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JOROINEN 2021

Lastensuojelulain (417/2007) § 12 mukaisesti kunnan on laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 

Suunnitelmaan kirjataan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät toimenpiteet sekä lastensuojelun järjestäminen että 

kehittäminen. Suunnitelma hyväksytään  kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 

Suunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:

1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;

2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;

3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa;

4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista;

5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;

6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten 

välillä; sekä

7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.



JOROINEN 2021

Nyt laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty vuosille 2021 – 2024. Suunnitelma 
on laadittu helposti lähestyttäväksi, verkosta löytyväksi suunnitelmaksi. Tämän vuoksi palveluiden 
kuvauksissa on hyödynnetty linkityksiä paitsi kunnan omilta verkkosivuilta löytyviin tietoihin myös 
muiden yhteistyötahojen kotisivuihin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty  
yhteistyössä  sosiaali- ja terveyspalveluiden, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaa-aika- ja 
liikuntapalveluiden, kulttuuri- palveluiden sekä Joroisten seurakunnan kanssa. 

Tarkoituksena on, että suunnitelmakaudella kehittämiskohteiden toteutumista arvioidaan 
valtuustokauden lopussa 2024.

Kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa on esitetty kattavasti Joroisista tilastotietoja 
indikaattoreiden osalta joten niitä ei ole otettu tässä niin kattavasti tässä esille.



LAPSUUDEN JA 
NUORUUDEN 
MÄÄRITELMÄ

Lainsäädännössä ja erilaisissa tilastoissa lapsuuden ja nuoruuden ikämääritykset ovat erilaisia. 
Nuorisolain määritelmän mukaan nuorilla tarkoitetaan kaikkia alle 29-vuotiaita. Työttömyystilastoissa 
nuoriksi luetaan alle 25-vuotiaat, nuorisotakuun yhteydessä koulutustakuu koskee alle 30-vuotiaita. 
Lastensuojelulain toimenpiteet koskevat alle 18- vuotiaita, lastensuojelun jälkihuolto päättyy 
25-vuotta täyttäessä.



ASUKASLUKU

Vuoden 2020 lopussa Joroisissa asui 4689 asukasta. Vuoden  2010 asukasluku oli 5394, joten 
asukkaiden määrä on vähentynyt  yli 700 asukkaalla. Suhteellisesti suurin vähennys on 
ikäryhmässä 0-14 vuotiaat.

Väestö 31.12.2010 31.12.2020

Yhteensä 5394 4689

0-14-vuotiaat 846 627

15-64-vuotiaat 3390 2601

Yli 65 vuotiaat 1158 1461



LAPSIPERHEIDEN 
TALOUDELLINEN TILANNE

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Joroinen Pohjois-Savo Koko maa

2018 1,8 3,1 3,4

2019 1,4 2,8 3,1



LAPSIA JA PERHEITÄ

Vuonna 2020 Joroisissa oli 0–17-vuotiaita 775 henkilöä ja 65 vuotta täyttäneitä 1461 henkilöä.

Syntyneiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana seuraavasti

2000 62
2005 49
2010 52
2015 31
2020 17

Vuonna 2010 Joroisissa oli 559 lapsiperhettä ja vuonna 2019 lapsiperheitä oli 435. Lapsiperheeseen  
kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias. 



ASUMINEN JA 
ASUINYMPÄRISTÖ

Savon Pariisina tunnettu Joroinen on vajaan 5 000 asukkaan kunta, joka tarjoaa kotoisan ja 
turvallisen ympäristön asumiselle.

Joroinen tarjoaa asukkailleen toimivat asumisen palvelut loistavien liikenneyhteyksien ja luonnon 
välittömässä läheisyydessä.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kauniit harjumaisemat tekevät Joroisista hyvän paikan elää!



KIRSI TOROI
TANJA SAVOLAINEN

VARHAISKASVATUS JA 
ESIOPETUS



JOKAINEN PÄIVÄ ON 
LAPSELLE HYVÄ PÄIVÄ

Varhaiskasvatus perustuu positiiviseen pedagogiikkaan, jossa huomio kiinnitetään lapsen 
osaamiseen ja onnistumiseen. Tavoitteena on lisätä lapsen hyvinvointia tunnistamalla ja käyttämällä 
luonteenvahvuuksia, oppimalla myönteisiä tunnesanoja, havainnoimalla hyviä hetkiä ja 
tavoitteellisesti lisäämällä myönteisiä hetkiä arkeen. 

Ohjaava kasvatus auttaa lasta kasvamaan itseensä luottavaksi ja rohkeaksi lapseksi, joka ottaa 
vastuuta hänelle kuuluvista tehtävistä ja tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksessa 
syntyy hyvä päivä ja hyvistä päivistä hyvä elämä: tasapainoinen ja onnellinen ihminen.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lapsen oikeutta 
hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja 
arvokas juuri sellaisenaan; kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. 
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.



EI KIUSATA!

Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 10§) määrää, että ”Varhaiskasvatusympäristön on oltava 
kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut 
edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta 
häirinnältä.” 
Joroisten varhaiskasvatukseen on laadittu kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen Ei kiusata! 
-suunnitelma. 

Kiusaamisen ehkäisyn keinoja ovat muuan 
muassa turvallisen ilmapiirin luominen, 
sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen 
opettaminen, itsetunnon vahvistaminen, tapa- 
ja moraalikasvatus, lasten osallisuuden ja 
tasa-arvon edistäminen sekä leikin 
havainnointi, ohjaaminen ja leikkiin 
osallistuminen.



HYVÄ ALKU

Joroisten kunnassa tuotetaan laadukasta, paikkakunnan 
ominaispiirteisiin soveltuvaa varhaiskasvatusta, jossa perheiden 
tarpeet ja toiveet otetaan joustavasti huomioon. Varhaiskasvatusta 
järjestetään kirkonkylällä Päiväkoti Pyrrissä, Kuvansin päiväkodissa, 
Kolman ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen 
varhaiskasvatuksen palveluina. Esiopetusta järjestetään Päiväkoti 
Pyrrissä ja Kuvansin päiväkodissa. Joroisten kunta on mukana 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021-2024. 

Ajankohtaiset tiedot varhaiskasvatuksen järjestämisestä löytyvät 
Joroisten kunnan internetsivulta: 

https://www.joroinen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-2/

https://www.joroinen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-2/


LASTEN LUKUMÄÄRÄ

Toimintayksikkö Lapsimäärä 1.9.2021

Kuvansin päiväkoti, varhaiskasvatus 40

Kuvansin päiväkoti, esiopetus 21

Päiväkoti Pyrri, varhaiskasvatus 52

Päiväkoti Pyrri, esiopetus 54

Kolman ryhmis 8

Perhepäivähoito 12

Yhteensä 187

Avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 45-50



Varhaiskasvatuksessa lapsi on elämänsä asiantuntija. Arki rakentuu lasten mielenkiinnonkohteiden, 
ideoiden ja orastavien taitojen ympärille. Leikki on keskeinen toimintatapa. Lapsia ohjataan aktiiviseen 
ja vastuulliseen osallistumiseen kaikissa päivän tilanteissa. 

