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1

YLEISTÄ HANKKEESTA

Paikalliset lastensuojelujärjestöt: Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen - YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI- mukaisesti jo yli
kymmenen vuoden ajan. Tehostaakseen tavoitteen saavuttamista järjestöt hakivat rahoitusta
Perheen talo -yhteistyöhankkeelle Raha-automaattiyhdistykseltä, joka on rahoittanut hanketta
vuodesta 2004 lähtien. Joulukuussa 2008 RAY:n myönteinen rahoituspäätös kohdennettuun
(Ak) toiminta-avustuksen piirin vuosille 2009-2011 antoi uskoa tulevaisuuteen ja mahdollisuuden henkilöresurssien lisäämiseen kuluvana vuonna. Perheen talo –yhteistyön osa-aikaiseksi ohjaajaksi valittiin 33-vuotias iisalmelainen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Paula Harju
1.4.2009 alkaen.
Lisäksi Iisalmen kaupunki on osallistunut yhteistyöhankkeen taloudelliseen tukemiseen vuosittaisella 3000:n euron summalla sekä maksamalla vapaaehtoisten tukihenkilöiden matkakulut
perheisiin ja takaisin. Yhteistyöhankkeen hallinnoijana on toiminut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry.
Joulukuussa 2009 saatiin iloisia uutisia paikallisilta tahoilta. Olvi-säätiö päätti avustaa Perheen
talo –yhteistyötä 10 000 eurolla vuonna 2010. Zonta-naisten järjestämä muotinäytöksen (Iisalmen Kulttuurikeskuksessa 25.10.2009) tuotto 4500 euroa lahjoitettiin 10.12.2009
Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmälle käytettäväksi lasten ja nuorten mediakasvatukseen. Iisalmen puhelin (IPY) lahjoitti joulumuistamisiin tarkoitetun rahan 1500 euroa Perheen taloyhteistyölle lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen paikallisten lastensuojelujärjestöjen kautta.
Tiivis kumppanuus kolmen suuren valtakunnallisen lastensuojelujärjestön paikallisyhdistysten
sekä julkisen sektorin, oppilaitosten ja muiden yhteistahojen kanssa on ollut ainutlaatuista ja innovatiivisuudessaan merkittävää. Hankkeen yhteistyössä yhdistysten kanssa kehittämät vertaisryhmä-, tukihenkilö- ja avopalvelutoiminnat (yökylä- ja tapaamispaikkatoiminnat) sekä moniammatillisen Ylä-Savon mediakasvatustyöryhmän perustaminen ja perheleiri oppimisympäristönä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa ovat saaneet hyvää palautetta perheiden
ja muiden toimijoiden tahoilta. Perheen talo -yhteistyöhankkeen kolmannen sektorin asiantuntemus on ollut käytettävissä myös kehitettäessä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa uudenlaisia palvelumuotoja kuten esimerkiksi moniammatillista perhevalmennusta. Hankkeessa on kuluneena vuonna erityisesti kiinnitetty huomiota ammatillisen vapaaehtoistyön kehittämiseen
mukana olevissa yhdistyksissä.
Ylä-Savon alueella, Iisalmen ympäristössä olevat pienet kunnat tarvitsevat kumppanuushankkeen kaltaisia toimijoita auttaakseen lapsiperheitä lukuisten haasteiden edessä. Mielenterveys- ja
päihdeongelmien lisääntyessä varhainen puuttuminen uudentyyppisillä työmenetelmillä on auttanut ja auttaa lapsiperheitä arjessa. Ennalta ehkäisevällä lapsiperhetyöllä ja varhaisella
puuttumisella voidaan vaikuttaa perheiden sosiaalisen pääoman kasvattamiseen ja
turvaverkkojen luomiseen.
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2

PERUSTIEDOT YHTEISTYÖKUMPPANEISTA

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry ja YläSavon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry ovat tehneet yhteistyötä perheiden tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä 1990-luvulta lähtien.
2.1 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry on perustettu 9.12.1925. Sen toiminnan
tarkoituksena on edistää iisalmelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.
Yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja on perhekeskustoiminta (Perhekeskus Onni ja Ilona)
tavoitteenaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen tukemalla lapsiperheiden
jaksamista, vahvistamalla vanhemmuutta, auttamalla perheitä luomaan sosiaalisia verkostoja ja
estämällä syrjäytymistä. Lastenhoitajapalvelu siirtyi vuoden aikana MLL:n Pohjois-Savon piirin
koordinoimaksi valtakunnallisten toimintakriteerien yhdenmukaistamisen takia. Leikkikenttätoiminta työllistää kesäisin nuoria ohjaajiksi ja tarjoaa 3 - 10 -vuotiaille lapsille ohjattua toimintaa. Koko perheen tapahtumien kuten lystisunnuntai järjestämisen yksin tai eri yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena on tukea lasten ja vanhempien yhdessäoloa. Yhdistys avustaa tukioppilastoimintaa ja jakaa EU -ruokatukea vähävaraisille lapsiperheille. Yhdistyksen kuvataideleirillä ja järjestämissä teatteri- ja konserttiesityksissä lapset tutustuvat taiteisiin ja saavat uusia virikkeitä. Lisäksi yhdistys pyrkii huolehtimaan lasten ja perheiden näkökannan huomioonottamisesta paikallisessa päätöksenteossa. Yhdistyksellä oli vuonna 2009 yhteensä seitsemän
palkkatuella työllistettyä henkilöä.
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2.2 Iisalmen Pelastakaa Lapset ry
Iisalmen Pelastakaa Lapset ry on perustettu vuonna 1946. Toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa
lasten ja lapsiperheiden asemaan ja toimia erityisesti vaikeissa ja turvattomissa olosuhteissa elävien lasten ja heidän perheidensä hyväksi.
Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan keskeisin muoto on tukihenkilötoiminta, jonka kohderyhmänä ovat yläsavolaiset alle kouluikäisten lasten perheet. Tavoitteena on helpottaa perheiden arkea niin lasten kanssa touhuamalla kuin vanhempien kanssa keskustelemalla.
Yhdistyksen toiminnassa mukana oleville järjestetään koulutusta ja virkistystilaisuuksia. Luentoja suunnataan myös yleisölle. Kuukausittain järjestettäviin jäseniltoihin hankitaan asiantuntijavieraita kertomaan ajankohtaisista lasten ja nuorten elämään liittyvistä aiheista ja herättämään
niistä keskustelua. Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä vastuuta oman alueen lapsista, nuorista ja
lapsiperheistä. Avustustoiminta on olennainen osa yhdistyksen toimintaa. Vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan esimerkiksi lahjakortin muodossa annettavilla joulupaketeilla sekä avustuksilla äkillisissä kriisitilanteissa. Yhdistyksellä oli vuonna 2009 yksi palkkatuella työllistetty työntekijä.
Iisalmen nuorisoyhdistys aloitti toimintansa 2009 marraskuussa. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja nuorten omaan vaikuttamiseen Iisalmen alueella. Yhdistys toimii Iisalmen Pelastakaa
Lapset ry:n nuorisoyhdistyksenä.
2.3 Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys perustettiin Iisalmeen 25. 2. 1998. Yhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on toimia lastensuojelun tukimuotona ja tehdä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Toiminnalla pyritään tukemaan lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja perheen selviytymistä
arjessa sekä katkaisemaan perheiden väkivaltakierrettä ja auttamaan asiakkaita kriisitilanteissa.
Yhdistyksen toimipaikkana on Turvatupa Iisalmessa.
Yhdistyksen toimintamuotoina ovat tapaamispaikkatoiminta, yökylätoiminta, maahanmuuttajanaisten parissa tehtävä työ sekä Alvari- perhetyö. Toimintoja on suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja muiden yhdistysten sekä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.
Suunnittelussa on huomioitu eri tahojen jo olemassa olevat resurssit ja toimintaa on kehitetty
täydentämään palveluja. Yhdistyksellä on kaksi palkattua Alvari- perhetyöntekijää, Avitushankkeen avopalveluohjaaja.
2.4 Iisalmen kaupungin lapsi- ja perheohjelma
Iisalmen kaupungin lapsi- ja perheohjelman tekeminen aloitettiin keväällä 2001, se valmistui
syksyllä 2002 ja siinä esitetyt päämäärät ja kehittämishankkeet hyväksyttiin osaksi kaupungin
strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa keväällä 2003. Perheen talo – yhteistyössä yhdistykset ovat
olleet mukana ohjelman tekemisessä alusta alkaen ja sitoutuneet osaltaan toteuttamaan sitä.
Iisalmen kaupungin lapsi- ja perheohjelmaa valmisteltaessa katsottiin, että lapsiin ja lapsiperheisiin vaikuttavista tekijöistä pitäisi saada kokonaisnäkemys ja lapsi- ja perhetyötä tekevien työntekijöiden ja vapaaehtoisjärjestöjen tulisi tiivistää yhteistyötään sekä laatia yhteiset toimintamallit lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvaan työhön.
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Ohjelman lähtökohtana on lapsen oikeuksien ja edun varmistaminen ajatuksella, että lapsen hyvinvointi toteutuu ensisijaisesti lapsen vanhempien tai huoltajien kautta. Lapsilähtöinen työtapa
on läpäisyperiaatteena kaikissa lapsia, nuoria ja perheitä koskevissa palveluissa. Ennaltaehkäisevää työtä pidetään tärkeimpänä keinona vastata uusiin haasteisiin ja tavoitteena on tukea perheitä vanhemmuudessa ja kasvatustyössä varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Iisalmen kaupungin lapsi- ja
perheohjelma tarkastetaan kahden vuoden välein, jota ennen siihen sitoutuneet tahot tekevät yhteenvedon sen toteutumisesta omalta osaltaan.
3

