
 

 

Palokan perhekeskusverkoston tapaaminen 

Muistio  
 
Palokan perhekeskusverkoston ja ehkäisevän päihdetyön alueryhmän (EPTT-hanke) 
yhteistilaisuus  
 
Paikka: Palokka, Pappilanvuoren päiväkoti 
Aika: 12.2.2020 
Läsnä: noin 10 osallistujaa 
 
Avaus:  
 
Päiväkodin johtaja Tiina Lehtonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kävimme läpi edellisen kerran 

tapaamisen työpajoista esille nousseet tavoitteet. Sari kertoi perhekeskustoiminnasta sekä tulevaisuuden 

sote-keskustoiminnan rahoitushausta. Lisäksi kävimme läpi perhekeskustoiminnan kehittämisen 

painopisteitä sekä varhaisen tuen palveluja ja siihen liittyvää lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa 

2020-2021.  

 

Kehitteillä on mm. malli, jossa osa neuvolan tarkastuksista voitaisiin toteuttaa päiväkodilla, joka mm. 

Petäjävedellä jo on osin käytössä. Kortemäki-Kypärämäki ja Palokan alueella toimintaa oltaisiin myös 

valmiita kokeilemaan. Sari muistutti vielä perhekompassista, joka toimii kynnyksettömänä keskusteluavun 

palvelutarjottimena siellä, missä perheitä muutenkin tavataan, kuten perhekahvilat, tapahtumat yms. (esitys 

liitteenä). 

 

 
Yhteisöllisyyden nykytila – mitä sanoo mentimeter?  
 

Paikallaolijat pääsivät vaikuttamaan ja vastaamaan kännykällä kysymykseen ”Mitkä kolme asiaa liität 

mielessäsi yhteisöllisyyteen?” Vastauksissa korostuivat mm. yhdessä tekeminen, avoimuus, 

yhdenvertaisuus, luottamus, osallisuus, osallistuminen, tuttuus ja yhteishenki (kuva liitteenä).  

 

Seuraavaksi valittiin useasta vastauksesta viisi asiaa, joita tarkasteltiin kysymyksellä, ”Kuinka hyvin 

seuraavat asiat toteutuvat Palokassa” skaalalla 1-5. 

  

 Yhdessä tekeminen 3,3 
 Yhdenvertaisuus 3,3  



 

 

 Luottamus 3,4 
 Turvallisuus 3,4  
 Avoimuus 3.1. 

 
Pohdittiin vielä ”Miten yhteisöllisyyttä voidaan lisätä Palokassa?” ja vastauksissa korostuivat mm. 

tiedotuksen tärkeys, viestintä, avoimuus, yhteistoiminta, iltapäivätoimintaa koululaisille, yhdessä asioista 

sopiminen, verkostotapaamiset ja yhteistapahtumat. Lisäksi suunnitelmallisuus, tieto eri toimijoista ja 

tutustuminen koettiin tärkeänä.  

 

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi – mitä yhteisöllisyys on ja voidaanko sitä mitata? 
  
Raija Harju-Kivinen esitteli yhteisöllisyyden määritelmää enemmän, jolla on useita eri määritelmiä. Raija 
esitteli sosiaalisen laadun mittaamisen mallin (SOLA-malli), jonka mukaan yhteisön sosiaalinen laatu on 
yhteydessä kansalaisten hyvinvointiin. Yhteisön vahvistamiseen liittyy neljä eri osakokonaisuutta 1) 
sosiaalinen turvallisuus 2) sosiaalinen valtaistuminen 3) sosiaalinen osallisuus sekä 4) koheesio, 
”yhteiskunnan eheys”. Yhteisön sosiaalista laatua voidaan mitata indikaattoreilla, joita Raija on alustavasti 
poiminut tarkasteluun sosiaalisen laadun mallin pohjalta. LTH tutkimuksesta voisi ottaa vielä mukaan 
joitakin indikaattoreita pienten lasten osalta. Esitys liitteenä. 
Edellisen maakuntavalmistelun aikana tehtiin nk. tulevaisuuden ennustamiskokeiluja Keski-Suomen 
maakunnalle 2018. Tavoitteena tarkastella eri tulevaisuuden kuvia ja arvioidaan miten indikaattorit 
muuttuvat sekä pohtia, miten niihin pitäisi ennakoiden vaikuttaa.  
 