Huoltajat osallistuvat varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Perheille järjestetään erilaisia 
tapahtumia, jotka myös tarjoavat mahdollisuuden tutustua muihin perheisiin. Varhaiskasvatus on 
avointa toimintaa, jonne huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan päivän touhuja.

TEHDÄÄN YHDESSÄ



KEHITYKSEN JA 
OPPIMISEN TUKI 

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen 
vasu, jonka tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Lapsen vasu on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien 
vasu-keskustelussa yhdessä laatima sopimus siitä, kuinka 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja huoltajien tulee toimia, jotta 
lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistetään. 

Joroisissa kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä ohjaa 
kolmiportaisen tuen malli, jolla varmistetaan lapsille oikea-aikainen ja 
riittävä tuki. 

Varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemisessa.  Varhaiskasvatuksessa on käytössä 
MiniVerso -toimintamalli, jonka avulla aikuinen auttaa lapsia löytämään 
itse ratkaisuja ristiriitoihin. Lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan oman 
riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana. 



LAPSELLA ON OIKEUS 
LIIKKUA

Valtakunnallisen 2015 julkistetun Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelman (aiemmin Ilo kasvaa liikkuen)  tavoitteena  on 

mahdollistaa  jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Joroisten  

varhaiskasvatus on ollut ohjelmassa mukana alusta lähtien. 

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

Joroisten varhaiskasvatuksen tavoitteena on mielekkään liikkumisen lisääminen sekä lapsille että aikuisille 

varhaiskasvatuspäivän aikana. 

Päivittäinen liikunta on lapselle yhtä tärkeää kuin riittävä uni ja terveellinen ravinto. Tutkimusten mukaan lapset eivät 

liiku tarpeeksi. Lapsi viettää varhaiskasvatuksessa merkittävän osan päivästään, minkä takia on tärkeää, että 

varhaiskasvatuksessa taataan lapsille mahdollisuus  liikkumiseen. 

https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi


AVOIN 
VARHAISKASVATUS

Avoin varhaiskasvatus tarjoaa maksutonta toimintaa lapsiperheille. Perheohjaajan 
järjestämissä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa lapset leikkivät ja voivat osallistua 
ohjattuun, kasvua tukevaan toimintaan. Huoltajat tutustuvat toisiinsa ja voivat saada 
vertaistukea esimerkiksi lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa. Huoltajilla on mahdollisuus 
keskustella perheohjaajan kanssa mieltä askarruttavista kysymyksistä, he saavat tietoa tarjolla 
olevista perhepalveluista ja apua palveluiden piiriin hakeutumisessa. 

 Lisätietoa ryhmätoiminnasta löydät kunnan verkkosivuilta.

https://www.joroinen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-2/avoin-varhaiskasvatus/


MYÖNTEINEN 
TUNNISTAMINEN



JOROINEN 2021

PERUSOPETUS



- Joroisissa opetusta järjestetään kahdella 
alakoululla ja yhdellä yläkoululla. 

- Opetuksen järjestämistä ohjaa 
perusopetuslaki, sekä opetussuunnitelma.

- Olemme sitoutuneet ProKoulu-periaatteisiin

- Joroisissa on syksyllä 2021  75 tehostetun 
tuen ja 39 erityisen tuen oppilasta.

PERUSOPETUS 
JOROISISSA

Koulu Oppilasmäärä 
19.8.2021

Kuvansi 1-6 97

Yhtenäiskoulu 1-6 189

Yhtenäiskoulu 7-9 138



PERUSOPETUKSEN 
TAVOITE

”Perusopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan oppimista oman taitotasonsa 
mukaisesti sekä hänen kasvuaan tasapainoiseksi, terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi. 
Oppilaan huoltajilla on ensisijainen vastuu kasvatuksesta. Koulu tukee kotien 
kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta koulussa. Koulun tulee olla 
aktiivinen kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja huolehtia siitä, että huoltajat saavat 
riittävästi tietoa lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Myös huoltajilta toivotaan 
aktiivisuutta. Oppilas on kodin ja koulun yhteistyön tärkein osapuoli. Lapsen ja nuoren tulee 
saada osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn oman ikätasonsa ja edellytystensä 
mukaisesti.” (POPS 2014)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet


PERUSOPETUKSEN 
TEHTÄVÄ

”Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää 
opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä 
antaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. 
Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan 
lähikouluun integrointi.” (POPS 2014)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet


AJANKOHTAISTA 
PERUSOPETUKSESSA

1) ProKoulu-toiminta on vakiintunut kaikilla kouluilla. Kouluilla on käytössä myös tehostetun ja 
erityisen tuen toimet.

2) Kuvansin koulu valmistunut syksyllä 2019
3) Kaikki koulut ovat myös Liikkuvia kouluja
4) Uuden esikoulun ja peruskoulun yhteistyön kehittäminen
5) Perusopetus on mukana useissa hankkeissa:

a) Kerhohanke
b) Lukemisen kulttuurin kehittäminen
c) Nuoret ja ilmasto-hanke



AJANKOHTAISTA 
PERUSOPETUKSESSA

6) Perusopetuksen yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa yksilö-/ ryhmämuotoisten 
tukitoimien järjestämisessä:

a) tyttö- ja poikaryhmät 
b) Ankkuri-työryhmä 
c) Avekki- ja art-toiminta



MEIDÄN KYLÄN 
KOULU -HANKE

Hankkeen kautta saatu resurssit toiminnan aloittamiseksi ja kehittämiseksi.

Aloitettu syksyllä 2018, päättyi syksyllä 2019. 

Tavoitteena on uudistaa kasvun- ja oppimisen tukimuotoja yhtenäisemmiksi. Saman mallin mukaan 
eri yhteistyötahot toimivat saumattomasti ja kokonaisvaltaisesti lapsia ja nuoria tukien. Toiminta on 
vakiintunut ja yhteistyö eri toimijoiden kesken tiivistynyt.