OHJAUSRYHMÄ

Ohjausryhmällä ei ole juridista tai taloudellista vastuuta hankkeesta vaan vastuu on aina avustuksen
saajalla. Ohjausryhmän kokoonpano 2009:
Riitta Kiviharju

Iisalmen kaupungin sosiaalipalvelukeskus, sosiaalityöntekijä

Tarja Komulainen

Iisalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskus, johtava nuoriso-ohjaaja

Kristiina Kukkonen

Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen yksikkö, lehtori,

Hanna-Leena Tela

Iisalmen kaupungin hallintopalvelukeskus, Etappi-hanke,
suunnittelija

Anne Roponen

Iisalmen kaupungin sosiaalipalvelukeskus, koulukuraattori

Taina Sidoroff

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen hallituksen jäsen

Hilkka Simola

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen jäsen

Anne Vola

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry:n
edustaja

Erja Heiskanen

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n Avitus-hankkeen
avopalveluohjaaja

Päivi Korolainen

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja

Sinikka Niskanen

Perheen talo -yhteistyöhankkeen koordinaattori

Marika Lätti

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja

Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2009 yhdeksän kertaa ja kokouksissa on ollut yhteensä 63
osallistujaa. Koordinaattorin esimies on ollut MLL:n Iisalmen yhdistys ry:n edustaja Anne Vola,
jonka kanssa on käyty kehittämiskeskusteluja kuluneena vuonna aikana kuusi kertaa.
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4

HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET

4.1 Toiminta-alue
Perheen talo -yhteistyöhankkeen toiminta-alueen keskuspaikkana on ollut Iisalmi. Tarkoituksena on
ollut levittää hankkeen hyviä käytäntöjä myös Ylä-Savon kuntiin. Näistä kunnista Iisalmi, Vieremä,
Sonkajärvi ja Kiuruvesi (asukkaita yhteensä 41 507) kuuluvat Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään (Yty), joka järjestää alueellaan erikoissairaanhoidon sekä mielenterveys-, perheneuvola- ja päihdepalveluita.

4.2 Päämäärä
Perheen talo -yhteistyöhankkeen päämääränä on ollut luoda ja kehittää uudenlainen kolmannen
sektorin ennalta ehkäisevä, lapsiperhetyön yhteistyömalli, jossa kansalaisjärjestöjen toteuttamalla ammatillisesti johdetulla vapaaehtoistyöllä on oma paikkansa kuntien palvelurakenteissa.

4.3 Tavoitteet ~ YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI
”Tove Janssonin tarina Näkymättömästä lapsesta kertoo, kuinka lapsista tulee näkymättömiä ja
kuinka näkymättömästä tulee jälleen näkyvä. Tarinan pedagoginen hahmo on Muumimamma,
jonka jokainen näkymättömään Ninniin kohdistama hyväksyntä ja huomio saa aikaan sen, että
näkymättömästä tulee jälleen näkyvä.”
.
 kehittää ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen ja varhaisen puuttumisen työtä lapsiperheiden parissa
 kehittää Iisalmeen ja lähikuntiin toimiva tukihenkilö- ja vertaisryhmätoiminnan ja
avopalvelutoimintojen (yökylä- ja tapaamispaikkatoiminta) yhteistyömalli.
 löytää ja ohjata erityistukea tarvitsevia sekä palvelujärjestelmien tavoittamattomiin
joutuneita perheitä sopivien avopalvelujen piiriin.
 luoda toimintaedellytyksiä vapaaehtoisille.
 työllistää vajaakuntoisia henkilöitä erilaisiin tehtäviin kansalaisjärjestöissä.
 täydentää ja vakiinnuttaa hankkeessa mukana olevien yhdistysten sekä niiden ja julkisen
sektorin välistä yhteistyötä > palvelupolkujen ja hyvinvointivirtojen luominen.
 luoda yhteistyömahdollisuuksia Ylä-Savon kunnissa lapsiperheiden parissa toimivien eri
tahojen kesken
 järjestää kasvatusaiheisia tapahtumia ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallisuutta
edistäviä toimintamuotoja
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5

