
Kesän kynnyksellä saatiin mukavia uutisia Lapin Tulevaisuuden SoTe-
keskus -hankkeelta: Kemin perhekeskuskehittämistä voidaan nyt jatkaa
hankkeen rahoituksella. Tässä vaiheessa sopimus TulSoTe -hankkeen ja
kaupungin välillä on tehty elokuun loppuun saakka 50%:sta suunnittelijan
työpanoksesta. 

Tästä uutiskirjeestä lähtien perhekeskuksen ajankohtaisten uutisten
lisäksi mukana on vähintään yksi juttu kentältä, perhekeskustyön arjesta.
Juttusarjan aloittaa monikulttuurisen työn edistämiseen liittyvä Aito-hanke.
Se tekee näkyväksi myös perhekeskuksen järjestöyhteistyön, sillä
hankkeen hallinnoija on Toivola-Luotola Setlementti ry.

Ennen kesälaitumille siirtymistä valmistellaan tulevaa syksyä: viimeistellään
perhekeskuksen toimintasuunnitelmaa ja valmistellaan syksyn
monitoimijaisia työpajoja, joiden keskiössä ovat mm. kemiläisten
perheiden palveluohjaus ja vanhemmuutta sekä parisuhdetta tukevien
palvelujen edistäminen. 

Nautitaan jokaisesta kesäauringon säteestä ja kerätään energiaa syksyyn! 

  Anne Leppälä-Hast
  perhekeskussuunnittelija
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OLE LÄSNÄ LAPSELLESI -
TUTKIMUS KÄYNNISTYI
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PALVELUOHJAUS AUTTAA
MYÖS AMMATTILAISIA

KAKSISUUNTAINEN
KOTOUTUMINEN AITO-
HANKKEEN
KESKIÖSSÄ

VAHVAX-HANKE SAI ESR-
RAHOITUKSEN 



 
 

Kemin neuvola on mukana Turun yliopiston Ole läsnä
lapsellesi -tutkimuksessa. Kaikille 3v. lasten vanhemmille
tarkoitettu myönteistä vanhemmuutta vahvistava
ohjelma on saatavilla maksuttomasti netistä. 
Osallistumiseen tarvitaan rekisteröitymislinkki  ja
tutkimusesitteestä löytyvä rekisteröitymiskoodi, jotka
huoltaja saa neuvolasta lapsen 3-vuotis
terveystarkastuksen yhteydessä.
Aluksi huoltaja vastaa kyselyihin, jotka käsittelevät
perheen taustatietoja ja tilannetta. Ohjelmassa on viisi
vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun
muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden
avulla. Huoltaja arvioi omaa oppimistaan ja saa
palautetta ohjelmalta.
Ohjelmaan osallistuminen on luottamuksellista.

 Kemin perhekeskuksen palveluohjaus käynnistyy lokakuussa 2021
perhesosiaalityön palveluohjauksella, laajeten myöhemmin myös
koskemaan muita lapsiperheiden palveluja. 

Palveluohjauksen tarkoituksena on auttaa perheitä löytämään oikea palvelu
sekä neuvoa ja tukea arjen pulmatilanteissa. Myös ammattilaiset hyötyvät
palveluohjauksesta: he voivat ottaa yhteyttä palveluohjaukseen yhdessä
asiakasperheen kanssa tai heidän luvallaan. Ammattilaiset voivat
konsultoida palveluohjaajaa myös case-tyyppisesti, jolloin asiakkaasta ei
puhuta nimellä. Palveluohjauksen myötä lapsiperheiden palveluihin tulee
näin yksi työkalu lisää varhaisen tuen ja yhdessä tekemisen vahvistamiseksi. 

Palveluohjauksen käynnistymisestä ja sen erilaisista yhteydenottokanavista
tiedotetaan kuntalaisia ja kaikkia palvelualoja elo-syyskuussa tarkemmin! 