KOULUTERVEYS- 
KYSELY 2019

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Joroisissa suurin osa oppilaista on elämäänsä tyytyväisiä ja heillä on ystäviä. 
Tupakointi ja humalahakuinen juominen nuorten keskuudessa on vähentynyt ja suurin osa (yli 90%) syö päivittäin 
kouluruoan. Kyselyn mukaan nuoret kokevat keskusteluyhteyden vanhempiinsa hyvän ja koulukiusaamisen 
kokemukset ovat vähentyneet. Lukiolaisista suurin osa nukkuu yli 8 tuntia yössä ja he ovat lisänneet liikuntaa 
vapaa-ajalla. Suurin osa lukiolaisista kokee myös terveydentilansa hyväksi.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan Joroisissa kohtalainen/vaikea ahdistuneisuus nuuskan käyttö on lisääntynyt tytöillä. 
Lisäksi kannabiskokeilut ovat yleistyneet sekä tytöillä että pojilla. Aamupalan syöminen on vähentynyt 4-5.lk oppilailla 
ja yhteistä perheen ruokailuhetkeä on harvemmin kuin aikaisemmin. 8-9 lk oppilaista vain 40% nukkuu 8h yöunet ja 
pelaamista nuorista harrastaa mobiililaitteella tai tietokoneella lähes päivittäin 50%. Ylipainoisia lukiolaisia on 
Joroisissa 20%. Seuraava kouluterveyskysely on keväällä 2023. Vuoden 2021 tulokset valmistuvat syyskuussa.

Koululla kehitetään moniammatillista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvaamiseksi. 
Henkilökunnan osaamista on vahvistettu päihteiden puheeksioton ja mielenterveysosaamisen osalta. Koulupsyykkari 
toiminta Joroisissa on vakiintunut. 



OPPILAS- JA 
OPISKELIJAHUOLTO

Opiskeluhuolto on yleisnimitys, jolla viitataan esi- ja perusopetuksessa annettavaan oppilashuoltoon ja toiseen asteen 

opetuksessa annettavaan opiskelijahuoltoon. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) velvoittaa järjestämään 

oppilashuoltopalvelut kunnan alueella sijaitseville perus- ja toisen asteen oppilaitoksille. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan 

opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa 

tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 

opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö 

on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja 

huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Opiskeluhuollon avulla pyritään edistämään kouluyhteisöjen hyvinvointia ja 

ehkäisemään ongelmien syntymistä ja turvaamaan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on oppimisen, terveyden, 

hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä 

työskenteleville opettajille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville työntekijöille kuten kuraattoreille, psykologeille ja 

terveydenhoitajille.



OPISKELUHUOLTO



KOULU- 
TERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää 
terveydenhoitoa. Kouluterveydenhuollossa  jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, 
opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta 
huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa. Kouluterveydenhuoltoon 
kuuluvat myös suun terveydenhuollon palvelut määräaikaistarkastuksineen.

Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat määräaikaiset, laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset 
terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 338/2011) Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä 
yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, 
murrosiän alussa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa, jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla. 
ADHD kontrollien organisointi ja seuranta on ollut perusterveydenhuollon tehtävänä käypähoito-suosituksen 
mukaisesti vuodesta 2020.

Kouluterveydenhoitaja on myös Omatyöntekijä, joka auttaa tarvittaessa perheitä saamaan oikeaa palvelua oikeaan 

aikaan.   Jos koet olevasi väsynyt, arki on liian raskasta, parisuhteessa ongelmia, tai toivot muuten apua ja tukea 

perheesi elämään, ota rohkeasti yhteyttä!

https://www.varkaus.fi/hyvinvointi-ja-terveys/sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/varhaista-tukea-perheille/omaty%C3%B6ntekij%C3%A4


OPISKELUTERVEYDEN
HUOLTO

Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilaitoksen oppilashuolto. Joroisten yhtenäiskoulun 
opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveyden- ja sairaanhoitopalveluita Joroisten lukion 
opiskelijoille. 

Tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ja tulevaa työkykyä sairauksia 
ennaltaehkäisevällä otteella, varhaisen tunnistamisen menetelmillä tarvittaessa jatkohoitoon 
ohjaamalla. Myös suun terveydenhuollon palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. 
Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat terveydenhoitaja ja lääkäri. Opiskeluterveydenhuollon 
rungon muodostavat laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset. 

ADHD -kontrollien organisointi ja seuranta on ollut perusterveydenhuollon tehtävänä 
käypähoito-suosituksen mukaisesti vuodesta 2020. 



KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja 
sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. 
ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:

- Opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyviin asioissa.

- Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

- Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori työskentelee Kuvansin koululla pääsääntöisesti maanantaisin klo 8.00- 12.30. 
Tarvittaessa voidaan sopia myös muu ajankohta tapaamiselle.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorille oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, 
opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana.

Koulukuraattorin tavoitat puh. 040 5449030 sekä Wilman kautta.



KOULUPSYKOLOGI JA 
-PSYYKKARI

Psykologin tehtävänkuvaan kuuluu oppimiseen liittyvät tutkimukset ja oppimisvalmiuksien arviointi 
sekä näihin liittyvä oppimisen tukitoimien suunnittelu yhteistyössä kodin, koulun ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Psykologi osallistuu tarpeen mukaan hoidon tarpeen arviointiin ja hän 
toteuttaa keskustelukäyntejä  oppilaan hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukemiseksi. Lisäksi psykologi 
tarjoaa konsultaatiot ja osallistuu yhteistyöpalavereihin. Koulupsykologipalvelut on järjestetty 
toistaiseksi ostopalveluna. Psykologin tehtävään ei ollut yhtään hakijaa kesällä 2021.

Matalan kynnyksen mielenterveystyönä Joroisten yläkoululla ja lukiossa työskentelee 
koulupsyykkari. Koulupsyykkarin tehtävänkuvaan kuuluu mm. lasten ja nuorten mielenterveyden ja 
sosiaalisten häiriöiden ehkäisy , varhainen tunnistaminen ja lievien ongelmien tukikäynnit. Ajan 
koulupsyykkari voi varata oppilas itse tai myös vanhempi voi varata ajan tai ohjaus voi tulla muualta. 
Koulupsyykkari tarjoaa myös konsultatiivinen tukea koululle.



KASVATUSOHJAAJA

Joroisten yhtenäiskoulussa työskentelee kasvatusohjaaja. Kasvatusohjaajan työ sijoittuu 
opettajan ja koulukuraattorin välimaastoon.

Kasvatusohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä opettajien sekä muiden toimijoiden kanssa. Rooliin 
sisältyy myös aktiivinen yhteistyö vanhempien kanssa.

Kasvatusohjaajan työn keskeinen ajatus on yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä luokkatasolla, 
että koko kouluyhteisössä, syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy, vanhemmuuden sekä 
oppilaan yksilöllinen tukeminen.



Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin 
oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 
syntyneet).