HANKKEEN TOIMINNAT JA TAPAHTUMAT

Seuraavassa esitellään hankkeessa vuoden 2009 aikana käynnissä olleita toimintoja, tapahtumia ja
kokeiluja. Hankkeen toimintatapana on ollut lapsilähtöinen, perhekeskeinen toiminta, joka pyrkii
perheiden omaehtoisten ja osallisuutta lisäävien toimintojen kehittämiseen - sosiaalipedagoginen
ajattelutapa. Sosiaalipedagogisen työn perusajatuksena on tarjota ihmisille mahdollisuus osallistua,
kohdata toisia ihmisiä, tehdä mielekkäitä asioita sekä kokea yhteisöllisyyttä toisten kanssa.
Käytännön toimintamallina on hyödynnetty heränneen huolen puheeksi ottaminen perheessä menetelmää sekä tiedon nopeaa välittämistä varhaisessa vaiheessa yhteistyöverkostoissa kuten neuvolan, perheneuvolan ja sosiaalitoimen kanssa.
5.1 Tukihenkilötoiminta
Tausta ja tavoite
Iisalmessa on ollut Pelastakaa Lasten tukihenkilötoimintaa loppuvuodesta 2000 alkaen. Toiminnan
tavoitteena on tukea pienten, pääasiassa alle kouluikäisten, lasten perheitä heidän arjessaan. Toimintaa toteuttaa Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimisto yhteistyössä Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n ja Perheen talo -yhteistyön kanssa.
Kohderyhmä
Tukihenkilöä voi hakea mikä tahansa perhe, jossa on alle kouluikäisiä lapsia ja joka tuntee tarvitsevansa tukea arjen pyörittämiseen. On luonnollista, että välillä tuntee itsensä väsyneeksi kotiaskareiden tekemiseen. Aina ei tarvitse pärjätä yksin.
Toimintamuodot
Tukihenkilö käy perheessä sopimuksen mukaan. Apua annetaan perheen ehdoilla. Välillä autetaan
kotiaskareissa, leikitään lasten kanssa tai lähdetään koko perheen kanssa ulos, vaikkapa retkelle.
Tukihenkilö sopii perheen kanssa, kuinka yhteinen aika parhaiten tukee sekä lasten että aikuisten
jaksamista. Tukihenkilöt haluavat olla perheen tukena mahdollisimman luontevasti ja ilman turhia
muodollisuuksia.
Koordinaattorin tehtävänä on ollut toteuttaa ja suunnitella toimintaa paikallisesti yhdessä osaaikaisen ohjaajan sekä Itä-Suomen aluekoordinaattorin kanssa ja olla lähellä tukea tarvitsevia perheitä sekä olla mukana uusien tukihenkilöiden perehdytyksessä. Jo toimivien tukihenkilöiden koulutus- ja virkistäytymisillat ovat olleet tärkeitä kehittämisen kohteita.
Toimintalukuja vuodelta 2009
Vuoden 2009 aikana Iisalmessa on ollut yhteensä 19 tukihenkilöä, jotka ovat antaneet tukeaan yhteensä 21:lle perheelle, joissa lapsia on yhteensä 42 . Iisalmen tukihenkilötoiminnalle on koko sen
olemassaolonsa aikana ollut tyypillistä se, että siinä on mukana useita Savoniaammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoita, jotka voivat sitoutua toimintaan määräajaksi –
yleensä enintään vuodeksi. Vuoden aikana perehdytettiin joitakin uusia tukihenkilöitä yksilöperehdytyksellä. Aivan loppuvuodesta tietoomme tuli 5 kiinnostunutta vapaaehtoista (ryhmäperehdytys
alkuvuodesta 2010).
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Perheitten elämäntilanteet ovat hyvin vaihtelevia ja perheet ovat hakeutuneet mukaan toimintaan
monenlaisia väyliä pitkin kuten esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen, Perheen taloyhteistyöhankkeen tai naapurien/tuttavien kannustamana. Hankevastaava on käynyt perheen kotona
tekemässä alkuhaastattelun. Perhekäyntejä vuoden aikana oli 5 ja niiden tarkoituksena on ollut tehdä kartoitus perheen tuen tarpeesta ja toiveista tukihenkilön suhteen.
 koulutusta tukihenkilöille
 11.-12.2. henkilökohtaisia tukihenkilötapaamisia, näissä keskusteluissa mahdollisuus
työnohjaukseen, 13 tukihenkilöä kävi keskustelemassa
 26.3. kasvatusaiheinen ilta tukihenkilöille, aiheet koottiin tukihenkilöiden esiin tuomista
aiheista, 10 osallistujaa
 21.4. vertaisryhmä tukihenkilöille, vetäjänä Seppo Rönkkö
 26.5. Kevätkarkelot Turvatuvalla, 19 osallistujaa.
 1.9. Syyskauden avajaiset tukihenkilöille Tuomirannassa saunomisen ja hyvän syömisen
merkeissä
 29.9. vertaisryhmä tukihenkilöille, vetäjänä Seppo Rönkkö
 3.11. tukihenkilöiden koulutus- ja liikuntailta, opeteltiin keilaamista, 10 osallistujaa
 24.11. vertaisryhmä tukihenkilöille, vetäjänä Seppo Rönkkö
 9.12. Joulujuhla tukihenkilöille Perhekeskus Onni ja Ilonassa, 21 osallistujaa
 muuta
 24.1. Iisalmen Pelastakaa Lapset ry tarjosi tukihenkilöiden ja kaikille lapsiperheille nukketeatteri Kepposen esittämän Tarinan Tulenpojasta ja Vedenpojasta.
 Iisalmen paikallisyhdistyksen, Perheen talo-yhteistyön ja Savonia-ammattikorkeakoulun
järjestämä perheleiri 28.9.-2.10.2009 Vieremän seurakunnan omistamassa Kyrönniemen
Hiljaisuuden keskuksessa. Leiriläisiä oli 18. Tukihenkilötoiminnan piirissä olevia perheitä oli mukana yksi. Lisäksi kolme tukihenkilöä toimi leirillä vapaaehtoisina työntekijöinä.
 Vuonna 2009 tehtiin kysely toiminnassa mukana oleville perheille. Kyselyn aineistosta
ilmestyi raportti: Tukihenkilötoiminta – tukea, iloa ja mukavia hetkiä perheen arkeen!
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5.2 Kiertävä Tukihenkilö
Tausta ja tavoite
Kiertävä Tukihenkilö –toiminta sai alkunsa ajatuksesta yhdistää vertaisryhmä- ja tukihenkilötoiminnan hyväksi todettuja käytäntöjä. Kokeilun tavoitteena on ollut vanhemmuuden laaja-alainen
tukeminen.
Kohderyhmä
Kiertävä Tukihenkilö on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille, joissa on tarvetta perheen
tukemiseen.
Toimintatavat
Kiertävä Eppu käy perheessä päiväsaikaan keskimäärin kerran viikossa. Lisäksi hän osallistuu
MLL:n vertaisryhmien ohjaamiseen ja toiminnoista tiedottamiseen.
Toimintalukuja vuodelta 2009
Iisalmen Pelastakaa Lapset ry palkkasi edelleen Kiertäväksi Tukihenkilöksi palkkatuella Sirkku
Ojalan vuodeksi 2009. Hän on käynyt neljässä eri perheessä vuoden aikana. Perheissä käynnit ovat
vaihdelleet kahdesta tunnista kuuteen tuntiin. Kaksi perheistä on ollut monikkoperheitä ja yksi monikulttuurinen sekä yksi sairaan lapsen perhe.

