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Syksy ja uudet alut
Syksy on usein muutoksen aikaa ja uuden toimintakauden käynnistämistä;
koulujen uusi lukuvuosi on alkanut ja päiväkotienkin toimintavuosi on rytmitetty
syys- ja kevätkauteen. Kemin lasten kulttuurikeskuksessa on käynnistynyt
myös monenlaista toimintaa. Syksy tarkoittaa muutosta myös Kemin
perhekeskuskehittämisessä. Se toki jatkuu, mutta painopiste siirtyi sähköisten
palvelujen kehittämiseen, kun Vahvax- hanke käynnistyi syyskuun alusta.
Syksy tuo vipinää myös kaupungin yhteistyöhön järjestöjen sekä seurakunnan
kanssa: vanhemmuuden tuen tiimoilta on päätetty koota voimavarat yhteen ja
tavoitteena on työstää yhteistä näkymää tälle tärkeälle tuelle. Lopputulemana
voisi olla esimerkiksi lapsen eri ikäkausien mukaisesti etenevä vanhemmuuden
tuen reseptikirja tai tuenpolku. Vanhemmuuden tukea on tarjolla lokakuusta
alkaen myös Pruntisilla, Perheiden pihassa. Remontti siellä alkaa olla
loppusuoralla ja avajaisia on suunniteltu lokakuun alkupuolelle. Useampi
järjestö ja seurakunta ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa käynnistää ryhmiä
siellä. Myös kaupungin perhepalveluista tullaan jalkaantumaan perheiden
pihaan. Uutena avauksena siellä käynnistyy perhekeskuksen asiakasraati -siitä
lisää lokakuussa!
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Värikästä ja touhukasta syyskuuta!
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Vahvax-hankkeen projektipäällikkö

PERHELUOTSIN KYYTIIN

VAHVAXHANKKEEN
INFONURKKA
Tältä palstalta voit seurata perhekeskuksen sähköisten palvelujen
kehittämistä eli Vahvax- hankkeen työpaketti 3. etenemistä:
Vahvax-hanke:
rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta,
ESRrahastosta.
Hankehaku
liittyy
korona-tilanteesta
selviytymiseen.
käynnistyi 1.9.2021 ja kestää 31.7.2023 saakka
hanketiimi: projektipäällikkö ja 2 sosiaalityön asiantuntijaa
tuo matalan kynnyksen digitaalisia palveluja perheiden
vanhempien saataville ja kokoaa yhteen perheiden palvelut
samalle sähköiselle palvelualustalle yhdessä järjestöjen ja
seurakunnan kanssa
lisäksi hankkeessa vahvistetaan aikuissosiaalityön sähköisiä
palveluja ja vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan,
kasvatusalan ja nuorisoalan sekä järjestöjen digiosaamista
koulutusten avulla