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen 
asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle 
edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa 
tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota 
jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

LAAJENNETTU 
OPPIVELVOLLISUUS



LAAJENNETTU 
OPPIVELVOLLISUUS

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

● opetus (nykyisinkin maksutonta)
● päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
● opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
● opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
● lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 

koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
● vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
● joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten 
soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäisivät 
edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom).



JOROINEN 2021

LUKIO



JOROISTEN LUKIO

• antaa opiskelijoille hyvän yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden 
• auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset ihmiset huomioon ottaviksi 

eurooppalaisiksi
• seuraa oman seutukunnan ja lähialueen elämää ja osallistuu lähiympäristön kehittämiseen, 

yhteistyö on lähtökohtana laajemmalle, kansainväliselle ja suvaitsevalle yhteistyölle.
• ohjaa terveisiin elämäntapoihin 
• tarjoaa turvallisen opiskeluympäristön kriittiseen ja rakentavaan pohdiskeluun ja 

keskusteluun
• painopistealueita ovat frisbeegolf, salibandy, kansainvälisyys ja yrittäjyys.



JOROINEN 2021

TERVEYDENHUOLTO



TERVEYDENHUOLTO

Jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin (perustuslaki 
731/1999). Kuntien järjestämisvastuusta säädetään sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa laeissa, mm. 
Terveydenhuoltolaissa. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) varmistaa palvelutuotannon suunnitelmallisuuden, 
yhtenäisen ja yksiköiden sekä väestön tarpeet. 

Sotka.net tilastojen mukaan Joroisten väestörakenteessa ikääntyminen jatkuu edelleen. 65 vuotta täyttäneitä oli 
vuonna 2020 väestöstä 31,2%. Vastaavat luvut vuonna 2019 olivat 29,7% ja 2018 29,2% (Sotkanet.fi) 0-18 vuotiaita 
väestöstä oli vuonna 2020 18,7%, jossa on havaittavissa laskua edellisvuosiin (v. 2019 18% ja 2018 18,3%) 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on ollut laskussa vuodesta 2018. Vuonna 2020 pitkäaikaistyöttömiä 
työttömistä oli 19,2%, vuonna 2018 20,7 ja 2017 22,2%. Nuorisotyöttömien osuus (18-24 vuotiaasta työvoimasta) on 
puolestaan ollut nousussa. Joroisissa nuorisotyöttömien osuus oli vuonna 2020 16,4% (Vuonna 2019 16,4% ja 2018 
9,8%) Myös kunnan yleinen pienituloisuusaste on kasvanut (Vuonna 2019 15,2% ja vuonna 2018 14,6%) ollen koko 
maata korkeammalla tasolla (v. 2019 13,4% ja v. 2018 13,1%)



TERVEYDENHUOLTO

Lastenneuvolassa, äitiysneuvolassa ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan yksilöllisen 
tarpeen mukaisia käyntejä määräaikaisten ja laajojen terveystarkastusten lisäksi. Lastenneuvolan ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyönä on aloitettu kotikäynnit päiväkodissa olevien 2v. lasten perheisiin 
keväällä 2021. Joroisissa rokotekattavuus rokoteohjelman mukaisissa rokotuksissa niin lasten kuin 
muunkin väestön osalta on ollut valtakunnallista tasoa korkeampaa.

Näyttöönperustuvien menetelmien käyttöönottoa on edistetty ja henkilökunnan osallistuminen on 
mahdollistettu mm. IPC- menetelmä ja vahvuutta vanhemmuuten - koulutusten osalta. 



ÄITIYSNEUVOLA

Kun raskaustesti on positiivinen tai kun kuukautiset ovat jääneet tulematta ja epäilet olevasi raskaana, ota yhteyttä 
äitiysneuvolaan. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä neuvolaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa.  

Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äitiysneuvolatyön perustana on 
naisen ja hänen perheensä tarpeista lähtevä yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma. Painopiste on 
ennaltaehkäisevässä, perheiden hyvinvointia lisäävässä työssä. Jokaisen asiakkaan kohdalla arvioidaan hoidon, 
tutkimusten, seulontojen, ohjauksen ja neuvonnan tarve yksilöllisesti.  Neuvolassa saat myös tietoa erilaisista 
yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

Äitiysneuvolan asiakkuus jatkuu synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen asti.

Yksin lasta odottavien tai kasvattavien ammatillisesti ohjattu LEIJA-ryhmä Facebookissa

Odottavan perheen äiti ja isä voivat varata terveystarkastuksen suuhygienistiltä. Tarkastus on äidille maksuton ja 
myös ensimmäistä lasta odottavalle isälle. Jos käynnin yhteydessä tehdään toimenpiteitä, peritään niistä sekä käynti- 
että toimenpidemaksu.

https://www.facebook.com/yhdenvanhemmanperheidenliitto/photos/a.10153650246315624/10162892913765624/?type=3&theater


PERHEVALMENNUS

Perhevalmennusta tarjotaan niille perheille, joille on syntymässä ensimmäinen lapsi. 
Perhevalmennukset toteutetaan yhteistyössä yhteistoiminta-alueen neuvoloiden kanssa ja ne 
järjestetään Varkaudessa Perheentalolla. Perhevalmennuksessa on kolme tapaamiskertaa. 
Lisäksi synnytyssairaalat tarjoavat synnytysvalmennusta, jotka korona-aikana ovat olleet 
ensisijaisesti nettivalmennuksina.

Perhevalmennuksessa saat tukea vanhemmuuteen. Opit asioita vuorovaikutuksesta, vauvan 
hoidosta, imetyksestä ja parisuhteesta. Kaikkea tätä tarvitset hyvässä vauvaperhe arjessa.

Joroisissa varhaiskasvatuksen vastaavan perheohjaajan kanssa yhteistyötä on kehitetty 
ensisynnyttäjien osalta.



SEKSUAALITERVEYS JA 
RASKAUDEN EHKÄISY

Terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa on mahdollista keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, mm. 
raskauden ehkäisystä, sukupuolitaudeista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja jälkiehkäisystä. Käynneillä 
huomioidaan aina myös seksuaaliseen turvallisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät asiat.

Opiskeluterveydenhuollossa voidaan aloittaa seuraavat ehkäisyvaihtoehdot: ehkäisypilleri, ehkäisyrengas ja 
ehkäisykapseli (Nexplanon). Ehkäisykapseli ja kierukka laitetaan pääsääntöisesti terveysasemalla tai 
perhesuunnitteluneuvolassa.

Maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille

Alle 20-vuotias Joroislainen opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ehkäisyyn. Ehkäisyä tarjotaan ilmaiseksi, 
kun ehkäisyn tarve on olemassa. Maksuttoman ehkäisyn kesto riippuu valitusta valmisteesta. Kierukalla 
ehkäisyn kesto on 3- 5 vuotta, ehkäisykapselilla kolme vuotta ja pillereitä saa käyttää ilmaiseksi 20 ikävuoteen 
asti. Myös kondomit kuuluvat ilmaisjakelun piiriin tarvitseville ja niitä on saatavilla opiskeluterveydenhuollosta. 

Maksuttomat ehkäisypillerit kuuluvat Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen peruslääkevalikoimaan, muut 
merkit opiskelija hankkii itse reseptillä. Sairauden hoidon vuoksi lääkärin määräämät ehkäisyvalmisteet ovat 
maksullisia (esim. vuotohäiriöiden hoito) 3kk:n aloituspakkauksen jälkeen.

Ehkäisypillereiden aloitus ja seuranta tapahtuu terveydenhoitajan vastaanotolla.



LASTENNEUVOLA

Lastenneuvolassa edistetään lasten ja heidän 
perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. Neuvolassa 
seurataan lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan lasten 
kasvatustehtävässä sekä parisuhteen hoitamisessa. 

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana neuvolakäyntejä 
on yksilöllisen tarpeen mukaan 9-12 kertaa.  Sen jälkeen 
terveydenhoitaja tapaa lasta perheineen 1½-, 2-, 3-, 4-, 
5- ja 6-vuotiaana. Määräaikaistarkastuksista kolme on 
laajoja terveystarkastuksia, joihin kutsutaan kummatkin 
vanhemmat mukaan.



LASTENNEUVOLA

Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi 
koko perheen hyvinvointia sekä vanhempien tuen tarvetta. Laaja terveystarkastus pitää sisällään 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit. Arvioinnin tukena hyödynnetään vanhempien 
näkemystä lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä vanhempien luvalla varhaiskasvatuksen 
palautetta lapsen selviytymisestä päivähoidossa.

4v tark. kyselylomake vanhemmille.pdf

Yhteistyötä neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen kanssa on kehitetty. Lastenneuvolan ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyönä on aloitettu kotikäynnit päiväkodissa olevien 2v. lasten perheisiin. 
Joroisissa varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä jalkautuu ensisynnyttäjien koteihin tarpeen mukaan 
1-2 kertaa tarpeen mukaan. 

Neuvolan terveydenhoitaja on myös Omatyöntekijä, joka auttaa tarvittaessa perheitä saamaan 
oikeaa palvelua oikeaan aikaan.   Jos koet olevasi väsynyt, arki on liian raskasta, parisuhteessa 
ongelmia, tai toivot muuten apua ja tukea perheesi elämään, ota rohkeasti yhteyttä!

https://www.varkaus.fi/hyvinvointi-ja-terveys/sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/varhaista-tukea-perheille/omaty%C3%B6ntekij%C3%A4


KOULU- 
TERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää 
terveydenhoitoa. Kouluterveydenhuollossa  jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, 
opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta 
huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa. Kouluterveydenhuoltoon 
kuuluvat myös suun terveydenhuollon palvelut määräaikaistarkastuksineen.

Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat määräaikaiset, laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset 
terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 338/2011) Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä 
yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, 
murrosiän alussa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa, jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla. 
ADHD kontrollien organisointi ja seuranta on ollut perusterveydenhuollon tehtävänä käypähoito-suosituksen 
mukaisesti vuodesta 2020.

Kouluterveydenhoitaja on myös Omatyöntekijä, joka auttaa tarvittaessa perheitä saamaan oikeaa palvelua oikeaan 

aikaan.   Jos koet olevasi väsynyt, arki on liian raskasta, parisuhteessa ongelmia, tai toivot muuten apua ja tukea 

perheesi elämään, ota rohkeasti yhteyttä!

https://www.varkaus.fi/hyvinvointi-ja-terveys/sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/varhaista-tukea-perheille/omaty%C3%B6ntekij%C3%A4


OPISKELU- 
TERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilaitoksen oppilashuolto. Joroisten yhtenäiskoulun 
opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveyden- ja sairaanhoitopalveluita Joroisten lukion 
opiskelijoille. 

Tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ja tulevaa työkykyä sairauksia 
ennaltaehkäisevällä otteella, varhaisen tunnistamisen menetelmillä tarvittaessa jatkohoitoon 
ohjaamalla. Myös suun terveydenhuollon palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. 
Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat terveydenhoitaja ja lääkäri. Opiskeluterveydenhuollon 
rungon muodostavat laajat ja yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset. 

ADHD -kontrollien organisointi ja seuranta on ollut perusterveydenhuollon tehtävänä 
käypähoito-suosituksen mukaisesti vuodesta 2020. 



OMATYÖNTEKIJÄ 
-TOIMINTAMALLI

Jokaiselle kunnan lapsiperheelle on nimetty Omatyöntekijä lapsen / lasten iän mukaisesti, joko 
hänen neuvolan tai koulunsa terveydenhoitaja.

Askarruttavatko kasvatuskysymykset mieltä? Tai uuvuttaako arki? Onko vaikea löytää apua, kun sitä 
tuntee tarvitsevansa? Ota rohkeasti yhteyttä omatyöntekijään – pohditaan yhdessä kuinka teidän 
perheenne tilanteessa päästään eteenpäin!



EHKÄISEVÄ 

PÄIHDETYÖ

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn 

tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää 

terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan päihteiden 

kysyntään ja saatavuuteen ja sitä kautta päihteiden käyttöön. Käytännön toimintaan on kehitetty 

monia hyväksi havaittuja menetelmiä ja toimintamalleja. Kysyntään voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

vuorovaikutteisella päihdekasvatuksella ja viestinnän keinoin, siis tarjoamalla tietoa päihteistä ja 

niiden vaikutuksista ja motivoimalla ihmisiä tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja.



EHKÄISEVÄ 
MIELENTERVEYSTYÖ

Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyllä pyritään vähentämään tai poistamaan sekä yksilön että 

yhteisöjen mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä ja rakenteita.

Mielenterveyttä ja omaa hyvinvointia voi vahvistaa joka päivä huolehtimalla mielen hyvinvointia ja 

tasapainoa tukevista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja 

tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen, sekä harrastukset ja luova toiminta.

Ennalta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö kattaa laajan joukon toimijoita. Lasten ja nuorten 

osalta toimintaa suunnitellaan työryhmissä jotka kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena kaikilla olisi 

turvallinen ja hyvä lapsuus.



JOROINEN 2021

SOSIAALIHUOLTO



SOSIAALIHUOLTO

Kunnan tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten 
omatoimisuuden tukeminen. Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalipalveluja 
tarvitsee lähes jokainen kansalainen jossain elämänkaaren vaiheessa. 

