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Perheet Keskiöön! 

On STEAn rahoittama järjestöjen 
perhekeskustoiminnan kehittämis- ja 

koordinaatiohanke 2018–2020.



70 järjestön ja yhdistyksen yhteisen hankkeen 
päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama toiminta, 

tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko 
valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta. 





Hankkeen tavoitteet

1. Järjestöt toimivat osana maakunnallisten perhekeskusten rakenteita, 
osallistuen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja 
kehittämiseen.

2. Järjestöt kehittävät perhekeskustoimintaa valtakunnallisesti
osallistumalla Lape työhön (2017–2018) ja Lape-kauden jälkeen 
omatoimisesti.

3. Järjestöt yhdessä tarjoavat perhekeskustoimijoille koulutusta ja 
konsultaatiota, joissa hyödynnetään järjestöjen erilaista osaamista ja 
tietoa.

4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen perustuu suunnitelmalliseen 
arviointiin.

5. Perheillä ja kaikilla perhekeskuskumppaneilla on tietoa järjestöjen 
toiminnasta, tuesta ja palveluista. 



Yhteistyöjärjestöt

• ADHD-liitto
• Auta Lasta ry
• Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
• Cultura-säätiö
• CP-liito
• Ebeneser-säätiö/ Aikamatkalla-hanke
• Ensi-ja turvakotien liitto
• Erilaisten oppijoiden liitto
• Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
• Familia ry/Duo
• FDUV
• Finfami Uusimaa
• Folkhälsans förbund
• Helsingin Diakonissalaitos
• Helsingin ensikoti ry
• HelsinkiMissio
• ICDP ry
• Jaatinen, vammaisperheiden 

monitoimikeskus ry
• Jämsän Seudun Pelastakaa Lapset ry
• Kalliolan nuoret

• Kasper ry
• Kehitysvammaisten tukiliitto ry
• Kirkkohallitus
• Kirkkopalvelut/ Erityisesti Isä-toiminta
• Kriminaalihuollon tukisäätiö
• Kehitysvammaliitto ry
• Koulutus elämään –säätiö
• Kuurojen Liitto ry
• Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti yhdistys
• Käpy ry
• Lahden diakonialaitos
• Lahden ensi- ja turvakoti ry
• Leijonaemot ry
• Lohjan monitoimikeskus
• Loisto setlementti
• Luotolan Nuoret ry
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• Marttaliitto ry
• Mediakasvatuksenkeskus Metka ry
• Mielenterveysseura
• Miessakit ry

• MLL:n Iisalmen yhdistys ry, Perheentalo-
yhteistyö

• MLL Kymen piiri
• MLL Uudenmaan piiri
• MLL Varsinais-Suomen piiri
• MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
• Monimuotoiset perheet –verkosto



Yhteistyöjärjestöt

• Nuorikirkko ry
• Oulun seudun omaishoitajat ry
• Parasta lapsille ry
• Parisuhdekeskus Kataja ry
• Pelastakaa lapset ry
• Perhehoitoliitto
• Pesäpuu ry/Sisukas-toiminta
• Pienperheyhdistys ry
• Pohjois-Karjalan Martat
• Punainen Risti
• Romano Missio ry
• Sateenkaariperheet ry
• Sininauhaliitto /Vihreä veräjä
• SOS-Lapsikylä ry
• Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
• Suomen Mielenterveysseura
• Suomen monikkoperheet
• Suomen NMKY liitto ry
• Suomen nuoret lesket ry

• Suomen nuorisokeskusyhdistys
• Suomen Setlementtiliitto
• Suomen Sydänliitto/ Neuvokas
• Suomen Vanhempainliitto ry
• Sydänlapset ja –aikuiset
• Tornion Perheiden Talo ry /Kamraatttihanke
• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
• WAU ry
• Väestöliitto
• Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
• Äimä ry

•Hankkeet
• Minua kuullaan – Vammaiset lapset ja perheet 

kehittämässä perhekeskuksia
• Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen 

tunnistaminen lapsen arkiympäristössä
• NGO-Digi C-hanke



Päivän ohjelma

9.00 Avaus ja tervetuloa Katja Rippstein, Perheet keskiöön -hanke 

9.15-10.15 Miksi parisuhde tulee huomioida ja mikä sen merkitys on ihmisen 
hyvinvoinnille? Perustelut parisuhteen tukemisen tärkeydestä ja yleistä tietoa erilaisista 
parisuhteista. Katariina Pelkonen, Parisuhdekeskus Kataja 

