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Lapsen etu ja Perheentalomalli -osatoteutushanke

Pelastakaa Lapset on ollut mukana maakunnan 
YHDESSÄ! –ohjelmassa osatoteuttajana

Hankkeen tavoitteet: 

1. Vahvistaa lapsenoikeusperustaista ajattelua 
ja edistää lasten osallisuuden menetelmien 
käyttöönottoa maakunnassa

2. Toteuttaa Perheentalo-tyyppisen toiminnan 
tarvekartoitukset Siilinjärvellä ja 
Varkaudessa, etsiä hankehallinnoijat sekä 
avustaa hankehakemusten laadinnassa 

(STEA)

Hankkeen kesto 1.10.2017 -30.9.2018

Hankkeen koordinaattori Minna Laitinen
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Perheentalo on matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille 
perheille

Perheentalo on matalan kynnyksen yhteisötalo (järjestötalo), 
jonka toiminnan toivotaan olevan kaikkien lapsiperheiden 
saavutettavissa.

Perheentalo toimii verkostomaisesti usean eri toimijan 
yhteistyövoimin.

Toiminnassa ovat mukana lapset ja perheet, järjestöt, 
julkinen sektori (kunnat, maakunnat), oppilaitokset, 
seurakunnat ja yritykset.

Perheentalo tukee lapsiperheiden arkea ja vanhempien 
jaksamista sekä perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Perheentalotoiminnassa vahvistetaan lasten ja 
lapsiperheiden osallisuutta ja lapsenoikeusperustaista 
lähestymistapaa.
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Itä-Suomessa toimii tällä hetkellä kolme Perheentaloa

Iisalmi, www.perheentalo.fi (2004)

Joensuu, www.joensuunperheentalo.fi (2013)

Kuopio, www.kuopionperheentalo.fi (2017)
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Perheentalon toiminnot

Avoin toiminta tarjoaa kaikille lapsiperheille mahdollisuuden 
tulla lämminhenkiseen paikkaan, jossa lapset läheisineen 
voivat oleskella, leikkiä, lueskella ja jutustella toisten lasten ja 
aikuisten kanssa.

Vertaisryhmät ja kerhot. Ryhmät voivat olla joko 
vapaaehtoisvoimin toteutettuja tai ammattilaisesti ohjattuja.

Oivalluksia arkeen –kokonaisuus pitää sisällään Aamukahvit 
ja asiaa/ Aamupala ja asiaa/Iltateet ja asiaa. Tavoitteena on 
tukea ja vahvistaa vanhempia varhaisessa vaiheessa, 
erilaisissa elämäntilanteissa. 

Nalleneuvola. Nalleneuvolan tavoitteena on lieventää lapsen 
lääkäri- tai neuvolapelkoa sekä käsitellä terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä aiheita.

Mummola -toiminta, lasten yökylä –toiminta, tapahtumat, 
tilaisuudet, seminaarit, koulutukset

Popup –toiminta jalkauttaa Perheentalon myös lähiseudulle

Lasten ja perheiden osallisuus
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Perheentalo Varkauteen?

Varkaudessa on kokoonnuttu useita kertoja syksyn 2017 ja 
kevään 2018 Perheentalotyppisen -toiminnan kehittämisen 
äärelle

Hanketta hallinnoi Lapsen Kengissä ry

Hankehakemus on jätetty STEA:lle 31.5.2018 ja päätös 
rahoituksesta saadaan joulukuun 2018 alkupäivinä

Hankkeen kokonaiskustannukset noin 250 000€/vuosi 
(henkilöstökulut: koordinaattori ja 2 ohjaajaa; tilavuokra; muut toiminnan kulut)

Hanke on aluksi kolmevuotinen, jonka jälkeen sille voidaan 
hakea pysyvän toiminnan rahoitusta 

Hankkeessa on mukana 11 toimijaa sekä 
osatoteutushankkeen kautta 5 toimijaa (järjestöt, seurakunnat, 
oppilaitokset sekä Varkauden kaupunki)

Osatoteutushanke on LASTU2- hanke (Savas), jolla 
kehitetään Varkauden Perheentalon saavutettavuutta ja 
esteettömyyttä 

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut osallistuvat 
Perheentalon toimintaan vuosittain 30 000 eurolla (mikäli 
hankepäätös on myönteinen)
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Yhteistä työskentelyä…

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Minna Laitinen

Perhekeskuskoordinaattori

YHDESSÄ! -ohjelma

Pohjois-Savon liitto

PL 247 (Sepänkatu 1), 70101 KUOPIO

+358 44 714 2601

minna.laitinen@pohjois-savo.fi

Kiitos!

mailto:minna.laitinen@pohjois-savo.fi

