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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI
Visio:
• Perhekeskustoimintaan on helppo tulla yhdessä koko perheen kanssa
• Monitoimijainen perhekeskus tukee perheitä oikea-aikaisesti erilaisissa perheen arjen
ja vanhemmuuden kysymyksissä
Tavoitteena on:
• Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden perhepalvelujen turvaaminen koko
yhteistoiminta-alueella paikalliset olosuhteet huomioiden
• mahdollistaa kuntalaisten oma osallistuminen
• mahdollistaa lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Perhekeskusmallin toimijatahot:
• Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, (neuvolat, perhetyö)
• Alueen seurakunnat
• Mannerheimin lastensuojeluliitto, paikallisyhdistykset
• Eri järjestöt, mm. Martat
• Vapaaehtoiset toimijat

LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ RYHMÄMUOTOISEN TUEN PALVELUT
PYHÄJÄRVELLÄ AARNOLAN PERHEKESKUKSESSA

Perhekeskuksessa kokoontuu ohjattuja ja tavoitteellisia vertaisryhmiä. Vanhemmat tapaavat
samassa elämäntilanteessa olevia aikuisia ja lapset saavat ikäistään seuraa. Ryhmissä
käytetään toiminnallisia menetelmiä ja käsitellään erilaisia teemoja.
Osallistuminen on maksutonta. Perhekerhon ruokailusta on pieni tarvikemaksu.
Toimintaa perhekeskuksessa on arkipäivisin erillisen ohjelman mukaisesti.
.

PERHEKESKUSTOIMINTA PYHÄJÄRVELLÄ
Perhekeskus toimii Aarnolan kiinteistössä, osoitteessa Ollintie 25.
Perhekeskustoiminta on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Perhekeskuksen palveluita
ovat varhaiskasvatuskerhot, perhekerhot ja lapsiparkki.
Perhekeskuksen kerhotoiminta on maksutonta eikä niihin osallistuminen vaikuta perheelle
maksettaviin lastenhoidontukiin. Perhekeskuksen toiminnassa otetaan huomioon vanhempien
toiveet kerhojen sisältöä ja teemoja suunniteltaessa.
Toimintaa ei ole koulujen loma-aikoina, paitsi kesäkuussa leikkikenttätoiminta.
Leikkikerho
Leikkikerhot tarjoavat yhteistä, virikkeellistä toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille.
Ryhmä toimii kolmena päivänä viikossa: Kerho on vaihtoehto päivähoidolle.
maanantaisin 9.00 – 12.00 kerho 5- vuotiaille
keskiviikkoisin 9.30 – 12.00 kerho 3- vuotiaille
ja klo 12.30-15.30 kerho 5- vuotiaille
torstaina klo 12.30-15.30 kerho 4-vuotiaille
Kerho ryhmään tulevat lapset ilmoitetaan suoraan Aarnolaan puhelin 0444457780
Perhekerho
Perhekerhoon voi osallistua huoltaja / huoltajat lastensa
kanssa yhdessä. Perhekerhossa on ohjattua toimintaa,
asiantuntijaluentoja sekä yhdessä olemista ja ajatusten
jakamista. Kerhossa on myös mahdollista yhteinen kotoinen
puuhastelu, leipominen ja ruuan valmistus perheiden
toiveiden mukaan. Perhekerhoon voi tulla, vaikka lapsi/
lapset ovat päivähoidossa.
maanantaina 12.30-15.30 vauvaperheiden ja vauvaa odottavien
perhekerho
tiistaisin 9.00 – 12.30
perjantaisin 9.00- 12.30

Lapsiparkki
Perhekeskuksella on lisäksi lapsiparkki, johon huoltajat voivat jättää lapsensa
hoidettavaksi eri asiointikäyntien ajaksi kerran viikossa enintään 3,0 tunnin
ajaksi.
Ryhmä täytetään saapumisjärjestyksessä ilman erillistä ilmoittamista. Kerho on
vaihtoehto päivähoidolle.
Huom, mikäli haluat varmistaa lapsen hoidon asiointiajaksi, paikan voi varata
etukäteen.
torstaisin klo 9.00 – 12.00

Kesäajan toiminta
Kesäkuun ajan perhekeskuksen tiloissa ja piha-alueella järjestetään alle
kouluikäisille lapsille leikkikenttätoimintaa. Yli 4-vuotiaat lapset voi jättää
hoitajien valvottaviksi ja pienemmät tulevat huoltajiensa kanssa.
maanantai- perjantai klo 10-15

MUU VERTAISRYHMÄTOIMITA PERHEKESKUKSEN TILOISSA:
Perhekeskuksen tiloissa toimii kerhotoiminnan lisäksi muita vertaisryhmiä, joiden järjestäjänä
ovat Ppky Selänteen toimijat (mm. neuvolat ja perhetyö).
Lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla (Martat, seurakunnat, MLL, muut järjestöt) on
mahdollisuus järjestää toimintaa perhekeskuksen tiloissa. Eri toimijat voivat iltaisin käyttää
koko talon tiloja ja päiväsaikaan on mahdollista käyttää osittain tiloja.
PERHEKESKUKSEN VIIKKOSUUNNITELMA

MA

9.00 – 12.00 Leikkikerho 5-vuotiaat, lounas
12.30 -15.30 Vauvaperheiden ja vauvaa odottavien perhekerho

TI

9.00 – 12.30 Perhekerho lapsille ja vanhemmille/ huoltajille

KE

9.30 – 12.00 Leikkikerho 3-vuotiaille, lounas
12.30 -15.30 Leikkikerho 5-vuotiaille, välipala

TO

9.00 – 12.00 Lapsiparkki, omat eväät
12.30- 15.30 Leikkikerho 4-vuotiaille, välipala

PE

9.00 -12.30 Perhekerho lapsille ja vanhemmille/ huoltajille

Perhekeskuksen yhteystiedot:

Aarnola, Ollintie 25, 86800 Pyhäsalmi
puh. 044 4457780

Hallinnollinen vastuuhenkilö:

Johtava terveydenhoitaja M-L Lehtomäki
puh 0403587233

Perhekeskuksen työntekijät:

Anneli Tiainen ja Tarja Tikkanen