Sosiaalipalvelut - kaikkien ihmisten palveluita

Kunnan on pidettävä huolta sosiaalihuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan 
sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön 
mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Osana hyvinvoinnin edistämistä kunnat järjestävät sosiaalihuollon 
neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301


SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, 
liikkumista tukevat palvelut, päihdetyö, mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsen ja vanhemman välisten 
tapaamisten valvonta sekä muut sosiaalihuoltolain 11 §  mukaisiin tarpeisiin vastaavat asiakkaan hyvinvoinnille 
välttämättömät sosiaalipalvelut.

Lisäksi kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava myös kehitysvammaisten erityishuollosta, vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, toimeentulotuen antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle, 
sosiaalisen luoton myöntämisestä kunnan asukkaille, kuntouttavasta työtoiminnasta, päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvista palveluista, omaishoidon tuen, perhehoidon, lasten ja nuorten huollon, 
lastensuojelun, ottolapsineuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan 
sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun 
kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien sekä opiskeluhuollon 
järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidm2780096


SOSIAALIPALVELUT

Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella vuodesta 
2013 alkaen. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat  kohdennetaan Varkauden 
sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatioon ja tilikarttaan. 

Sosiaalipalvelut on osa perusturvaa, Joroisissa työssä olevat työntekijät ovat Varkauden kaupungin 
työntekijöitä.

Joroisten sosiaalityön yksikössä tarjotaan lähipalveluna kuntalaisille  sosiaalipalvelut. Sosiaalityö ja -ohjaus 
tehdään pääosin yhdennettynä työnä, mikä tarkoittaa sitä, että sama sosiaalityöntekijä on lapsen asioissa 
mukana lapsen palvelutarpeen ollessa sosiaalihuoltolain mukaista tai lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia 
avohuollon tukitoimia, sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa. 



RAKENTEELLINEN 
SOSIAALITYÖ

Sosiaalihuoltolain 7§;n mukaan

Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon 
välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:

1) sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista 
yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;

2) tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan 
asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi;

3) sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten 
palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.

Sosiaalityön yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyy, kuinka sosiaalityö näkyy ja toimii poliittisessa päätöksenteossa, 
millaisia vaikutuksia rakenteellisella sosiaalityöllä on ja kuinka sosiaalityö toimii osana kansalaisyhteiskuntaa 
esimerkiksi järjestöjen kanssa.



LASTENVALVOJA

Perheoikeudelliset palvelut ovat osa lapsiperheille järjestettäviä sosiaalipalveluja, joihin luetaan kuuluviksi 
lastenvalvojapalveluina isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat, olosuhdeselvitysten laatiminen 
tuomioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa sekä adoptioasiat. Lisäksi perheoikeudellisiin asioihin keskeisesti 
liitoksissa olevia lakisääteisiä palveluja ovat lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta ja perheasioiden sovittelu. 

Isyyslaissa (11/2015) säädetyllä tavalla lastenvalvoja vastaa lapsen isyyden selvittämisestä.. Lapsen syntymää 
edeltävä ennakollinen isyyden tunnustaminen hoidetaan äitiysneuvolassa.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetyllä tavalla lastenvalvoja vahvistaa 
lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevia sopimuksia edustaen sosiaalilautakuntaa tai muuta 
sosiaalihuollosta vastaavaa toimielintä. 

Lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) säädetyllä tavalla lastenvalvoja vahvistaa lapsen elatusta koskevia 
sopimuksia edustaen sosiaalilautakuntaa.

Adoptiolaissa (12/2012) säädetyllä tavalla adoptioneuvonnan antamisesta tehdään päätös.  

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetyllä tavalla lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla 
huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus 
toteutuu lapsen edun mukaisesti. Lasten tapaamispaikkatoiminnan osalta palvelun myöntämisestä on annettava 
päätös.

 



ERONEUVO

Eroauttamista tarjolla jokaiseen eron vaiheeseen

Lapsen selviäminen eron tuomista muutoksista riippuu siitä, miten vanhemmat pystyvät selviämään 
keskinäisistä ristiriidoista. Olemme valmiita auttamaan teitä kaikella sillä osaamisella, mikä meillä on 
eroon päätymisen pohdinnassa ja eropäätöksen jälkeen.

Vanhemmuussuunnitelma

Apua eroon - chat palvelu

https://www.varkaus.fi/hyvinvointi-ja-terveys/perheiden-palvelut/eroauttaminen-apua-tarjolla-jokaiseen-eron-vaiheeseen
https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma
https://apuaeroon.fi/palveluhaku/chat/


SOSIAALIHUOLTOLAIN 
MUKAISET 

LAPSIPERHEIDENPALVELUT

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista 
hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen mukaan. 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina 
yhteistyössä perheen kanssa.

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.  Perhetyön 
avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.

Kasvatus- ja perheneuvonta
Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen 
myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.



SOSIAALIHUOLTOLAIN 
MUKAISET 

LAPSIPERHEIDENPALVELUT

Tukihenkilöt ja -perheet

Tukihenkilön tai -perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin perheenjäsenellä on 

pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne.

Lomanviettopalvelut ja tuki lomanvieton järjestämiseen

Lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton järjestämiseen annetaan perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai 

muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Vertaisryhmätoiminta

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa lapsen terveyden tai 

kehityksen turvaamiseksi. Vertaisryhmätoimintaan osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä toisten 

samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.



SOSIAALIHUOLTOLAIN 
MUKAISET 

LAPSIPERHEIDENPALVELUT

Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa 
järjestämisessä. Asumispalvelujen avulla järjestetty asuminen voi olla muodoltaan tilapäistä, tuettua, palveluasumista 
tai tehostettua palveluasumista.

Nuorten sosiaalityö ja ohjaus
Sosiaalihuollossa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä. Sosiaalihuollon on järjestettävä nuorille neuvontaa, 
ohjausta ja sosiaalista kuntoutusta.

Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja 
osallisuuden edistäminen. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista esimerkiksi työ- tai 
opiskelupaikkaan.

Päihde- ja mielenterveystyö sosiaalipalveluina
Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön 
voimavaroja ja hyvinvointia. Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä 
poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.



LASTENSUOJELU

Lastensuojelulaki 417/2007

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän 
velvollisuutenaan on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heillä on oikeus myös yksin 
määrätä siitä, miten lapsen kasvatus ja huolenpito järjestetään. Lastensuojelulaissa korostetaan, että 
yhteiskunnan on pyrittävä tukemaan vanhempia tässä tehtävässä ja tarjottava perheelle tarpeellista 
apua riittävän varhain. Lapsi ja perhe on myös tarvittaessa ohjattava lastensuojelun piiriin.

