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PERHENEUVOLA PALVELEE 

jyväskyläläisten lisäksi seuraavien kuntien asukkaita: 
 
 

Hankasalmi, Joutsa,  
Luhanka, Muurame, Petäjävesi,  

Toivakka ja Uurainen.    
 
 
 



    

 

 

Seuraaviin terapiaryhmiin ohjautuminen perheneuvolan asiakasarvioinnin 
kautta.    
 
LATO – lasten toiminnallinen ryhmä 

• Toiminnallinen ryhmä tukee lapsen itsetuntoa, tunneilmaisua se-
kä ryhmätaitoja 

• Ryhmä on tarkoitettu 6-9 -vuotiaille lapsille 
• Kerran vuodessa pidettävä ryhmä 

sisältää lapsille 12 tapaamiskertaa ja vanhemmille 6 tapaamis-
kertaa 

 
LASTEN ERORYHMÄ 

• Ryhmä on tarkoitettu 6-10-vuotiaille lapsille perheen hajoamiseen 
liittyvien kokemusten ja tunteiden käsittelyyn 

• Lasten ryhmän rinnalla on kolme vanhempien ryhmätapaamista 
• Kaksi kertaa vuodessa talvella ja syksyllä käynnistyvät ryhmät si-

sältävät 8 tapaamiskertaa        
 
LASTEN MUSIIKKITERAPIA 

• Kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käyte-
tään muun toiminnan ohella vuorovaikutuksen keskeisenä väli-
neenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden savuttamiseksi 

• Musiikkiryhmä koostuu kolmesta, noin saman ikäisistä lapsesta   
• Tapaamiset kerran viikossa 45 min. ajan 

 
LASTENTUTKIMUSKLINIKAN KUNTOUTUSRYHMÄT 

• Lastentutkimusklinikalla järjestetään kuntoutusryhmiä muun mu-
assa luku- ja kirjoitustaidon, tarkkaavuuden, oman toiminnan oh-
jaamisen sekä visuaalisten taitojen ja opiskelutaitojen tukemisek-
si 

• Lisätietoja kuntoutusryhmistä Lastentutkimusklinikan nettisivuilta 
http://www.nmi.fi/klinikka                         

 
 

TAHDOLLA JA TAIDOLLA – parisuhteen parhaaksi  
• Parisuhteen kehittämiseksi parisuhteestaan kiinnostuneille pa-

reille 
• Sisältää alustuksia ja oman kumppanin kanssa tehtäviä harjoi-

tuksia oman kumppanin kanssa  
• Vuosittain järjestettävä ryhmä sisältää 3 tapaamiskertaa, joista 2 

arki-iltana ja yhtenä lauantaina 

 
EROSEMINAARI – jälleenrakennus eron jälkeen  

• Suomalaisen eroseminaarin tavoitteena on auttaa aikuisia selviy-
tymään erokriisistä mahdollisimman hyvin työstämällä eroon liit-
tyviä tunteista 

• Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin käynnistyvät ryhmät 
sisältävät 11 tapaamiskertaa 
 

VANHEMPANA VAHVEMMAKSI – kohti myönteistä vuorovai-
kutusta  

• Pohditaan yhdessä muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa 
vanhemmuuden ja kasvatuksen kysymyksiä 

• Vuosittain järjestettävä ryhmä sisältää 8 tapaamiskertaa 
 

HAASTAVASTI KÄYTTÄYTYVIEN LASTEN VANHEMPAIN-
RYHMÄ  

• Vertaisryhmän tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja ohjaa-
maan haastavasti käyttäytyvää lasta, vahvistaa myönteistä vuo-
rovaikutusta lapsen kanssa ja löytää keinoja tukea lapsen sosi-
aalisia- ja tunnetaitoja sekä jakaa kokemuksia vanhempien kes-
ken. 

• 1-2 kertaa vuodessa käynnistyvä ryhmä sisältää 6 tapaamista. 
Ryhmä kootaan joko vanhemmista, joiden lapsilla on aktiivisuu-
den ja tarkkaavuuden häiriö tai sen piirteitä tai vanhemmista, joi-
den lapsella on autismikirjon häiriö / Aspergerin oireyhtymä tai 
näiden piirteitä. 

 

PERHENEUVOLASSA TOIMII ERILAISIA RYHMIÄ LASTEN JA PERHEIDEN AUTTAMISEKSI. 
 

Ryhmissä voi jakaa omia kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja näin löytää uusia selviytymisen keinoja.  
Ohjaajina toimivat alan ammattilaiset, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 
Maksuttomat ryhmät ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille. 

 