Tukihenkilöiden joulunäytelmä

11
5.3 Vertaisryhmätoiminta
Vertaisryhmissä samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset kohtaavat, vaihtavat kokemuksiaan ja tukevat toisiaan. Vapaaehtoisena vertaisryhmävastaavana kuluneena vuotena toimi Sanna Savonen. Perheen talo -yhteistyöhankkeen harjoittelijat, sosionomija lastenhoitajaopiskelijat ovat osallistuneet kokoontuneiden vertaisryhmien suunnitteluun ja ohjaamiseen.
Vertaisryhmien kävijämäärät ovat pysyneet suurin piirtein vakiona ja uusia ryhmiä on
perustettu kuluneen vuoden aikana. 15 eri vertaisryhmää kokoontui yhteensä 286 kertaa / vuosi 2009 ja niissä käyntikertoja oli 1959 lasta ja 1573 aikuista, joista oli 333
eri lasta ja 284 eri aikuista.
Hummerit
Hummerit aloitti toimintansa syyskuussa 2006. Alle 3-vuotiaiden sisarusten vanhemmat lapsineen kokoontuivat Onni ja Ilonassa maanantaisin kello 10 alkaen yhteensä
50 kertaa.
Ryhmässä vaihdettiin ajatuksia ja nautittiin yhdessäolosta, tutustuttiin ryhmän muihin
vanhempiin ja lapsiin, aikuiskoulutusmahdollisuuksiin, lapsen oikeuksiin, keskusteltiin uhmaiästä sekä vanhemmuudesta ja jaksamisesta, opeteltiin lauluja ja loruja, pidettiin sadonkorjuumaistiaiset, tanssittiin Päivin Herdin ohjaamana, osallistuttiin muskariin ohjaaja Paula Harjun vetämänä, tutustuttiin Me&I -vaatteisiin Mira Kärkkäisen
toimesta, askarreltiin lumiukkoja, ystävänpäiväjuttuja, pääsiäiskoristeita, isänpäiväkortti ja joulupaperia perunapainantatekniikalla, päästiin yhteiskuvaan, nautittiin nukketeatterista sekä vietettiin kesäkarkelot ja pikkujoulua.
Hummereissa on vuoden 2009 aikana ollut mukana 74 eri lasta ja 53 eri vanhempaa,
keskimäärin 12 lasta ja 7,5 vanhempaa / kerta, yhteensä 592 lasta ja 378 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet koordinaattori Sinikka Niskanen, ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala, elokuun 2009 loppuun saakka
MLL:n vertaisryhmänohjaaja Sari Salonen ja lokakuusta 2009 alkaen MLL:n vertaisryhmänohjaaja Virpi Taimen.
Pingviinit
Pingviinit, 9 – 24 –kuukautisten lasten vanhemmat lapsineen, aloitti kokoontumisensa
huhtikuussa 2007. Ryhmä kokoontui Onni ja Ilonassa tiistaisin kello 10 - 12 yhteensä
33 kertaa. Ryhmässä vaihdettiin ajatuksia ja oltiin yhdessä, tanssittiin lumiukkodiskossa, rentouduttiin, loruiltiin, laulettiin, jumpattiin Titi-nallen tavoin, askarreltiin,
muovailtiin savesta ja pidettiin kesäkarkelot ja sadonkorjuumaistiaiset.
Pingviineissä on vuoden 2009 aikana ollut mukana 36 eri lasta ja 36 eri vanhempaa,
keskimäärin 7 lasta ja 7 vanhempaa / kerta, yhteensä 243 lasta ja 226 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet koordinaattori Sinikka Niskanen, ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala ja MLL:n vertaisryhmänohjaaja
Sari Salonen.
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Delfiinit
Delfiinit, alle kolmevuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa askarteluryhmän pääpainoa laajennettiin askartelun lisäksi leikkiin ja musiikkiin syyskuun 2009 alusta alkaen. Ryhmä kokoontui tiistai-iltapäivisin kello 13 -15 yhteensä 50 kertaa.
Ryhmässä tutustuttiin ryhmän muihin lapsiin ja vanhempiin, vaihdettiin ajatuksia ja
nautittiin yhdessäolosta, loru-, laulu- ja satutuokioista, opeteltiin perunapainantaa, askarreltiin peikkoja, nalleja, lumiukkoja, kuivakukkatauluja, kortteja ja leivottiin sekä
vietettiin pikkujoulua. Kerran kuukaudessa on vietetty Koko perheen pyhäkoulua Iisalmen evankelisluterilaisen seurakunnan lapsityön yhteistyössä. Pyhäkoulua on vetänyt Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala ja MLL:n perhekahvilatyöntekijä Orvokki Heiskanen.
Delfiineissä on vuoden 2009 aikana ollut mukana 15 eri lasta ja 11 eri vanhempaa,
keskimäärin 2 lasta ja 1 vanhempaa / kerta, yhteensä 112 lasta ja 63 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala, elokuun 2009 loppuun saakka MLL:n vertaisryhmänohjaaja Sari
Salonen ja lokakuusta 2009 alkaen MLL:n vertaisryhmänohjaaja Virpi Taimen.
Sairaan lapsen Äitiverkko
Äitiverkossa on vuonna 2009 ollut mukana 7 eri äitiä, keskimäärin 5 äitiä / kerta, yhteensä 28 äitiä. Ryhmänvetäjänä on ollut Sanna Savonen.
Pyöriäiset
Pyöriäiset aloitti toimintansa syyskuussa 2008 vastasynnyttäneiden ryhmänä. Samat
vanhemmat 6– 12kk:n ikäisine lapsineen jatkoivat kokoontumistaan Onni ja Ilonassa
tammi – toukokuun ja 9 - 24kk:n ikäisine lapsineen syys – joulukuun 2009 aikana perjantaisin kello 10 alkaen yhteensä 48 kertaa.
Pyöriäisissä tutustuttiin ryhmän muihin vanhempiin ja lapsiin, vaihdettiin ajatuksia ja
nautittiin yhdessäolosta, perehdyttiin kodin turvallisuusasioihin ja pienen lapsen ensiapuun ja ravitsemusasioihin, tanssittiin tanssinopettaja Päivi Herdin ohjaamana,
osallistuttiin muskariin ohjaaja Paula Harjun vetämänä, tutustuttiin Me&I -vaatteisiin
Mira Kärkkäisen toimesta, askarreltiin lumiukkoja, ystävänpäiväjuttuja, pääsiäiskoristeita, isänpäiväkortti ja joulupaperia perunapainantatekniikalla, päästiin yhteiskuvaan,
tutustuttiin lasten oikeuksiin sekä vietettiin kesäkarkelot ja pikkujoulua.
Pyöriäisissä on vuoden 2009 aikana ollut mukana 48 eri lasta ja 45 eri vanhempaa,
keskimäärin ja 7 lasta ja 7 vanhempaa / kerta, yhteensä 347 lasta ja 340 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet koordinaattori Sinikka Niskanen, ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala, elokuun 2009 loppuun saakka
MLL:n vertaisryhmänohjaaja Sari Salonen ja lokakuusta 2009 alkaen MLL:n vertaisryhmänohjaaja Virpi Taimen.
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Makrillit
Makrillit aloitti toimintansa helmikuussa 2009 uutena vauvaryhmänä. 0-6kk:n ikäiset
vauvat vanhempineen kokoontuivat Onni ja Ilonassa torstaisin klo 10 alkaen yhteensä
45 kertaa. Makrilleissa tutustuttiin ryhmän muihin vanhempiin ja lapsiin, vaihdettiin
ajatuksia ja nautittiin yhdessäolosta, tutustuttiin tassuhoitoon, kestovaippoihin ja kantoliinoihin, opeteltiin pienen lapsen ensiapua, laulettiin ja loruteltiin, tanssittiin tanssinopettaja Päivi Herdin ohjaamana, osallistuttiin muskariin Leena Risulaisen vetämänä, saatiin tietoa hampaiden hoidosta suuhygienisti Elvi Niskaselta, tutustuttiin Me&I
-vaatteisiin Mira Kärkkäisen toimesta, päästiin yhteiskuvaan, tutustuttiin lasten oikeuksiin, tehtiin vaunumarssi torille sekä vietettiin kevätkarkelot ja pikkujoulua.
Makrilleissa on vuoden 2009 aikana ollut mukana 38 eri lasta ja 37 eri vanhempaa,
keskimäärin 6 lasta ja 6 vanhempaa / kerta, yhteensä 284 lasta ja 285 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet koordinaattori Sinikka Niskanen, ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala, elokuun 2009 loppuun saakka
MLL:n vertaisryhmänohjaaja Sari Salonen ja lokakuusta 2009 alkaen MLL:n vertaisryhmänohjaaja Virpi Taimen.
Forellit
Forellit – vauvaryhmä maaliskuusta 2008 alkaen- jatkoi toimintaansa tammikuun
2009 loppuun saakka eli tästä ryhmästä suurin osa vanhemmista siirtyi takaisin työelämään ja loput ryhmäläiset sulautettiin Pingviineihin.
Vesikirput
Vesikirput aloitti toimintansa syyskuussa 2009 uutena vauvaryhmänä. 0-6kk:n ikäiset
vauvat vanhempineen kokoontuivat Onni ja Ilonassa tiistaisin klo 10 alkaen yhteensä
17 kertaa. Vesikirpuissa tutustuttiin ryhmän muihin vanhempiin ja lapsiin, vaihdettiin
ajatuksia ja nautittiin yhdessäolosta, tutustuttiin aikuiskoulutusmahdollisuuksiin, lapsen oikeuksiin, laulettiin ja loruteltiin, tanssittiin tanssinopettaja Päivi Herdin ohjaamana, osallistuttiin muskariin ohjaaja Paula Harjun vetämänä, tutustuttiin Me&I vaatteisiin Mira Kärkkäisen toimesta, päästiin yhteiskuvaan, tehtiin suojelusenkelitaulu sekä vietettiin pyjamabileitä ja pikkujoulua.
Vesikirpuissa on vuoden 2009 aikana ollut mukana 23 eri lasta ja 21 eri vanhempaa,
keskimäärin 8 lasta ja 7 vanhempaa / kerta, yhteensä 136 lasta ja 120 vanhempaa.
Ryhmän vetäjinä ovat olleet koordinaattori Sinikka Niskanen, ohjaaja Paula Harju, Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n työntekijä Sirkku Ojala ja MLL:n vertaisryhmänohjaaja
Virpi Taimen.
Taimenet
Taimenet aloitti toimintansa syyskuussa 2009 Hernejärven alueen odottajien ja alle
kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa ryhmänä. Alle kouluikäiset lapset vanhempineen kokoontuivat Varpasen koululla joka toinen keskiviikko klo 10 alkaen yhteensä 6 kertaa.
Taimenissa tutustuttiin muihin ryhmäläisiin, askarreltiin suojelusenkelitauluja, joulukortteja perunapainantatekniikalla, hämähäkkejä ja lepakoita sekä pidettiin Me&I vaatekutsut Mira Kärkkäisen johdolla, laulettiin, leikittiin ja pidettiin pikkujoulua.
Taimenet -ryhmässä on ollut mukana 21 eri lasta ja 14 eri aikuista , keskimäärin 10
lasta ja 7 aikuista / kerta, yhteensä 59 lasta ja 41 aikuista. Ryhmänvetäjänä toimi ohjaaja Paula Harju.
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Imetystukiryhmä
Imetystukiryhmä, odottajille ja pienokaistaan imettäville tarkoitettu ryhmä, aloitti toimintansa syyskuussa 2009. Imetystukiryhmäläiset kokoontuivat joka toinen keskiviikko Turvatuvalla klo 10 alkaen yhteensä 7 kertaa.
Imetystukiryhmässä tutustuttiin muihin ryhmäläisiin ja käsiteltiin imetyksen etuja, ongelmia, maidon riittävyyttä, kiinteiden ruokien aloitusta ja taaperoimetystä.
Imetystukiryhmässä on ollut mukana 5 eri lasta ja 3 eri vanhempaa, keskimäärin 3 lasta ja 2 vanhempaa / kerta, yhteensä 20 lasta ja 12 vanhempaa. Ryhmänvetäjänä toimi
ohjaaja Paula Harju.
Tuplat ja kuitti
Tuplat ja kuitti, kaksosten ja kolmosten vanhemmille tarkoitettu ryhmä, käynnistyi jo
syksyllä 2007. Ryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana Onni ja Ilonassa perjantaisin
kello 13 alkaen yhteensä 5 kertaa.
Tuplat ja kuitti –ryhmässä on ollut mukana 6 eri lasta ja 4 eri vanhempaa, keskimäärin
4 lasta ja 2 vanhempaa / kerta, yhteensä 20 lasta ja 11 vanhempaa. Ryhmänohjaajina
ovat toimineet Sirkku Ojala, Sari Salonen ja Virpi Taimen.
Isä - lapsi –toiminta
Isä - lapsi –toimintaa toteutettiin yhteistyössä Iisalmen evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa vuoden 2009 aikana yhteensä 2 kertaa.
Isät lapsineen olivat aarteen etsinnässä Metsäpirtin maastossa 24.9.2009 ja leipoivat
jouluksi pipareita Onni ja Ilonassa 3.12.2009. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet nuorisotyönohjaaja Jari Nousiainen Iisalmen evankelisluterilaisesta
seurakunnasta, vertaisohjaaja Sami Savonen ja koordinaattori Sinikka Niskanen.
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Metsäpirtin maastossa makkaran ja mehun voimalla
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Murkkuryhmä
Murkkuryhmä murrosikäisten lasten vanhemmille aloitettiin Iisalmen seurakunnan
Porstua-hankkeen kanssa yhteistyössä. Ryhmä kokoontui kolme kertaa 2009 ja sitä
ovat ohjanneet projektityöntekijä Marjut Pääkkönen ja Iisalmen Pelastakaa Lapset
ry:n työntekijä Sirkku Ojala.
Perhevalmennusryhmät
Perhevalmennusryhmät ovat osa Iisalmen kaupungin uutta perhevalmennusrunkoa,
jonka suunnittelusta on vastannut Iisalmen ennalta ehkäisevä moniammatillinen lapsiperhetyöryhmä. Toimeksiantajana toimii Iisalmen äitiys- ja lastenneuvola. Uusi perhevalmennusmalli perustuu eri tahojen tiiviiseen yhteistyöhön eli työryhmän jäsenet
on sitoutettu vastaamaan tiettyjen perhevalmennukseen kuuluvien kertojen pitämiseen.
Perheen talo –yhteistyö vastaa yhdessä Iisalmen seurakunnan lapsityön kanssa kuudennesta kokoontumisesta, joka käsittelee vertaisuutta voimavarojen antajana.
Ryhmiä on kokoontunut vuonna 2009 kuusi kertaa ja vetäjinä niissä ovat toimineet Iisalmen seurakunnan johtava lapsityönohjaaja Anu Naakka ja Perheen talo –yhteistyön
koordinaattori Sinikka Niskanen.
Simpukat 5 vuotta
Ensimmäinen vauvaryhmä Simpukat täytti viisi vuotta ja sen kunniaksi haluttiin pitää
”luokkakokous” kuulumisia vaihtaen Perhekeskus Onni ja Ilonassa 31.8.2009. Paikalle tuli seitsemän Simpukkaa kymmenestä ryhmässä olleesta. Illan aikana ihmeteltiin
ajan kulumista ja vauva- ja taaperoiän lyhyttä kestoa. Suurin osa illassa olleista ovat
mukana toiminnassa edelleen.

