
Vanhempien Webinaari
- Virtuaalinen kohtaamispaikka 

- Hyvinvointialueen yhteinen 
webinaarisarja

Satakuntalaisten perheiden hyvinvointia edistämässä



Vanhempien osallistuminen helppoa, 
esteettömyys ja matala kynnys

Sektorien ja hallinnonalojen välinen 
yhteistyö

Yhdenvertaista palvelua tasapuolisesti 
kaikille

Ennaltaehkäisevä palvelu

Hyvinvointialueen yhteinen 
palveluohjaus, tiedon lisääminen 
kuntalaisille

Mahdollistetaan perheille tuen saanti arkeen koronasta 
huolimatta. Aiheet asiakaslähtöisiä, liittyen lapsuuteen, 
nuoruuteen ja perhe-elämään. 

Sisällön suunnittelu yhteistyössä Rauman ja Euran 
hankevastaavien kesken. Malli pohjautuu Tulevaisuuden 
sote-keskus hankesuunnitelmaan ja on tehty yhteistyössä 
lasten ja nuorten hyvinvointi ja oma hyvinvointi –
osahankkeiden kesken.

Kyseessä on pilotti, jossa luodaan pysyvä matalan kynnyksen 
palvelumalli koko hyvinvointialueelle.

Kohtaamispaikkojen toimijat, järjestöt, uskonnolliset 
yhteisöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat 
tulevat tutuiksi ja helpommin lähestyttäviksi. 

Yhteydenoton kynnys palveluihin helpottuu.



Webinaarin toteutuminen ja jatko

Palvelussa moderaattorina ja asiantuntijoina pääasiallisesti toimii kuntien omat 
ammattilaiset. Mukaan kutsutaan muutamia ulkopuolisia asiantuntijoita.

Pilotti 
alkaa 
15.9.2021

Webinaarista
tiedottaminen 
(Satasote 
viestintä, 
paikalliset 
viestintäkanavat, 
some-kanavat, 
Wilma 
tiedotteet, 
verkostoissa ja 
työyhteisöissä 
markkinointi) 

Alustana Teams, 
verkkoseminaari 

Väli- ja 
loppuarviointi,
tilastointi 
raportointi ja 
yhteenveto 
palautteista sekä  
osallistujien 
määrästä

Jatkosuunnittelu ja 
toteuttaminen 
tapahtuu 
maakunnallisessa 
KOPA –työryhmässä. 
Vastuu 
toteutuksesta siirtyy 
kunnille ja 
hyvinvointialueelle,  
yhteistoimintana 
järjestöjen ja 
uskonnolliset 
yhteisöjen kesken 

Palautekysely 
jokaisessa 
webinaarissa. 
Pyydetään myös 
kuntalaisten 
ideoita aiheiksi -> 
osallisuuden ja 
vaikuttamis-
mahdollisuus 
lisääntyy

Webinaari-
sarjoja 
toteutetaan 
2xvuodessa. 
Seuraava 
webinaari-
sarja 
keväällä 
helmi-
huhtikuussa 
2022 



WEBINAARISARJAN 
teemat ja iltojen
ajankohdat

aika aihe moderaattori luennoitsija

15.9.21 klo
17.30 - 19.00

Vauvamyönteisyys raskausaikana, 
synnytyksessä ja vauvan
ruokinnassa. Vauvamyönteinen
Satakunta

Mari ja Outi Karita Kaakinen, terveydenhoitaja, imetyskouluttaja, 
Rauma.
Merete Willis, kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC, Satasairaala
Anna Nupponen, Imetyksentuki ry

28.9.21 Turvallinen kiintymyssuhde hyvän
kasvun perustana

Mari, Outi Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi
PSL, DDP*-työnohjaaja, Theraplay*-kouluttaja ja 
Kiintymyskeskeisen hoidon ja terapian kouluttaja
Lapsis ry

4.10.21 Pienen lapsen (0-6v) 
kehotunnetaidot

Outi, Mari Marjo Viinanen, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), 
auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), toimintaterapeutti
ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 
työnohjaaja STOry (koulutuksessa 12/21), sertifioitu 
ratkaisukeskeinen lyhytterapian koulutusohjelma 
(koulutuksessa 6/22)

11.10.21 Murrosiän haasteet, 
mitä on etsivä nuorisotyö

Selja, Outi ja Mari Miika Viitanen, sosionomi, etsivä nuorisotyö, Rauma

20.10.21 Lapset ja nuoret somessa Selja ja Outi Tia Rosnell, nuorisotyön koordinaattori, MLL

10.11.21 Nuoret ja päihteet Mari, Outi ja Selja Anna Kenni, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön
koordinaattori, Pori

17.11.21 Uusperheen pelisäännöt Selja, Outi ja Mari Elisa Jyllinkoski, Uusperheneuvoja, hankepäällikkö, 
Suomen uusperheiden liitto

24.11.21 Ota syliin! Parisuhde pikkulasten
perheessä

Mari, Outi ja Selja Hanna Rienoja, johtava perheneuvoja, evl



Virtuaalisen kohtaamispaikan 
vuosikello 

• Tunne- ja vuorovaikutustaidot

• Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu
lähemmäs perheitä

• Sosiaalipäivystys

• Suun terveydenhuolto

• Ravitsemus-, toiminta- ja puheterapia

• Päivähoidon aloittaminen

• Alakoululaisen seksuaalisuuden kehitys ja 
huomioiminen

• Murrosikäisen seksuaalisuus

• Kaverisuhteet koulussa

• Sijaisvanhemmuus, tukiperhe

• Ero lapsiperheessä, kahden kodin lapsuus

• Parisuhde ja nuori, parisuhde ja tyhjä pesä



Kiitos!
Lasten ja nuorten hyvinvointi osahanke:
Mari Pihl, 044 403 2060, mari.pihl@rauma.fi.
Selja Sillantaka, 044 422 4439, selja.sillantaka@eura.fi

Omahyvinvointi osahanke:
Outi Viitanen, 044 403 5119, outi.viitanen@rauma.fi
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