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Suosittu lapsiparkki laajentuu perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinäksi
Perhekeskus verkostoi lapsiperheiden palvelut
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman mukaisesti myös Järvi-Pohjanmaalla ollaan
avaamassa perhekeskuksen kohtaamispaikkaa. Perhetupa Pähkinä on aikaisemmin tullut
tutuksi avoimen varhaiskasvatuksen kautta. Se on tarjonnut lapsiperheille jo vuosien ajan
mahdollisuuden lasten tilapäiseen hoitoon sekä 5-vuotiaiden pikkueskariin. Samoin on tarjolla
ollut viikoittain perhekahvila ja aamupalatreffit. Pähkinän lapsiparkkitoimintaa ollaan
tulevaisuudessa laajentamassa iltaan ja lauantaihin. Jos esimerkiksi haluat lähteä lenkille,
parturiin, ostoksille tai osallistua harrastuksiin, voisit tuoda lapsesi Pähkinään siksi aikaa.
Lapsiparkin hinta on hyvin edullinen, 2€/lapsi/tunti.

Neuvolakäynti onnistuu myös kohtaamispaikka Pähkinässä
Nyt Pähkinän tiloissa tarjottavia palveluja tullaan lisäämään siten, että eri asiantuntijat
sivistystoimesta, sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta ovat sovitusti tavattavissa
Pähkinässä. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun
nopeasti ja joustavasti. Palveluja vahvistavat myös muut perheille tärkeät toimijat, kuten
esimerkiksi KELA, eri seurakunnat ja eri järjestöt.
Perhekeskuksen avoimeen kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita lapset, heidän perheensä ja
läheisensä. Pähkinän tiloissa tullaan tarjoamaan eri toimijoiden järjestämiä kerhoja ja ryhmiä,
joihin toivotaan paljon uusia osallistujia ja tulevia Pähkinän käyttäjiä. Tämä konkreettinen tila
antaa mahdollisuuden uusille toimintamalleille ja toimijoille.
Kohtaamispaikka Pähkinässä,
 voi viettää aikaa oman perheen kanssa, tavata muita vanhempia ja jakaa kokemuksia
heidän kanssaan
 voi leikkiä muiden lasten kanssa ja osallistua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan
kuten lapsiparkkiin, pikkueskariin, perhekahvilaan tai perheiden aamupalatreffeille
 voi osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin, kuten Ihmeelliset vuodet
vanhemmuusryhmä, tai järjestöjen ja seurakuntien yhdessä toteuttamiin kerhoihin
 voi halutessaan saada tietoa lapsen ja koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista, kun
eri alojen ammattilaiset ja asiantuntijat vierailevat Pähkinässä viikoittain
 voi saada tietoa lapsiperheiden palveluista sekä tarvittaessa saada apua ja tukea
lapsiperhearjen haasteisiin
 voi osallistua toiminnan suunnitteluun uusilla ideoilla ja ehdotuksilla

Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluaisit olla jollain tapaa mukana kohtaamispaikan
toiminnassa, voit ottaa yhteyttä:
Sirpa Pollari, perhekeskuskoordinaattori, p. 0401346754, sirpa.pollari@alajarvi.fi
Lisää tietoa perhekeskustoiminnasta löytyy THL:n sivuillta:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/perhekeskus

