. Työ@Elämä:
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/tyoja-muu-elama/
Kuntekon oppimisverkosto:
http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverko
stot/perheystavallisetkuntatyopaikat-verkosto

Lasten ja nuorten lisääntynyt
pahoinvointi puhuttaa – mitä
yhdessä voimme tehdä?
Nuorten kiireelliset sijoitukset ja
päivystykselliset kriisitilanteet ovat
merkittävästi lisääntyneet Keski-Suomessakin
viime vuosina. Yhteistyö eri toimijoiden
kesken toimii käytännössä vaihtelevasti eri
alueilla. Yksi iso esille noussut haaste on
selkeiden ja strukturoitujen toimintatapojen
sekä yhtenäisen prosessisuunnitelman /
palvelupolun puuttuminen. Maakunnasta
puuttuu esimerkiksi yhtenäinen alaikäisten
lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdestrategia, jonka miettimiseen on
perustettu oma maakunnallinen työrukkanen.
Työryhmään toivotetaan tervetulleeksi kaikki
halukkaat toimijat eri puolilta maakuntaa.
Nuorten kriisi- ja vastaanottotoimintaan
liittyvä kehittämistyö jatkuu kokonaisuutena
syksyn aikana kahdessa pienemmässä
työrukkasessa. Tavoitteena on
monitoimijaisena yhteistyönä sekä löytää ne
kohdat, jotka kaipaavat kehittämistä, että
miettiä, miten varmistetaan nuorten riittävät
päihde- ja mielenterveystyön palvelut
tulevassa maakunnassa.
KSLAPE-hanke järjestää yhteistyössä KeskiSuomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian
kanssa marras-joulukuussa 2017
maakunnallisen kuntakierroksen, jonka
tavoitteena on pysähtyä suunnittelemaan
yhteisiä käytänteitä ja yhteistyön muotoja
alueellisesti eri toimijoiden kanssa.
Tarkoituksena on koota yhteiseen
keskusteluun alueiden kaikki nuorten kanssa
toimivat esimiehet ja työntekijät.
Lisätietoja työryhmistä ja kuntakierroksesta
voi kysyä erityis- ja vaativan tason
kehittämiskoordinaattoreilta:
maria.lehtinen@jkl.fi tai
johanna.liukkonen@jkl.fi

Nyt tehdään pysyvää muutosta!
Näin totesimme yhdestä suusta 27.9.2017
Laukaan lasten ja nuorten hyvivointi- ja
perhekeskus Hypessä, kun STM:n
Marjaana Pelkonen ja THL:n Marjatta
Kekkonen olivat tutustumassa KeskiSuomen perhekeskustoimintamalliin ja sen
etenemiseen. Pysyvään muutokseen on
Keski-Suomessa lähdetty tähtäämään
rakentamalla perhekeskustoimintamalleja
kunkin kunnan omien vahvuuksien,
erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalle.
Rohkeitakin avauksia on Keski-Suomessa
tehty, kuten Kannonkoskella koulun
ympärille rakentuva perhekeskus.
Mutta mikä tekee perhekeskuksesta
perhekeskuksen?
Perhekeskus koostuu useasta eri tasosta.
Perhekeskuksella on tiettyjä tehtäviä, joiden
toteuttamiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja
ja palveluverkostoja, tarvitaan johtamista ja
yhteensovittamista. Lopulta itse toiminta ja
toimiva yhteistyö ovat ne, jotka näkyvät
lapselle, nuorelle ja perheelle hyvänä
kohtaamisena, apuna ja tukena.
Jyväskylän Yliopiston perhetutkimuskeskus
kertoi tilaisuudessa arvioinnista, jolla tullaan
saamaan tietoa ja kokemuksia
perhekeskustoimintamalleista. Tutkittu tieto
auttaa eteenpäin kehittämisessä samoin
kuin se toimeenpanon tuki, jota kansalliselta
tasolta on tarjolla. Tämä vierailu on yhtenä
hyvänä esimerkkinä siitä.
Kuva:Laukaan HyPe

Tulevia tapahtumia
Eroauttamisen verkosto: Lapset ja perhe
erotilanteessa -koulutus 24.10. Kuokkalan
kirkossa Jyväskylässä. Ilmoittautuminen
10.10. mennessä tämän linkin kautta
Jyväskylän Vanhempainfoorumitapahtuma järjestään keskiviikkona 1.11.
SuperParkissa. Illan aikana koululaisten
perheineen on mahdollista liikkua iloiten ja
samalla miettiä, miten lapset ja nuoret
perheineen voivat vaikuttaa koulun arkeen.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tulevat
piakkoin Wilman kautta
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfooru
mi
Kotona Suomessa (ESR),
Monikulttuurikeskus Gloria ja KSLAPE
järjestävät yhteistyössä
Maahanmuuttajaperheet Suomessa –
seminaarin maahanmuutto- ja
kotoutumistyötä tekeville. Seminaari on pe
3.11. klo 9–16 Jyväskylässä
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.
Tarkempi kutsu ilmestyy lokakuun
alkupuolella. Lisätietoja:
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi.

