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23.9.2017

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, lasten ja perheiden palvelulinja (neuvolat,
varhaiskasvatus, perhetyö)
• Haapajärven alueen seurakunnat
• Mannerheimin lastensuojeluliitto, Haapajärven paikallisyhdistys
• Eri järjestöt, mm. MLL, Martat
• Vapaaehtoiset toimijat

LAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ RYHMÄMUOTOISEN TUEN PALVELUT
HAAPAJÄRVELLÄ KUKKANIEMEN PERHEKESKUKSESSA JA REISJÄRVEN
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 eikä vaikuta kotihoidontukeen.
Toimintaa perhekeskuksessa on arkipäivisin erillisen ohjelman mukaisesti.

MUU AVOIN LEIKKI- JA KERHOTOIMINTA HAAPAJÄRVELLÄ JA
REISJÄRVELLÄ:
Erilaista avointa leikki- ja kerhotoimintaa järjestävät myös muut toimijat Haapajärvellä ja
Reisjärvellä: mm. seurakunnat, MLL, urheiluseurat ja 4H-yhdistys.
Tietoa näistä löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta:
www.haapajarvenseurakunta.fi
www.reisjarvenseurakunta.fi
www.mll.fi
www.4h.fi

PERHEKESKUSTOIMINTA HAAPAJÄRVELLÄ
Haapajärvellä perhekeskustoiminta on järjestetty Kukkaniemen perhekeskuksessa, osoitteessa
Kukkaniementie 14.
Perhekeskuksen palveluita Haapajärvellä ovat lastenkerhot ja lapsiparkki.
Toiminta on maksutonta eikä niihin osallistuminen vaikuta kotihoidontukeen.
Toimintaa ei ole talvikautena koulujen loma-aikoina eikä heinä-elokuussa.
Lastenkerhot
Lastenkerhot tarjoavat yhteistä, virikkeellistä toimintaa 3-5-vuotiaille
lapsille. Kerhot toimivat tiistaisin ja ovat vaihtoehto päivähoidolle. Kerhoissa lapset saavat
ilmaisen aterian.
tiistaisin klo 9.00 – 12.00 kerho 5- vuotiaille
tiistaisin klo 13- 15.30 kerho 3-4 vuotiaille
Virikekerhoihin ilmoittaudutaan 16.8.2017 mennessä soittamalla
numeroon: 040-180 8468 , vapautuvia paikkoja voi kysellä
myöhemminkin.

Lapsiparkki
Perhekeskuksessa toimii kerran viikossa lapsiparkki, johon huoltajat voivat jättää lapsensa
hoidettavaksi eri asiointikäyntien ajaksi kerran viikossa enintään 3 tunnin ajaksi. Lapsiparkki
on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille. Lapsiparkin ikäraja on 9kk-6vuotta.
Ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä numeroon
040 180 8468. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella
myös samana päivänä.
Lapsiparkki keskiviikkoisin klo 9.00-12.00.

MUU VERTAISRYHMÄTOIMITA PERHEKESKUKSEN TILOISSA:
Perhekeskuksen tiloissa toimii varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan lisäksi muita
vertaisryhmiä, joiden järjestäjänä ovat ppky Selänteen toimijat (mm. neuvolat ja perhetyö).
Lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla (seurakunnat, MLL, muut järjestöt) on mahdollisuus
järjestää toimintaa perhekeskuksen tiloissa.

KUKKANIEMEN PERHEKESKUKSEN VIIKKOSUUNNITELMA:
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PERHEKESKUSTOIMINTA REISJÄRVELLÄ
Reisjärvellä perhekeskus toimii Väinölän tiloissa, Rönöntiellä. Reisjärvellä perhekeskuksen
palveluihin kuuluvat perhekerho ja lapsiparkki. Toiminta on maksutonta eikä niihin
osallistuminen vaikuta perheelle maksettaviin lastenhoidontukiin.
Toimintaa ei ole yleensä koulujen loma-aikoina.

Perhekerho
Reisjärvellä toimii kerran viikossa perhekerho. Kerhoon voi osallistua koko perhe tai toinen
vanhemmista tai isovanhemmat lasten kanssa. Perhekerhossa vanhemmat tapaavat muita
vanhempia ja lapset saavat leikkiseuraa. Kerhossa on vapaata oleskelua, mutta joskus myös
ohjattua toimintaa. Toiminnan sisältöä suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.
Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Perhekerho torstaisin klo 9-12

Lapsiparkki
Perhekeskuksessa toimii kerran viikossa lapsiparkki, johon huoltajat voivat jättää lapsensa
hoidettavaksi eri asiointikäyntien ajaksi kerran viikossa enintään 3 tunnin ajaksi. Lapsiparkki
on suunnattu kotihoidossa oleville lapsille. Lapsiparkin ikäraja on 9kk-6vuotta. Ryhmään
tulee ilmoittautua etukäteen, viimeistään edellisenä päivänä numeroon 040 180 8468. Ryhmä
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös samana päivänä.
Lapsiparkki perjantaisin klo 9-12
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