2004

2009
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Vertaisryhmien toimintalukuja vuodelta 2009
Kokoontumiskerrat/vuosi
Sairaan
lapsen
äitiverkko
Vesikirput
Makrillit
Hummerit
Pyöriäiset
Delfiinit
Isä-lapsitoiminta
Imetystukiryhmä
Taimenet
Pingviinit
Tuplat ja Kuitti
Forellit
Murkku--ryhmä
murrosikäisten
vanhemmille
Perhevalmennusryhmät
Sukevan
Varamummi- ja varavaarit
YHTEENSÄ

6
17
45
50
48
50
2
7
6
33
5
3

Käyntikerrat
lapset

vanhemmat yht.

136
284
592
347
112
27
20
59
243
20
12

28
120
285
378
340
63
24
12
41
226
11
12

28
256
569
970
687
175
51
32
100
469
31
24

8

8

4

Eri kävijöitä
lapset
vanhemmat yht

23
38
74
48
15
27
5
21
36
6
8

7
21
37
53
45
11
24
3
14
36
4
8

7
44
75
127
93
26
51
8
35
72
10
16

4

4

6

7

13

20

7

13

20

6
286

100
1959

12
1573

112
3532

25
333

4
284

29
617

5.4 Perhekahvila Onni ja Ilona
Perhekahvila Onni ja Ilona on yksi MLL:n Iisalmen yhdistyksen Perhekeskuksen toimintamuodoista. Perhekahvila on avoinna arkisin klo 9.30 – 15.00. Perhekahvilaa hoitaa kaksi palkkatuella palkattua henkilöä ja heidän lisäkseen on harjoittelijoita. Perhekahvilaan voi jättää lapsia lyhytaikaiseen hoitoon muutamiksi tunneiksi maanantai- ja torstai-iltapäivin. Perheen talo –yhteistyön kehittämisalueena on perhekahvilan palveluista tiedottaminen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen
yhdessä perhekahvilavastaavan kanssa. Asiakkaat viihtyvät ja tulevat uudestaan, jos työntekijät voivat hyvin ja heidän työtään arvostetaan. Työyhteisöpalavereja pidettiin yhteensä kymmenen vuoden
aikana.
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5.5 Turvatupa
Turvatupa on Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n Iisalmen kaupungilta vuokraama toimipaikka. Yhdistyksen toiminnoista on valittu hankkeen kehittämisalueiksi tapaamispaikka- ja yökylätoiminnat. AVITUS-avopalvelutoiminnan kehittämishanke aloitti toukokuussa 2007, johon on palkattu yksi työntekijä. Koordinaattori on kuulunut AVITUS-hankkeen ohjausryhmään, joka on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa. Ohjausryhmän tavoitteena on koordinoida ja kehittää Turvatuvan avopalvelutoimintaa.
Lisäksi hankevastaava on pitänyt Turvatuvan työntekijöille Re-teaming-työyhteisökoulutusta, joka
perustuu Ben Furmanin ja Tapani Aholan kehittämään työyhteisöjen kehittämisohjelmaan. Tämä
työyhteisön kehittämisohjelman käyttö sopii erityisesti työpaikkoihin, joissa on määräaikaisissa
työsuhteissa työskenteleviä henkilöitä. Työpaikalla viihtyminen ja oman paikan löytäminen on jokaisen oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta erityisen tärkeää, joka heijastuu suoraan
asiakkaisiin. Koulutustuokioita on ollut yhteensä kolme ja niiden tavoitteena on ollut kirkastaa koko yhdistyksen toimintaa. Turvatuvalla on kaksi Alvari-perhetyöntekijää ja AVITUS-hankkeen
työntekijä.
Yhteisiä tapahtumia 2009:
 Ke 18.2. Miestyön koulutus. Avitus-hanke järjesti yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton Miesten
keskuksen kanssa Miestyön koulutuksen kaikille sosiaalialan ammattilaisille. Koulutus järjestettiin Savonia Ammattikorkeakoululla ja kuulijoita oli noin 140.
 Ke 11.11. Yökylävapaaehtoisten Virkistys- ja koulutusilta. Ilta piti sisällään keilailua ja koulutusosion Lapsen hyvä hoito Yökylässä. Illan aikana puhuttiin myös Yökylässä mahdollisesti
esiin tulevista haastavista tilanteista. Tietenkin aikaa oli myös ajatusten ja kuulumisten vaihtoon. Iltaan osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä.
 22.9. Vapaaehtoisten rekrytointi- ja perehdytysilta Perheentalolla. Tilaisuuden jälkeen sovittiin
henkilökohtaiset tapaamiset, jossa avopalveluohjaaja perehdytti vapaaehtoisia Yökylätoimintaan
tarkemmin.
 Vuoden aikana Yökylätoimintaan tuli kolme uutta vapaaehtoistoimijaa, heistä kaksi osallistui
vapaaehtoisten rekrytointi-iltaan ja yksi otti yhteyttä rekrytointi-illasta nähdyn mainoksen perusteella. Uudet vapaaehtoiset ovat työelämässä olevia naisia.
 2.10. järjestettiin yhdistyksen kehittämispäivä, jossa oli Ensi-ja turvakotien liitosta kouluttajina
järjestöpäällikkö Oona Ylönen ja talouspäällikkö Kirsti Kaleva.
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5.5.1 Tapaamispaikkatoiminta
Tapaamispaikkatoiminta mahdollistaa turvallisen ja kodinomaisen tapaamisen lapselle ja hänestä
erossa asuvalle vanhemmalle. Tarve sekä valvottuihin että tuettuihin tapaamisiin on jatkuvasti kasvanut. Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tapaamispaikassa järjestettiin vuonna valvottuja ja
tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Tapaamiset järjestetään yhdistyksen tiloissa Turvatuvalla (Karjalankatu 34 a). Tilat ovat hyvin kodinomaiset ja sisustuksessa sekä leluissa on huomioitu
monenikäiset tytöt ja pojat.
Tapaamispaikkatoiminta perustuu Ensi- ja turvakotien liiton laatimiin laatukriteereihin, joita yhdistys noudatti hyvinkin tarkasti. Avopalveluohjaaja kertoi laatukriteereistä sosiaalitoimien edustajille
heidän kartoittaessaan tilannetta, jossa perheen tapaamiset mahdollisesti siirtyisivät tapaamispaikkaan. Vuoden aikana pidettiin kokoontumisia, joihin osallistuu kaikki yhdistyksessä toimivat tapaamisohjaajat. Näissä kokoontumisissa käytiin läpi konkreettisesti tapaamisissa eteen tulleita puhututtavia tilanteita, joita yhdessä keskustellen käsiteltiin.
Vuoden 2009 aikana käyntejä tapaamispaikassa oli yhteensä 56, joista valvottuja tapaamisia oli 1 ja
tuettuja 26 ja valvottuja vaihtoja 29. Tapaamispaikassa vuonna 2009 oli kahdeksan eri perhettä,
joista kuudessa tapauksessa lapsi tai tapaaja tuli Iisalmen ulkopuolelta.
Selvästi yleisimpiä syitä tapaamispaikkaan tultaessa olivat 1) päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat ja sen jälkeen syinä tuli sekä 2) vanhempien riitaisuus ja lapsi ja vanhemmat eivät
tunne toisiaan. Yhdellä perheellä voi olla useita syitä tapaamispaikan käyttöön.
5.5.2 Yökylätoiminta
Edellisvuoden tapaan Yökylätoimintaa järjestettiin vuonna 2009 kaksi kertaa kuukaudessa. Toiminta on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole mahdollista viedä lapsia esim. isovanhemmille tai muille
sukulaisille. Tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen ja kasvatustietoisuuden lisääminen.
Yökylätoimintaa järjestettiin yhdistyksen tiloissa Turvatuvalla. Yökylätoiminta on lapsilähtöistä ja
jokainen Yökyläkerta suunnitellaan ohjaajien kanssa erikseen, jokainen perhe ja lapsi huomioiden.
Erityistä huomiota tarvitsevia lapsia on toiminnassa paljon, nämä perheet erityisesti tarvitsevat tukea ja jaksamista arkeen. Esitteitä Yökylätoiminnasta jaettiin edellisvuosien tapaan mm. päiväkoteihin, neuvoloihin, Perhekeskus Junailijaan, Perhekeskus Onni ja Ilonaan sekä sosiaalitoimeen,
jonka tiedottamana perheitä ohjautui aiempaa enemmän.
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Jokainen yökyläläinen saa Yökylän ajaksi oman ohjaajan, joka kantaa vastuun lapsen hoidosta ja
häneen liittyvistä asioista. Oma ohjaaja – mallia on toteutettu vuodesta 2008 lähtien ja se on saanut
hyvää palautetta ohjaajien keskuudessa ja lapsetkin varmasti kokevat tilanteen helpommaksi, kun
on yksi luottoaikuinen. Yhdellä ohjaajalla voi olla yksi tai kaksi vastuulasta. Varsinkin pienten ja
erityistä huomioita tarvitsevien lasten kohdalla oma ohjaaja korostuu erityisesti. Myös Yökylän
tiedonkulku perheisiin ja vanhempiin helpottuu, kun oma ohjaaja vaihtaa tiedon suoraan vanhempien kanssa lasta hakiessa. Lasten hakutilanteissa on myös aikaa keskustella vanhemman kanssa
enemmän, kun keskustelu kaikkien vanhempien kanssa ei kasaannu yksille harteille.
Yökylätoiminnan käytännön toteutuksesta oli vastaamassa avopalveluohjaajan kanssa vapaaehtoisia
työntekijöitä ja Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita sekä lähihoitajaopiskelijoita.
Jotta lapsia pystyttiin huomioimaan yksilöllisesti, yhteen Yökylään osallistui 3-5 ohjaajaa. Vuoden
aikana Yökylätoimintaan osallistui yhteensä 25 vapaaehtoista ohjaajaa. Vuoden aikana valmistui
Savon Ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajien tekemä Lähihoitajana Yökylätoiminnassaopinnäytetyö sekä Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijat tekevät opinnäytetyötään
aiheesta Asiakasperheiden kokemuksia yökylätoiminnasta, joka valmistuu 2010.
Vuoden 2009 aikana järjestettiin 21 yökylää. Vuoden aikana Yökyliin osallistui 121 lasta. Yhdessä
Yökylässä oli siis keskimäärin noin kuusi lasta. Korkein mahdollinen lapsimäärä yhdessä Yökylässä vuonna 2009 oli 8, mutta erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien lasten vuoksi määrä oli pienempi. Yökylätoiminnassa oli mukana 29 eri lasta, 14 eri perheestä.
Avitus-projektista on tehty oma toimintakertomus.