10.15-11.00 Miten kohtaan pareja? Perustyökaluja perhekeskustoimijoille parisuhteen 
tukemiseksi. Katariina Pelkonen, Parisuhdekeskus Kataja 

11.00-11.45 LOUNAS (omakustanteinen) 

11.45-13.15 Työpajat

13.15 – 13.45 Kahvi 

13.45-14.45 Vanhemmuus eron jälkeen ja yhteistyövanhemmuuden tukeminen 
Yhteistyövanhemmuuden perusta on vanhempien välinen toimiva yhteistyö lapsen asioissa 
eron jälkeen. Yhteistyö rakentuu vanhempien väliselle vanhemmuussuhteelle ja eroamisen 
tapa heijastuu yhteistyön toteutumiseen. Yhteistyövanhemmuus edellyttää vanhemmilta 
tietoista päätöstä asettaa lapsen etu etusijalle. Puheenvuorossa pohditaan vanhemmuuden 
kysymyksiä eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden tukemista. Päivi Hietanen, Ensi- ja 
turvakotien liitto, Tomi Liias/ Ismo Pitkänen, Miessakit ry 

14.45-15.00 Tämän opin vien mukanani – palautteen keruu ja päivän päätös 



Työpajat 11.45-13.15

1. Vertaistoiminnan merkitys perhekeskuksissa Vertaisuuden ja vertaistuen 
merkitys vanhemmuudessa, erotilanteessa, perheen elämänvaiheissa. 
Tutustutaan esimerkkien kautta siihen, mitä ihmiselle merkitsee vertaistuki ja 
kokemus siitä, että on muita samassa tilanteessa ja että joku muu on tästä jo 
selvinnyt. Erilaiset vertaisryhmän toteutuksen tavat. Ammattilainen 
vertaisryhmän käynnistäjänä. Ammattilainen vertaisohjaajan tukena. 

Erotyöntekijä Tomi-Pekka Liias/ Projektisuunnittelija Ismo Pitkänen, Miessakit 
ry 

2. Lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa Mitä vauvat, lapset ja 
nuoret kertovat vanhempien eroista? Mitä lapset toivovat aikuisilta eron 
hetkellä ja sen jälkeen? Työpajassa pohditaan myös, miten vauvat, lapset ja 
nuoret tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi perhekeskuksen eri palveluissa. 

Asiantuntija Salla Frisk, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry/ 
Hankepäällikkö Terhi Rapeli, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, VeNyvä-
hanke 



https://www.lskl.fi/keskusliitto/hankkeet/perheet-keskioon/materiaalia-perhekeskustoimijoiden-tyon-tueksi/


Monimuotoisten perheiden kohtaaminen

Perheiden tilanteet ovat monenlaisia ja ne näkyvät myös järjestöjen, seurakuntien, kuntien 

ammattilaisten ja vapaaehtoisten toiminnassa eri tavoin. Joskus lapselle kerhon aikuinen voi 

olla ainoa, kenelle voi kertoa iloiten omasta koko perheestä. Joskus lasta voi pelottaa puhua 

perheestään, koska kokemus on, että aikuiset tai muut lapset tuomitsevat tai säälivät. Mitä 

sitten, jos lapsi kertookin, että kauan odotetusta pikkuveljestä tulikin viime yönä enkelivauva? 

Koulutuksessa avataan erilaisten perheiden tilanteita ja pohditaan, kuinka toimia 

monenlaisten perheiden kanssa.  Miten kutsun toimintaan mukaan perheitä, jotka eivät sinne 

muuten löydä? Miten toivotan tervetulleeksi ne, joiden ääni ei vielä toiminnassa kuulu? Miten 

kohtaan perheen surun keskellä? Millä nimellä sateenkaariperheiden vanhempia kutsutaan? 

• 29.10.2019 Raisio klo 13-15.45 (Raision kaupungintalon valtuustosali, Nallinkatu 2) 

• 29.10.2019 Kaarina klo 18-20 (Kaarina-Sali, Lautakunnankatu 1) 

• 6.11.2019 Uusikaupunki klo 13-15.45 (Kulttuurikeskus Crusell, Kullervontie 11) 



Kiitos!