Palveluohjaus viitoittaa tietä
palveluihin 
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Ole läsnä lapsellesi 

Mitä tarkoittaa Kemin sähköinen perhekeskus?  
- lue aiheesta elokuun uutiskirjeestä! 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Kaksisuuntaista
kotoutumista vahvistetaan
Aito-hankkeessa 
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 Tiedätkö milloin neuvolatoiminta
käynnistyi Suomessa?

Tsekkaa facesta: @perhekeskuskemissa 
 

Hyttysen hyrinä, ukkosen jyrinä,
purojen juoksu, mataran tuoksu,
matojen tonkija, onnekas onkija,
mansikkamaito - kesä on aito!

 Sähköiset palvelut vahvistuvat
ELY- keskus on hyväksynyt Kemin kaupungin Vahvax-
hankehakemuksen. Kaksivuotinen ESR- rahoitteinen
hanke käynnistyy 1.9.2021.

Hanke jakaantuu kolmeen kehittämiskokonaisuuteen,
joista yksi on Kemin sähköisen perhekeskusmallin
kehittäminen yhteistyössä seurakunnan, järjestöjen ja
asiakkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja
pilotoidaan eri palvelujen yhteinen digitaalinen Tuen
polku- asiakastyön malli. Hanke järjestää myös tuettua
matalan kynnyksen toimintaa, valmennuksia ja
koulutuksia sekä paikanpäällä, että etänä.  Näillä
tähdätään vanhemmuuden tuen  vahvistamiseen
kaikissa perheiden palveluissa. 

Muissa kehittämiskokonaisuuksissa  ovat keskiössä
aikuissosiaalityön  sähköisten palvelujen kehittäminen ja   
ammattilaisten ja  yhteistyöverkoston digiosaamisen
vahvistaminen. 

Yksi perhekeskuksen keskeisistä tehtävistä on monikulttuurisuuden
huomioon ottaminen. Tätä tehtävää toteuttaa osaltaan 1.3.21
Monikulttuurikeskus Mikserissä alkanut Aito-hanke (ESR&STEA 2021-2023).
Hanketta hallinoi Toivola-Luotola Setlementti ry.

Aito- hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajaperheet: äidit, isät ja
nuoret. Toiminta-alueena hankkeella on Meri-Lapin kaikki kunnat. Hankkeen
kohderyhmää ovat myös alueella maahanmuuttajia kohtaavat verkostot ja
toimijat. Verkostotyössä onkin jo mukana edustajia pakolaissosiaalityöstä,
varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, ammattioppilaitoksista,
terveydenhuollosta, TE- palveluista, nuorisotoimesta, seurakunnan diakonia-
ja perhetyöstä sekä useita 3-sektorin toimijoita. Lisää toimijoita toivotaan
edelleen mukaan.

Hankkeessa luodaan maahanmuuttajaperheiden kotoutumiseen
uudenlaisia toimintamalleja, joilla vahvistetaan perheenjäsenten työ- ja
toimintakykyä sekä lisätään hyvinvointia, osallisuutta ja edistetään
mielenterveyttä. Konkreettista toimintaa ovat yksilö- ja ryhmäohjaus perheen
jäsenille yhdessä ja erikseen. Näissä tilanteissa tarjotaan tietoa uudessa
yhteiskunnassa elämisestä keskustelun ja yhteisen toiminnan avulla.
Kantavana tavoitteena on myös mahdollistaa kaksisuuntaista kotoutumista eli
auttaa maahanmuuttaja-asiakkaita mukaan kantasuomalaisten toimintaan.
Asiakasperheiden kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet jokaisen
perheenjäsenen kotoutuminen huomioiden. Toiminta alkaa hankekunnissa
syksyllä 2021.

Hanketta luotsaa projektipäällikkö Elina Vettenranta. Elinan tavoittaa: p.
0401924323 tai etunimi.sukunimi@toivola-luotola.fi