5.6 Perhepalvelupiste
Perhepalvelupiste on toimintamuoto, jossa pyritään toimimaan mahdollisimman lähellä perheitä.
Ajatuksena on mahdollisimman matala kynnys ottaa yhteyttä työntekijään ja yhdessä miettiä ja keskustella perheen tilanteesta. Työntekijöillä on omat toimistot Perhekahvila Onni ja Ilonan yhteydessä, joten kohtaamiset ja kahdenkeskiset tuokiot syntyy kuin itsestään. Keskusteluhetket vaativat
työntekijältä ammattimaista tietoisuutta ja ymmärrystä perheen nykyhetkestä. Samalla työntekijöiden roolit lapsiperheiden varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän työn asiantuntijoina ovat
vahvistuneet.
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5.4 Perheleiri
Iisalmen Pelastakaa lapset ry:n, Perheen talo -yhteistyön ja Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen
yksikön kanssa yhteistyössä järjestettiin perheleiri 28.9.-2.10.2009 Kyrönniemen Hiljaisuuden keskuksessa Vieremällä. Leiriläisiä oli 18, opiskelijoita 7 ja vapaaehtoisia ohjaajia 3. Ohjaajina leirillä
olivat Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Kristiina Kukkonen, Perheen talo-yhteistyön koordinaattori Sinikka Niskanen, Avitus-projekti avopalveluohjaaja Erja Heiskanen sekä keittiövastaavana kiertävä tukihenkilö Sirkku Ojala. Perheleiri on tavoitteellista perheiden jaksamista ja voimavaroja lisäävää ja vahvistavaa toimintaa. Perheleiri toimii hyvänä intensiivijaksona perheille, joissa
tarvitaan enemmän tukea ja voimavaroja arkeen. Perheleiriä kehitetään samalla sosiaalialan opiskelijoiden oppimisympäristönä.
Perheleirin tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja vanhempien voimavarojen lisääminen arjessa. Perheleiri toimii perhetyön intensiivijaksona, jonka aikana voidaan vanhemmuutta tarkastella
tiiviimmin. Perheleiritoiminnan teoreettinen tausta nivoutuu sosiaalipedagogiikkaan, joka suuntautuu ihmisen arkeen ja omien voimavarojen löytämiseen. Lähtökohtana on asiakkaan konkreettinen
auttaminen.

Luovuus ja ilon jakaminen tuovat voimavaroja perheiden arkeen
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5.8 Kasvatusaiheiset illat päiväkodeissa
Perheentalo -yhteistyö on kehittänyt ja toteuttanut yhdessä Auta Leija Lentoon -projektin (Omaiset
mielenterveystyön tukena ry) kanssa kasvatusaiheisia iltoja päiväkotien vanhempainilloissa. Iltojen
teemoina on ollut: Meidän perheen arvot, huomaa hyvä lapsessa, rajat ja rakkaus sekä lapsen ja
nuoren mielenterveyttä suojaavat tekijät. Materiaalina käytetään mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton valmista Hyvän lapsuuden ytimessä - luentomateriaalia. Auta Leija Lentoon –projekti päättyi
syksyllä 2009, joten Perheen talo-yhteistyö on jatkanut tätä toimintaa.
Illat etenevät kasvatukseen liittyvällä alustuksella, jotka ovat vuorovaikutuksellisia ja keskustelevia
tuokioita ja niiden tavoitteena on ajatusten ja keskustelun herättäminen vanhempien kesken sekä
vahvistaa vanhempien ja päiväkodin kasvatuskumppanuutta. Illan kesto on noin kaksi tuntia.


Vuoden aikana pidettiin kaksi kasvatusaiheista iltaa. Illat olivat Varpulan perhepäiväkodissa 8.10.2009 Pihlajaharjun perhepäivähoitajien lasten vanhemmille
(22 osallistujaa) ja Vieremän kunnan vuorohoitokodissa Harjulassa 19.11.2009
(15 osallistujaa).

7. VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMINEN
Perheen talo-yhteistyön yhtenä vuoden tavoitteista on ollut kiinnittää enemmän huomiota jo mukana olevien vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä jaksamiseen. Vuoden aikana on järjestetty seuraavia
tapahtumia:











tukihenkilö- sekä muusta vapaaehtoistoiminnasta lastensuojelujärjestöissä kiinnostuneille yli
55 – vuotiaille henkilöille järjestettiin rekrytointitilaisuus Perhekeskus Onni ja Ilonassa
26.2.2009 klo 15.00-17.00. Tilaisuus oli samalla osa kahden sosionomi-opiskelijan opinnäytetyötä. Opinnäytetyö on luettavissa Tukihenkilöiden rekrytointi ehkäisevässä lastensuojelutyössä Iisalmessa, http://www.perheentalo.fi/File/Oppari_VALMIS.pdf Paikalla oli kymmenen asiasta kiinnostunutta.
Koordinaattori osallistui yhdessä Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluohjaajan kanssa Ensi- ja turvakotien liiton järjestämään kansalaistoiminnan työkokoukseen Sopukassa Sipoon kunnassa 5.-6.3.2009 sekä 17.-18-9-2009. Työkokouksia on tarkoitus pitää
kaksi kertaa vuodessa ja niiden tavoitteena on kehittää yhdistysten vapaaehtoistoimintaa.
kaikille yhdistysten vapaaehtoisille järjestettiin pienen lapsen ensiapukurssi 2.4.2009. Kouluttajina olivat Anne Vola ja Marika Lätti. Osallistujia oli 15.
Yhteistyössä on Voimaa-ilta kaikille vapaaehtoisille ja työntekijöille Kirman Kyläpirtillä
5.5.2009. Osallistujia 14.
Mölkkyillat aloitettiin 4.8.2009 sillä ajatuksella, että niihin voi sään salliessa osallistua ilman ennakkoilmoittautumista joka toinen viikko. Ensimmäisessä illassa oli neljä mölkkyäjää.
Perinnelauluiltojen tavoitteena oli houkutella jo toimivien vapaaehtoisten lisäksi uusia toimijoita mukaan. Iltoja pidettiin 8.9., 21.10. ja pikkujoulujen merkeissä 7.12.2009. Iltoihin
osallistui yhteensä 32 henkilöä.
Ylä-Savon Ensi-ja turvakotiyhdistys järjesti kansalaistoiminnan illan 25.8.2009 Turvatuvalla. Alustajana toimi kansanedustaja Tuula Väätäinen. Osallistujia oli 24.
koordinaattori osallistui Savonia –ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveyshuollon johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmaan liittyviin opintoihinsa seminaariin Pariisissa 10.17.5.2009. Seminaari käsitteli
monimuotoisuuden johtamis-
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ta yhteiskunnassa (Diversity in Management). Seminaarista saatua materiaalia voi hyödyntää vapaaehtoistyön kehittämisessä.
20.11.2009 järjestettiin Lasten Oikeuksien päivän 20 –vuotisjuhlan kunniaksi koko perheen
tapahtuma Iisalmen nuorisotalolla. Samalla sai tutustua lasten oikeuksiin toiminnallisella
rastiradalla, jota varten jokainen sai oman passin. Tilaisuudessa esiintyi nuorisobändi Reborned ja juontajina toimivat Laura Vinberg ja Minna Ojala. Osallistujia oli noin 80 ja tapahtuman järjestelyihin osallistui 20 vapaaehtoista toimijaa. Olvi sponsoroi tapahtuman
juomat.
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7 TIEDOTTAMINEN
Hankkeen toiminnoista, tapahtumista ja yhteistyöstä on tiedotettu paikallislehdissä (Iisalmen Sanomat, Töllötin), perhe- ja lastenneuvolassa, koulujen vanhempainyhdistysten kokouksissa, perheille
suoraan, omien ja yhdistysten nettisivujen kautta, yleisillä (kaupat, kirjasto) ilmoitustauluilla, oppilaitosten ilmoitustauluilla, seurakunnan kautta.
Iisalmen Sanomien Teemaliite ilmestyi 20.9.2009. Näkyvyyttä saatiin paljon ja Iisalmen Sanomat
julkaisivat liitteen 7-sivuisena, vaikka mainoksia ei mennyt niin hyvin kaupaksi kuin ennen. Teemaliite lähetettiin kaikkien järjestöjen liittoihin ja muille yhteistyökumppaneille. Teemaliitteen toteuttaminen yhteistyössä paikallisen lehden kanssa on herättänyt kiinnostusta laajemminkin.
Perheen talo –yhteistyön nettisivut uusittiin kokonaan loppuvuodesta 2009. Uudet sivut mahdollistavat sivujen päivittämisen itse.
8 YHTEISTYÖRYHMÄT
Koko hanke perustuu kolmen lastensuojelujärjestön paikallisyhdistysten kumppanuuden lisäksi yhteistyöhön kaikkien lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tai niiden elinoloja tukevien tahojen
kanssa. Yhteistyötä on tehty lasten- ja äitiysneuvolan, Iisalmen kaupungin eri palvelukeskusten,
Tytöt toimii-toiminnan, Lapinlahden, Sonkajärven, Vieremän ja Kiuruveden sosiaalitoimien, Savonia –ammattikorkeakoulun, Ylä-Savon ammatti- ja aikuisopiston, Portaanpään kristillisen opiston,
Iisalmen Vanhempainyhdistyksen(Iivarit ry), koulujen, Auta Leija Lentoon –projektin (Omaiset
mielenterveystyön tukena ry), Sulake-hankkeen (Sonkajärven kunta), Ylä-Savon seurakuntien,
Lippuniemen Asukasyhdistys ry:n kanssa.
8.1 Iisalmen kaupungin ennalta ehkäisevän lapsiperhetyön työryhmä
Iisalmen ennalta ehkäisevän työn lapsiperhetyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu työntekijöitä äitiys- ja lastenneuvolasta, perheneuvolasta, sosiaalitoimesta, päivähoidosta, seurakunnan lapsityöstä, avoimesta päiväkodista sekä kolmannen sektorin edustaja, jota Perheen taloyhteistyöhanke edustaa. Työryhmän tavoitteena on koordinoida laaja-alaisesti kaupungissa tehtävää
lapsiperhetyötä ja toimia varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevien työmuotojen edellä kävijänä.






Työryhmä on työstänyt perhevalmennusrungon, jonka toteutus aloitettiin pilottiryhmällä
vuoden 2008 maaliskuusta alkaen. Toimeksiantajana on toiminut Iisalmen lastenneuvola.
Uusi perhevalmennusmalli perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön eli työryhmän jäsenet
on sitoutettu vastaamaan tiettyjen perhevalmennukseen kuuluvien kertojen pitämiseen. Perhevalmennuksessa on kahdeksan kokoontumiskertaa. Punaisena lankana jokaisella perhevalmennuskerralla on lapsen normaalin kehityksen tukeminen.
Moniammatillisen ennaltaehkäisevän lapsiperhetyöryhmän perhevalmennuksen pilotottiryhmän arviointipalaveri pidettiin terveyskeskuksen kokoushuoneessa 7.5.2009. Uuteen
perhevalmennuksen malliin ollaan tyytyväisiä. Erityisesti moniammatillinen työskentely
perhevalmennuksessa koettiin positiivisena. Tiedottaminen vaatii vielä kehittämistä, että
perheet ymmärtävät kaikkien kertojen liittyvän perhevalmennukseen. Perhevalmennuskertoja on yhteensä 8/ryhmä.
Perheen talo –yhteistyö ja Iisalmen seurakunnan lapsityö ovat pitäneet Vertaisuus-yhteisiä
voimavaroja etsimässä iltoja yhteensä viisi kertaa. Kutsut iltoihin ovat saaneet kaikki noin
kolmen kuukauden ikäisten lasten perheet.
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8.2 Ylä-Savon mediakasvatustyöryhmä
Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmä perustettiin keväällä 2005 ja siihen kuuluu jäseniä seuraavista
tahoista: Iisalmen kaupunki (sivistys-, sosiaali- ja vapaa-aikatoimi), Iisalmen Sanomat, Iisalmen srk,
Iivarit ry, Nuorten Palvelu ry (Tytöt Toimii-toiminta), Perheen talo-yhteistyöhanke(Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry, Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry), Savonia-ammattikorkeakoulu, Sonkajärven srk.
Mediakasvatustyöryhmän tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen sekä lasten, nuorten ja vanhempien kriittisen medialukutaidon lisääminen.
 Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksissa tuodaan esille ajankohtaisia mediakaskasvatukseen liittyviä aiheita ja jaetaan materiaalia ja hyviä käytäntöjä.
 Helena Kantanen Iisalmen seurakunnan viestintä-projektista piti Virkeyttä viesteihin-koulutuksen 10.3.2009 mediakasvatustyöryhmän jäsenille uimahallin kerhohuoneella. Tilaisuudessa oli 15 osallistujaa.
 Koordinaattori osallistui yhdessä Iisalmen kirjaston lasten- ja nuorten osaston johtajan kanssa Itä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen Mediakasvatusta-vai mitä se nyt oli? Varkaudessa 29.10.2009.
 Kerhokeskuksen kautta tilattiin mediakasvatukseen liittyvä koulutus ajankohtaisista
aiheista mediakasvatustyöryhmän jäsenille. Kouluttajana toimi Ville Alanen ja se pidettiin Savonia-ammattikorkeakoululla 16.11.2009 klo 13.00 – 15.00. Koulutukseen
osallistui 8 työryhmän jäsentä.
 Zonta-naisten järjestämä muotinäytöksen (Iisalmen Kulttuurikeskuksessa
25.10.2009) tuotto 4500 euroa lahjoitettiin 10.12.2009 Ylä-Savon Mediakasvatustyöryhmälle käytettäväksi lasten ja nuorten mediakasvatukseen.

