Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeessa
Tavoitteina hankkeen osakokonaisuudessa ovat vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevien palveluiden
saatavuuden parantaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien
ammattihenkilöiden osaamisen ja työvälineiden uudistaminen. Perhekeskustoimintamalli Lappiin
hankkeessa Oulun Hiippakunnan osahanke Tukea arjen vaativiin vaiheisiin (TURVA) -hanke on
kantanut päävastuuta vanhemmuuden ja parisuhteen tuen osa-alueesta.
Palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia
palveluja Oulun Hiippakunnan sivuille http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/koulutus-jakehittaminen/turva-hanke/vanhemmuuden-ja-parisuhteen-tuek/ , sekä ohjattu kaikkia Lapin
perhepalveluiden tuottajia tekemään samoin. Rovaniemen seurakunnan sivuilla digitaalisten
palvelujen sivusto on osoitteessa http://www.rovaniemenseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-jalapsiperheille/digipalveluja-perheille. Kootuista palveluista löytyvät myös Lapin maakunnan oma
virtu.fi- sivusto, jonka palveluvalikoimaa on täydennetty hankeaikana.
Hankkeessa on pilotoitu Perheasiain neuvottelukeskuksen kuvapuhelinpalvelua Rovaniemellä
http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/evlut_kirkko/rovaniemi_srk ja Saamelaista kaksi- ja
monikielisyysohjausta Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/Saamelainen-kielineuvola197306927529926/ ja Facebook-livetilaisuuksissa. Hankkeessa on edistetty saamenkielisten
neuvola ja kouluterveyspalvelujen sekä saamenkielisen vanhemmuuden tuen materiaalin
saatavuutta, myös tietoisuutta rajayhteistyön kautta saatavista Norjan perhepalveluista on lisätty.
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen, sekä eroauttamisen maakunnallisessa kehittäjätiimissä on
kehitetty palvelukorttia, jota voitaisiin jakaa perheille neuvolassa. Kortti kokoaa kasvokkain
kohtaavia ja digitaalisia palveluja, sen painopiste olisi parisuhteen tuen ja eroauttamisen
palveluissa. Kortin arvioitu julkaisupäivä on syyskuussa 2018.
Lapin maakunnassa on koottu moniammatillinen palveluohjaajien verkosto, jolle järjestetään
Skype-koulutuksilla perehdytystä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Verkostolle on järjestetty
koulutus vanhemmuuden ja parisuhteen tuen digitaalisista palveluista, sekä luterilaisen kirkon
perhepalveluista Lapin maakunnassa. Palveluohjaajien kouluttaminen tukee Lapin maakunnan
perhekeskusmallin ja sen osaajaverkoston rakentumista.
Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden osaamisen ja
työvälineiden uudistamista on edistetty hankkeessa järjestämällä koulutuksia. Parisuhteen tuen
koulutus ”Kuulevat korvat” järjestettiin luterilaisen kirkon työntekijöille syksyllä 2017
Kemijärvellä. Syyskuussa 2018 järjestetään parisuhteen tuen ja eroauttamisen koulutuskiertue
kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville Torniossa, Sodankylässä ja Rovaniemellä.
Lapset puheeksi- menetelmäkoulutus järjestetään Rovaniemellä kesä-lokakuussa 2018,
kohderyhmänä Lapin seurakuntien ja Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän perhetyön
työntekijät. Voimaperheet –malli otetaan laajamittaisena käyttöön Lapin kunnissa ja siitä
järjestetään koulutus osallistuvien kuntien terveydenhoitajille toukokuussa 2018. Voimaperheet
koulutuksen ohessa järjestetään myös kaikille avoin Turun yliopiston järjestämä koulutus lasten
mielenterveysongelmista ja niiden varhaisesta hoidosta.
Maakunnassa pilotoitiin myös Babytrail-Vauvapolku oppimispeliä osana perhevalmennusta
Torniossa, Kemissä, Kittilässä ja Sodankylässä keväällä 2018.