Ydintoimijat
palveluohjauksen
tueksi
Perhekeskuksen palveluohjausta vahvistetaan nimeämällä eri
palvelualoilta nk. palveluohjauksen ydintoimijat ja heille
varahenkilöt.
Tällä vähennetään tarvetta ohjata asiakasta
palvelusta toiseen, ja nopeutetaan tuen
saamista, kun samalla asiointi kerralla asiakas
voi saada laajemmin tietoa ja ohjausta.
Samalla työntekijät oppivat tuntemaan toistensa
työtä.
Esimiehet nimeävät yhdessä työntekijöiden
kanssa jokaisesta lasten, nuorten ja perheiden
palvelusta
tällaisen
ydintoimijan
30.9.21
mennessä. Sen jälkeen ydintoimijat saavat
perehdytyksen asiasta.
Palveluohjaus jatkuu eri palveluissa entiseen
tapaan, esim. puhelimessa tai Virtu.fi sähköisen asiointikanavan kautta.
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Lastenkulttuurikeskuksen syksy
Kemin Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa käynnistellään pikkuhiljaa
kesälomien jälkeen.
Alkuvuodesta
Lastenkulttuurikeskus
muutti
Huvikumpuun
(Sauvosaarenkatu 27) ja menossa on jo 16. toimintavuosi. Keskus saa
vuosittain OKM:n rahoituksen ja on Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.
Tämä antaa hyvän näköalapaikan ja yhteistyömahdollisuudet valtakunnan
tason lastenkulttuuriin.
Lastenkulttuurikeskus toimii lasten ja lapsiperheiden kohtaamispaikkana,
toimintaa on paljon koko perheelle alkaen vauvojen värikylvystä lauantaipajoihin
ja erilaisiin tapahtumiin ja kursseihin. Näihin osallistutaan yleensä äidin, isän tai
isovanhempien kanssa. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen on toiminnan
keskiössä.
Avoin taidetoiminta alle kouluikäisille on jatkunut vuosia, toiminta käynnistyy
jälleen 18.8. ja jatkuu keskiviikkoisin klo 10-12. Tähän on vapaa pääsy ilman
ennakkoilmoittautumista. Tavoitteena on tutustuttaa lapset taiteen tekemiseen ja
ryhmässä toimimiseen turvallisesti aikuisen kanssa.
Vauvojen värikylpypajat ovat olleet tauolla koronan vuoksi, mutta niitä pyritään
jälleen järjestämään. Värikylpypajojen tavoitteena on vauvan ja vanhemman
vuorovaikutuksen tukeminen.
Kerran kuussa järjestetään suosittuja lauantaipajoja vähän isommille lapsille sekä
jaetaan kotona tehtäviin töihin lauantaipussia. Taikurikursseja on myös tulossa
syksyn aikana kouluikäisille.
Tämän lisäksi keskus tarjoaa taidepajoja koulu- ja päivähoitoryhmille. Keskus on
ollut mukana laatimassa Kemin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja sen
mukaisesti järjestetään mm. arkeologian viikko syyskuussa, joka tavoittaa lähes
kaikki Kemin 5. luokkalaiset.
Erilaisia tapahtumia järjestetään säännöllisesti yhteistyössä Kemin taidelaitosten
ja muiden toimijoiden kanssa. Loppuvuodesta on tulossa mm. taiteiden yö ja
lasten itsenäisyyspäivän juhla.
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Hyppää PerheLuotsin kyytiin
PHOTO BY MAR
TIN R. SMITH
Mannerheimin
lastensuojeluliiton
Lapin
piirin
kaksivuotinen ESR- rahoitteinen PerheLuotsi -hanke on
käynnistynyt kuluvan vuoden helmikuussa.
Hanke
tuottaa perheluotsi –palvelua, joka on suunnattu
lapsiperheiden vanhemmille. Hanke toimii Kemin lisäksi
viidessä muussa
yhteistyökunnassa: Rovaniemellä,
Sodankylässä, Kittilässä ja Tervolassa.

PerheLuotsi- hankkeella pyritään tavoittamaan ja
auttamaan
Lapin
alueella
haasteellisessa
elämäntilanteessa olevia vanhempia, sekä ohjaamaan
heitä tarpeenmukaisen avun piiriin asuinpaikasta
riippumatta. Toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään
arjen
haasteiden
eskaloituminen
laajemmiksi
ongelmiksi.
PerheLuotsin kyytiin voit hypätä milloin ja mistä vain!
Perheluotsi auttaa perheiden vanhempia niin pienissä kuin
suurissakin arjen haasteissa. Tilanteen mukaan vanhempia
ohjataan joko oikeiden palveluiden piiriin tai ollaan tukena
tarvittaessa pidemmänkin matkaa.

Yhteydenpito tapahtuu asiakkaalle sopivalla tavalla
pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla. Hankkeella luodaan
uudenlainen matalan kynnyksen digitaalinen tukiverkosto,
joka toimii usealla eri alustalla tarpeen mukaan.
PerheLuotsin avun piiriin voi tulla muiden toimijoiden, kuten
kunnan tai seurakunnan perhetyön kautta tai yhteyttä voi
ottaa itse suoraan Perheluotsin työntekijään, joko
puhelimitse, sähköpostilla tai vaikkapa Whatsapp-viestillä.
Perheluotsin kanssa laaditaan toimintasuunnitelma, joka
sisältää konkreettisia ratkaisuja arjen haasteisiin ja
kartoitetaan mahdollisia yhteistyötahoja. Tavoitteena on
vahvistaa vanhempien elämänhallintataitoja.

Ota yhteyttä:
Hankekoordinaattori Riikka Maaninka p. 050 4004840 /
riikka.maaninka@mll.fi
Lisätietoja: www.lapinpiiri.mll.fi

facebookissa ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia
@perhekeskuskemissa
Klikkailemisiin!