Lahjoituksen luovuttivat Zonta Iisalmi Arean rahastonhoitaja Helena Valta ja puheenjohtaja Kaarina Kursukangas-Hourula Iisalmen kaupungin johtavalle nuoriso-ohjaajalle Tarja Komulaiselle ja
Perheen talo-yhteistyön koordinaattorille Sinikka Niskaselle.
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8.3 Savonia-ammattikorkeakoulu ja muut oppilaitokset
Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa on ollut tiivistä ja suunnitelmallista. Perheen talo
yhteistyö on mahdollistanut opiskelijoille työelämään tutustumista lastensuojelujärjestöjen näkökulmasta ja hanke on saanut lisäresursseja erilaisten toimintojen toteuttamiseen. Yksi opettaja on
mukana hankkeen ohjausryhmässä. Opiskelijoita on ollut mukana hankkeen toiminnoissa seuraavasti:





harjoittelut 4-8 viikkoa
tukihenkilötoiminta
opinnäytetyöt
o tukihenkilöiden rekrytointi
perheleiritoiminta

Yhteensä:

2 sosionomi-opiskelijaa
10 sosionomi-opiskelijaa
2 sosionomiopiskelijaa
7 sosionomiopiskelijaa
21 opiskelijaa

Portaanpään kristillisestä opistosta oli yksi harjoittelija lastenohjaaja-linjalta joulukuun 2009. Harjoittelu jatkui vielä vuoden 2010 tammikuun ajan. Tornion ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiharjoittelija oli harjoittelussa huhti- ja toukokuun 2009 .

8.4 Ylä-Savon terveyden edistämisen neuvottelukunta
Iisalmen terveyden edistämisen strategia korostaa terveyden edistämisen roolia kaikessa kunta- ja
aluekehittämisessä. Tutkimusten mukaan terveydenhuollon osuus ennalta ehkäisevässä toiminnassa
on vain 20 %. Kaikki kaupungin hallintokunnat osallistuvat terveyden edistämiseen ja huomioivat
näkökulmat toiminta- ja taloussuunnitelmissaan. Strategian keskeiset toimintalinjat:





Tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen
Liikunnallisen työ-, elin- ja harrastusympäristön vahvistaminen
Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen
Ravitsemuksen huomiointi kehittämishankkeissa

Vuonna 2008 perustettuun Ylä-Savon terveyden edistämisen neuvottelukuntaan kuuluu jäseniä kaikista Ylä-Savon kunnista ja Perheen talo –yhteistyöhanke edustaa kolmatta sektoria.
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9. ARVIOINTI
RAY:n arviointiohjeistuksen mukaisesti projekti on yksi mahdollinen näkökulma havaitun kehittämiskohteen ymmärtämiseksi ja on osa pidempää jatkumoa. Projektityön tarkoituksena on kokeilla
joitain työmenetelmiä käytännössä ja saada niistä mahdollisesti jatkuvia käytäntöjä.
Seuraavassa ei ole pyritty arvioimaan Perheen talo –yhteistyöhankkeen toimintoja kaiken kattavasti,
vaan lähinnä on pohdittu hankkeeseen liittyvien kehittämisalueiden haasteita.
Perheen talo –yhteistyöhankkeen tavoitteena on ollut tarjota ja kehittää matalan kynnyksen avopalveluja, joilla on tarkoitus ennalta ehkäistä ongelmien kehittymistä. Toiminta lähtee mahdollisimman
varhaisesta puuttumisen ajatuksesta, että perheet saisivat perheille tarkoitettuja avopalveluja juuri
oikeaan aikaan. Keskeisenä toiminnassa on yhteistyöhankkeen toimijoiden Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry:n, Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n ja Ylä-Savon Ensi- ja Turvakotiyhdistys ry:n ja julkisen sektorin palvelujärjestelmän mahdollisimman hyvä ja nopea tiedonkulku
ja toimintojen kehittäminen. Hankkeessa yhdistyvät perheiden opastus erilaisissa perheitä tukevissa
interventioissa ja samalla eri toimijoiden hyvien perhetyön käytäntöjen ja kokemusten jakaminen.
Kumppanuus on yhteistyönä luottamuksellinen, tasapuolinen ja avoin toimintatapa. Se on tietoinen
strateginen valinta. Kumppanuus edellyttää yhteistä strategiaa ja luottamusta. Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa myönteistä keskinäistä riippuvuutta, tiedon ja osaamisen yhdistämistä sekä molemminpuolista hyötyä.
Suurin osa mukana olleista perheistä on ollut aineellisesti ja taloudellisesti hyvin tai ainakin keskinkertaisesti toimeentulevia. Yksinäisyys vaivaa kuitenkin useita vauvaperheitä. Tämä piirre on tullut
esille sekä yksinhuoltajien perheissä että molempien vanhempien perheissä. Jäädään liian yksin
pienen vauvan tai useamman pienen lapsen kanssa. Läheisverkosto on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Suhteet sukulaisiin, isovanhempiin ovat heikot tai niitä ei ole ollenkaan. Läheisiä ystäviä ei
ole, on joitakin kavereita ja naapurusto tuntuu vieraalta.
Perheiden ohjauksessa on tärkeää löytää kanavat erityistuen tarvitseville asiakkaille. Hankkeen
työntekijän paikka ammattilaisten kentällä on sijoittunut perheneuvolan, neuvolan ja sosiaalityön
välimaastoon. Matalan kynnyksen ja varhaisen puuttumisen työmuodot ja -menetelmät näyttävät
palvelevan parhaiten niitä perheitä joille neuvolan peruspalvelut eivät riitä, mutta jotka eivät vielä
kuitenkaan ole lastensuojelun ja sosiaalitoimen palveluiden tarpeessa.
Mitä julkinen valta voi tehdä demokratian ja kansalaisvaikuttamisen hyväksi? Taustan tähän meille
antaa Suomen perustuslaki, joka määrää, että "julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon". Sen mukaan yksilöllä on "oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen".
Järjestöjen yhteistyö ja kehittämistoiminta edistävät koko Ylä-Savon alueen järjestöjen ja kansalaisten hyvinvointia. Saman tavoitteen puolesta toimiminen on saanut uutta potkua toimintojen kehittämiseen. Yhteistyötä tekemällä kaikkien yhteisenä tavoitteena on ollut perheiden hyvinvoinnin
parantaminen eli yhdessä lapsen parhaaksi. Kun perhe voi hyvin, voivat myös lapset hyvin.
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Tutkimus- ja arviointityössä tutkija Ari Haaranen Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta aloitti loppuvuodesta 2008 tekemään väitöskirjaansa aiheesta Vanhempainryhmät lapsiperheiden terveyden edistämisessä. Tutkimusjoukkona on ollut viisi vertaisryhmää Perhekeskus
Onni ja Ilonasta, joita haastateltiin kahteen kertaan keväällä 2009. Lisäksi hänellä on verrokkiryhmiä parilla muulla paikkakunnalla. Väitöskirja on suunniteltu valmistuvaksi vuonna 2010 ja sen
toteuttamiseen on Mannerheimin Lastensuojeluliiton säätiö myöntänyt apurahan tutkijalle.
Savonia ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden Heli Partasen ja Irene Korhosen opinnäytetyö valmistui syksyllä 2009. Opinnäytetyön nimi on tukihenkilöiden rekrytointi ehkäisevässä lastensuojelutyössä Iisalmessa. Lisäksi koordinaattori tekee ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
(sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma) kuuluvaa opinnäytetyötä, jonka alustava nimi on Asiantuntijoiden näkemyksiä kolmannen sektorin ja julkisen sektorin strategisesta kumppanuudesta ehkäisevässä lastensuojelutyössä. Tutkimusmenetelmänä käytetään delfimenetelmää, joka on yksi tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä.
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