Kuntien perhekeskusvastuuhenkilöiden
yhteistyö- ja verkostoitumiskokous 10.11.
Ääneskoskella. Lisätietoja petri.oinonen@jkl.fi
tai sari.h.paananen@jkl.fi
Kuntien lape-ryhmät kutsutaan koolle
yhteisiin kehittämispäiviin 12.12. ja
18.4.2018 klo 9-15.30.
Keski-Suomen lasten ja perheiden
parhaaksi -hankkeen päätösseminaari
järjestetään 4.12.2018 klo 9-15.30.
Lisätietoja tapahtumista
http://www.ks2020.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/ajankohtaista/ sekä
hanketyöntekijöiltä.
KSLape facebookissa:
https://www.facebook.com/keskisuomenlape
KSLAPE Twitterissä: KSLAPE, @kslape3
Hästägit: #kslape ja #lapemuutos
Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi hankkeen nettisivut:
http://www.ks2020.fi/uudistuksenkarkihankkeet/kslape/

KSLAPE-tiimin ja osatoteuttajien
yhteistyöpäivä järjestetään
7.11. klo 8.30–11 Marttalassa,
Jyväskylässä.
Maakunnallinen systeemisen
sosiaalityön kehittämisiltapäivä 7.11.
Jyväskylän kaupunginkirjaston
Minnansalissa. Iltapäivässä saadaan tietoa
systeemisestä lastensuojelumallista ja
kuullaan mallin pilotoinnissa mukana
olevien Jyväskylän ja Saarikan
lastensuojelutiimien kuulumisia. Päivään
saapuu vieraaksi Mäntsälän systeemisen
lastensuojelun tiimi, jolla on usean vuoden
kokemus mallin mukaisesta työskentelystä.
Iltapäivään ovat tervetulleita kaikkien KeskiSuomen kuntien lastensuojelun toimijat.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lasten mielenterveyden
edistämishanke
Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on
käynnistynyt kolmivuotinen lasten
mielenterveyden edistämishanke. Osana tätä
esimerkiksi hoito- ja palveluketjut päivitetään
maakunnallisena yhteistyönä eri toimijoiden
kanssa, järjestetään erilaista koulutusta ja
kehitetään erityistason palvelujen
jalkautumista perhekeskuksiin. Lisätietoja:
kirsi.mustonen@ksshp.fi

Haukkalan Säätiön viides
asiantuntijafoorumi
Torstaina 23.11.2017 klo 12.00–16.00
Keski-Suomen talo, Cygnaeuksenkatu 1,
Jyväskylä
Haukkalan säätiön viides vuotuinen
asiantuntijafoorumi tarjoaa ajankohtaisen
katsauksen uusimpiin tutkimustuloksiin lasten
ja nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta, sekä
kehityksestä ja oppimisesta. Samalla
haastamme keskisuomalaiset kuntien,
järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten toimijat
sekä tutkijat tuomaan esiin omia
kokemuksiaan, onnistumisiaan ja osaamistaan
lapsen parhaan edistämisessä!
Tervetuloa mukaan keskusteluun ja toimintaan
tutkimustiedon ja käytännön kokemusten
yhdessä viitoittamalta pohjalta!
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä!
Tehdään yhdessä huomisenkin KeskiSuomesta myös kasvavalle sukupolvelle
paras paikka!

Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelman uusi motto ja
uudet ydinviestit
Motto:

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee
lähelleen turvallisia ja välittäviä
aikuisia.
Ydinviestit:

Teemme lasten, nuorten ja
perheiden hyvää arkea. Yhdessä.
Yhdessä
Muutostyö on ammattilaisten, johtajien,
päättäjien sekä lasten, nuorten ja
vanhempien kumppanuutta. Ylitämme
sivistystoimen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden rajat (SI-SOTE).
Muutostyö yhdistää kuntia, maakuntia,
järjestöjä, seurakuntia ja yksityisiä toimijoita
ja tutkimusta. (Sivistystoimi=kasvatus,
opetus,nuorisotyö, taide ja kulttuuri, vapaaaika, liikunta).
Hyvää arkea
Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja
yhteisöissä: kotona, vertaisryhmissä,
varhaiskasvatuksessa, koulussa,
oppilaitoksessa, terveys- ja
sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä,
erilaisissa kohtaamisen paikoissa,
järjestöissä, seurakunnissa, harrastuksissa.
Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi
arjen elämää.
Lähellä
Hyvä kohtaaminen luo luottamusta. Palvelut
ovat lapsille ja nuorille ihmisiä ja yhteisöjä.
Tukea tuodaan lapsen, nuoren ja perheen
arkeen. Vältämme ”pois lähettämistä”.
Lisätään kotiin, kouluun ja
varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja
konsultoivia palveluita sekä tukea.
Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien
palveluiden mahdollisuuksia.
Lue lisää