Raija esitteli vielä yhteisöllisyyden edistämistä KYLÄ kaupungissa -hanketta ja sen toimintaa 
Hämeenlinnasta, kuten Kuntosalitoiminta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, torstaitreffit kodin ja koulun 
yhteistyölle sekä elämänkaarikahvilassa eri-ikäiset opettavat / avustavat toisiaan eri toiminnoissa. Liitteenä 
myös Ehkäisevän päihdetyön lupaavat käytännöt (lapset ja nuoret) työkalupakkia. Lisäksi tavoitteena tehdä 
myös aikuisten osalta hyvät-/lupaavat käytännöt mallit kokoava työkalupakki.  
 
 
Päihdeilmiö ja yhteisen sävelen löytäminen  
 
Ideoiden jalostaminen –työskentelypaja, jossa tarkastelimme ryhmissä seuraavia ilmiöitä: 
 
Puheeksiotto: 
 
Tärkeää tunnistaa, missä palveluissa päihteet otetaan puheeksi, miten toimintatapa saadaan aktiiviseksi 

toiminnaksi, säännölliseksi ja systemaattiseksi työskentelyksi kaikille toimijoille, jotka kohtaavat sote-

palvleuissa – erilaisten menetelmien haltuunotto on tärkeää ja tarpeita nousee myös muihin menetelmiin, 

kuten lapset puheeksi, NEPSY ja kasvatuskumppanuus -osaamista tarvitaan. Kysymyksinä nousevat 

resursseihin liittyvät haasteet. Auttava kohtaaminen –koulutus (14.2. mennessä ilmoittautuminen – Raija 

laittaa linkin vielä kaikille uudelleen (laitettu 12.2.)) tuo erilaisia työkaluja juuri kohtaamiseen ja puheeksi 



 

 

ottoon. Kolmen kerran koulutus (á 4 h) Kirsi Mustonen vetäjänä. Tieto löytyy myös verkkosivuilta tai Raija 

Harju-Kiviseltä.  

 
 
Tavoittaminen ja läsnäolo 

Ideana olisi toteuttaa ns. Palvelumarkkinat – päiväkodissa ja kouluissa toiminnallinen vanhempainilta, jossa 

toimijoita eri ständeillä (perhekompassi, päihdehoitaja, MLL tms.) jossa tavoitettaisiin iso joukko ihmisiä 

yhdellä kertaa. Madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä myös jälkikäteen, jos sillä hetkellä ei uskalla lähestyä 

toimijaa.  

 Influenssarokotusten yhteydessä on paljon toimijoita esillä kohtaamassa kansalaisia.  

 Odottaville perheille – Vauvan kaa -tapahtumassa myös toimijat esillä.  

 Hyvinvointi-ilta perheille Kangasvuoren päiväkodilla.  

 Vanhempainvartit skypen kautta säännöllisesti (koulun th, sosiaalihuolto tms. ja kuka tahansa 

vanhempi voisi olla yhteydessä (verkossa oleva olohuone n. 15 min). Iso joukko ihmisiä tavoitetaan 

helposti ja kätevästi.   

 
Yhteisöllisyyden lisääminen ja voimaantumisen tukeminen 
 
Mahdollisuutena järjestää mm. teemalliset yhteisölliset kahvilat tai vanhempainillat (keskustelutilaisuudet) 

teemoitettuna vanhemmuuden tukemiseen. Tarve suljetuista ryhmistä, joissa vetovastuu on ammattilaisella 

– näistä on hyviä kokemuksia ja suuri tarve eli ei pelkästään vertaistuellista ryhmää. Monesti perheissä 

energia menee päihteitä käyttävän nuoren ympärille ja muut perheen lapset jäävät ehkä enemmän syrjään.  

 
Tiedon kulku ja tiedottaminen 
 
Keskustelimme siitä, miten tiedonkulku ja tiedottaminen olisi tärkeää ulottaa koko alueen asukkaita myöten 

niin, että tilanne esimerkiksi nuorten päihteiden käytöstä olisi koko alueen asukkaiden tiedossa. Viestinnällä 

olisi mahdollisuus kasvattaa alueen yhteisöllisyyttä ja keinoja saada myös helposti saatavien ja 

ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Ammattilaiset tunnistavat herkästi 

riskit ja olemassa olevat ongelmat, mutta yhteisiä keinoja vaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen ja 

purkamiseen ei tahdo löytyä. Olisi tärkeää koota alueen toimijoiden rakenteita yhteen ja pohtia ratkaisuja 

niihin porukalla. Positiivinen ja avoin viestintä aiheen ympärillä voisi luoda ratkaisukeskeistä pohdintaa. 

Haasteena nähtiin asiakkaan tietosuoja, joka voi herkästi toimia esteenä ennaltaehkäisevän työn 

mahdollistumiselle. 