Kun viranomainen puuttuu perheen yksityisyyteen toteuttaessaan lapsi- ja perhekohtaista 
lastensuojelua, on päätöksiä tehtäessä aina otettava huomioon riittävällä tavalla vanhempien 
ensisijainen velvollisuus ja oikeus päättää lapsensa hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Viranomaisen 
on pyrittävä kaikin tavoin edesauttamaan vanhempien mahdollisuutta toteuttaa kasvatustehtäväänsä 
myös silloin, kun lapselle ja perheelle järjestetään lastensuojelulain mukaisia palveluja. 
Viranomaisten on myös oma-aloitteisesti tarjottava perheelle apua.



Lastensuojelu auttaa ja tukee vaikeassa tilanteessa elävää lasta ja perhettä sekä toteuttaa 
lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen 
sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu auttaa niitä perheitä, joille muut lapsiperhepalvelut 
eivät riitä.

LASTENSUOJELU



LASTENSUOJELU

Lastensuojeluilmotuksia on viime vuosina ollut 90-164.  Vuonna 2020 ilmoituksia tuli 164.

Avohuollon asiakkuuksia on ollut vuodessa noin 30 lasta keskimäärin.

Tällä hetkellä lastensuojelussa on asiakkaita 28 joroislaista lasta ja sosiaalihuoltolain mukaisessa 
asiakkuudessa noin 80 lasta.

Sijoitettuja huostassa olevia lapsia on 3 tällä hetkellä ja jälkihuollossa on 5.

Huostaanottoja ei ole tehty vuosina 2017-2020.

Kiireellisiä sijoituksia on tehty vuosina 2017- 2020 19 kappaletta.



HELPPO OHJAUTUMINEN 
TUEN PIIRIIN

APUA - nappi

Voit kysyä mitä tahansa perheiden tilanteisiin 
liittyvää. Yhteydenottosi voi koskea omaa 
perhettäsi, läheisiäsi tai vaikka naapurin lapsi- 
perhettä. Yhteydenottoihin vastaavat Varkauden ja 
Joroisten yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on vahva 
kokemus perheiden auttamistyöstä.

Yhteydenottopyyntö ohjautuu sähköpostina 
sosiaalitoimi.joroinen@varkaus.fi

https://www.varkaus.fi/apua-lapsiperheille-4473


ANITTA KORHONEN
SARI PAAVONSALO

NUORISOTOIMI



JOROISTEN 
NUORISOTOIMI

Nuorisotoimen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja itsenäistymisen tukeminen. 
Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, elämäntaitoja sekä parantaa 
paikallisia kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotoimi suunnittelee ja toteuttaa Joroisten nuorisotilojen toiminnan, erilaisia nuorten 
tapahtumia, retkiä ja teemailtoja sekä kerran kesässä järjestettävän lasten HeiHulinaa!-leirin. Etsivä 
nuorisotyö tarjoaa yksilöohjausta nuorille erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotoimi tekee tiivistä 
yhteistyötä Joroisten nuorisovaltuuston kanssa auttaen ja ohjaten nuoria vaikuttamaan heitä 
koskevissa asioissa.

Nuorisotoimen henkilöstö

Nuoriso-ohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä Liikunnanohjaaja

040-159 3114 040-152 0888 040-715 3880



JOROISTEN 
NUORISOTILA

Nuorisotila eli nuokkari on nuorten vapaa-ajanviettopaikka, jonne ovat tervetulleita nuoret 
yläkouluikäisestä alkaen. Nuokkari sijaitsee Joroisten lukion aulassa ja entisessä kirjastossa 
keskeisellä paikalla kirkonkylää. Nuokkarin aukioloajat ja tapahtumat löytää helpoiten somesta.

Nuokkarilla voi pelata erilaisia pelejä (biljardi, pingis, videopelit, lautapelit), tehdä läksyjä, syödä 
eväitään, tavata kavereita, levätä ennen harrastuksiin menemistä tai odottaa kyytiä. Nuokkareilla on 
aina aikuinen koulutettu ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella ja jolta voi saada palveluohjausta tai 
neuvoja monenlaisiin asioihin. Nuokkareilla toimii myös koulun ylijäämäruoan jakelupiste sekä 
nuorisotiedotus.

Joroisten nuorisotila Somessa;
Koulutie 1 FB Joroisten Nuorisotoimi
79600 Joroinen IG @joroisten_nuorisotoimi

Nuoriso-ohjaaja
puh. 040-159 3114



JOROISTEN 
NUORISOVALTUUSTO 

JORNUVA

Joroisissa toimii aktiivisesti Joroisten nuorisovaltuusto eli Jornuva, jonka tehtävä on edistää osaltaan nuorten 
paikallista vaikuttamista heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto järjestää kerran vuodessa vaalit, joihin voi 
osallistua ehdokkaana ja äänestämällä vaalipäivänä 13v. täyttäneet ja alle 18v. joroislaiset tai Joroisissa koulua 
käyvät nuoret. Kerran vuodessa Jornuva ja nuorisotoimi järjestää nuorten kuulemistilaisuuden, johon kerätään 
keskusteluaiheet nuorisolta. Tapahtumaan kutsutaan keskustelijoiksi valtuutetut, virkamiehiä ja nuorisovaltuuston 
lisäksi muitakin nuoria.

Jornuvalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnassa, läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa ja 
annettaessa puheoikeus. Lisäksi Jornuvalla on omat kokoukset, joissa he päättävät mm. vuoden aikana erilaisista 
nuorten tapahtumista, jotka järjestetään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Jornuva pyrkii eriarvoisuuden 
vähentämiseen esim. lahjoittamalla loppuvuodesta lahjakortteja Joulupuu-keräykseen. Nuorisovaltuuston mielipiteitä 
kuullaan nuorisotoimen nuokkaritoiminnan järjestämisessä, aukioloissa ja hankinnoissa. 

Jornuvan tavoittaa parhaiten sähköpostitse nuorisovaltuusto@joroinen.fi

Nuori, osallistumalla voit vaikuttaa!

Nuorisovaltuuston ohjaaja 040-159 3114 
 



ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä nuorisotyö on alle 29 – vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä. 
Kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka ovat jääneet koulutuksen tai 
työmarkkinoiden ulkopuolelle tai tarvitsevat tukea tarvittavien palveluiden 
saavuttamiseksi. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten 
keskuudessa mahdollistaen turvallisen ja luottamuksellisen 
aikuiskontaktin.

