
Monialainen yhteistyö 

Sonkajärvellä

- Perheiden kohtaamispaikan valmistelua 

- Rölli-ryhmän toiminta

- Jussi Haapala nuoriso- ja liikuntasihteeri, Kimmo Tirri nuorisotyön 

etsivä ja Hanna Tissari varhaiskasvatuksen vastaava ja 

perhekeskusyhdyshenkilö



Perheiden kohtaamispaikan valmistelusta

 - Sonkajärvellä toimii ja on toiminut jo aikaisemminkin monialainen yhteistyö 
sivistyksen, sosiaali- ja terveyspuolen sekä järjestöjen välillä

 Panostus nyt jäntevöittää ja selkeyttää yhteistyön toimintamalleja

 Perhekeskus-valmistelussa: Sonkajärven kunta valmistelee Kohtaamispaikkaa 
yhdessä SO-TEn ja järjestöjen kanssa

 Valmisteluvaiheita ovat olleet muun muassa vuosina 2017-2018 PEKE-
kokoontumiset Yhdessä –hankkeen myötä Kuopiossa sekä kunnassa pidetyt omat 
moniammatilliset yhteistyöpalaverit asian tiimoilta.

 Tänä syksynä asiaa valmisteltu monialaisessa työryhmä-kokoontumisessa, johon 
osallistui myös LaPe-muutosagentti Minna Rytkönen  mitä jo olemassa ja mitä 
tehty selkiintyivät eri tahoille 

 Monialaiseen työryhmään osallistuvat neuvolan terveydenhoitaja, 
sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, koulukuraattori, lapsiperheiden 
palveluohjaaja, perhekeskuspäällikkö, lapsiperheiden tukipalveluiden esimies, 
koulujen rehtorit, lastentarhanopettajia, nuoriso- ja liikuntasihteeri, nuorisotyön 
etsivä, varhaiskasvatuksen vastaava, seurakunnan työntekijä…



Kohti kohtaamispaikkaa…

 Yhteisen monialaisen kokoontumisen jälkeen asia eteni kunnan, soten ja 
Perheentalo- järjestön kanssa yhteispalaveriin, jossa resurssien ja yhteisen 
suunnitelman tekeminen mahdollisti jatkosuunnitelmat konkreettisen 
Kohtaamispaikan työstämiselle…

 Tulossa uusi yhteistyöpalaveri kunnan, soten ja Perheentalo –järjestön kanssa, 
jossa sovitaan valmisteluaikataulusta ja perhekerhon/perhe-kahvilan –
kohtaamispaikan käynnistämisestä mahdollisesti vuoden 2019 alussa

 Fyysinen tila/paikka ja koordinointi-ryhmä tähän kerhotoimintaan selvillä…

 Syyskuussa toteutui Mikä ihmeen Perhekeskus-ilta lapsille ja perheille 
kirjastolla ideoitiin ja mietittiin mitä hyviä paikkoja ja palveluita on jo 
olemassa ja mitä toivottaisiin lisää

 Perhekeskusyhdyshenkilön rooli koota eri toimijoita monialaisesti yhteen –
muistaa pyytää / tiedottaa myös järjestöt mukaan!



Rölli-ryhmän toiminta

 Koulun aloitteesta  kotoa luvat osallistumiselle

 Vapaaehtoista ennaltaehkäisevää toimintaa  perustuu molemminpuoliseen 

luottamukseen

 Muutama nuori ryhmässä  ongelmia elämänhallinnassa

 1. kerta: säännöt, tavoitteet, ryhmän nimi, wa-ryhmä, käsiteltävät aihealueet

 Ei saarnata  suoraa keskustelua, haetaan vaihtoehtoja ongelmien ratkaisuun

 Minäkuvan kehittäminen, itsetunnon kohotus, vastuullisuuden lisääminen…

 Palaute toiminnan vaikutuksista koululta  tuodaan palaute ryhmän tietoon

 Keväällä yön yli reissu Mahis –rahoituksen saamisen myötä

 Keväällä alkanut ryhmä halusi jatkaa toimintaa myös syksyllä  lisäryhmä