 

Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivän puhelinnumero 
Joroisissa
040 152 0888 (myös WhatsApp)

Facebook: Etsivä Joroinen

Instagram: Etsivajoroinen

Snapchat: Etsivasaara





ILMOITUSVELVOLLISUUS



ANITTA KORHONEN

TAIDE JA KULTTUURI



TAIDE JA KULTTUURI 
HYVINVOINNIN 
OSATEKIJÄNÄ

Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan tarjoaa mahdollisuuksia, tukea ja resursseja edistää 
terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella tavalla jokapäiväisessä elämässä. 

• Taiteen ja kulttuurin tutkittuja hyvinvointivaikutuksia ovat mm.
• sosiaalisen osallistumisen lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kriittisen ajattelun 

tukeminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus
• vaikutukset koettuun terveyteen ja elämänlaatuun sekä mielenterveyteen ja mielen 

hyvinvointiin
• vaikutukset fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa 

ja paranemista
• taitojen kehittyminen sekä mahdollisuudet onnistumisen ja oppimisen kokemuksiin läpi 

elämän

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/



• Lasten, nuorten ja perheiden kulttuuripalveluja toteuttamassa

• Lastenkulttuurikeskus Verso

• Karhulahden kotiseutumuseo

• Toenperän kirjasto

• Soisalo-opisto

• Nuorisopalvelut

• Järjestöt

• Kulttuuriin aktivointi

• Kulttuuriketju - kulttuurikasvatussuunnitelma

• LAKU-lähete, lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuurilähete

KULTTUURI OSANA 
JOROISTEN KUNNAN 

HYVINVOINTIPALVELUJA



LASTEN KULTTUURIKESKUS 
VERSO

• Lastenkulttuurikeskus Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva savolaiskuntien 
muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus.

• Verson toiminta jakautuu lastenkulttuuripalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.

• Lastenkulttuuripalvelut toteutetaan pääsääntöisesti 

• Kouluissa

• Varhaiskasvatuksessa

• Kerhoissa

• Kirjastoissa

• Neuvolassa

• erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa. 

• Ympärivuotiseen kulttuuritarjontaan lukeutuvat mm. taidekasvatukselliset satutuokiot, taide- ja kulttuurityöpajat, 
esitykset, taide- ja kulttuurikasvatusmateriaalit sekä tapahtumayhteistyö. 

• Verso tavoittaa vuosittain noin 25 000 asiakaskontaktia, joista Joroisissa n. 800-1000

http://www.versoverkko.fi/


SOISALO-OPISTO

● Lapset ja nuoret voivat harrastaa Soisalo-opistossa tanssia, musiikkia, kuvataiteita ja 
kädentaitoja 

● Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä
● Kiinnostus aiheeseen riittää, aiempaa harrastuneisuutta ei tarvita
● Voit kokeilla eri vaihtoehtoja ja sen jälkeen tehdä valintasi
● Lapset ja nuoret voivat osallistua myös kansalaisopiston kursseille
● Jotkut kurssit sopivat  erityisen hyvin lapsen ja aikuisen yhteiseksi harrastukseksi
● Soisalo-opisto tuottaa paljon kulttuuritapahtumia, joihin on vapaa pääsy

https://www.soisalo-opisto.fi/


VEKARA-VARKAUS

• Itä-Suomen suurinta lastentapahtumaa, Vekara-Varkaus festivaaliviikkoa vietetään vuosittain 
kesäkuussa. Festivaalin  ohjelmisto kattaa taiteita, tieteitä, retkiä, seikkailuja ja  harrastuslajeja 
lapsia kiinnostavassa muodossa.  

• Festivaali lisää osallisuutta kulttuuriin tarjoamalla maksutonta ja edullista ohjelmaa. Lapset saavat 
omakohtaisen kokemisen mahdollisuuden ja tilaisuuden oppia elämyksellisiä taitoja ja arvoja. 
Lapset toimivat tekijöinä ja kokijoina työpajoissa, seikkailuissa ja esityksissä. 

• Festivaali tarjoaa laajalle yhteistyöverkostolle alustan tuottaa lapsille suunnattua ohjelmaa. 

• Festivaali koetaan vuosittaisena kohokohtana, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä sekä 
paikallisen identiteetin vahvistajana.

• Ohjelmasisältöjä on tarjolla 100 erilaista, joissa kävijöitä n. 26.000, joista varkautelaisia 2/3. 
Yksittäisiä kävijöitä oli v. 2019 6.970 (TAK 6/2019).

• Vekara-Varkaus festivaaliviikon tapahtuma järjestetään vuosittain myös Joroisissa.

https://vekara-varkaus.fi/


KARHULAHDEN 
KOTISEUTUMUSEO

• Museoiden palvelut tukevat lasten ja nuorten kulttuurista identiteettiä. Sillä on merkittävä yhteys 
koettuun hyvinvointiin.

• Karhulahden kotiseutumuseo on sisustettu 1920-luvun asuun ja on avoinna kesäaikaan. 
Koululaisten teemapäivät “Näin elettiin ennen” (5-6-luokkalaisille) järjestetään joka toinen kevät ja 
varhaiskasvatuksen museopäivät joka syksy.

• Verkkoaineistot toimivat taustamateriaalina omaan paikallishistoriaan sekä kulttuuriympäristöön 
tutustumisessa. 

• Saranat.fi-sivustolla voi tutustua Keski-Savon rakennusperintöä, arkkitehtuuria ja 
kulttuurimaisemia esitteleviin verkkonäyttelyihin, pelata pelejä, tehdä tehtäviä sekä tutkia 
kulttuuriympäristöteemaan liittyviä materiaaleja. 

https://www.joroinen.fi/liikunta-ja-vapaa-aika/kulttuuri-ja-museopalvelut/
http://www.saranat.fi/


TOENPERÄN 
KIRJASTO

• Kirjastopalvelut vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin ja 
kansalaisidentiteettiin. 

• Toenperän kirjasto tuottaa lainaus- ja tietopalveluja Joroisten kirjastolla, aluekirjastoauto Jasso 
Toenperässä ja Lumme-verkkokirjastossa.

• Kirjasto osallistuu aktiivisesti erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Joroisten kirjasto tarjoaa tiloja 
eri käyttöön, mm. tapahtumille ja näyttelyille, ja kirjasto on matalan kynnyksen kohtaamispaikka eri 
ikäryhmille. 

• Lasten- ja nuortenpalvelut
• Lapsille ja nuorille paikat välipalojen nauttimiseen 
• Nuorille erillinen oleskelutila, nuorten peli- ja oleskeluhuone
• Kirjastonkäytönopetus ja kirjavinkkaus osana Toenperän lukutaitopalveluja tavoittavat 

vuosittain n. 600 koululaista

• Pelejä pelattavaksi kirjastossa tai lainattavaksi

http://www.toenpera.fi/
https://lumme.finna.fi/


KULTTUURIKETJU – 
KULTTUURIKASVATUS- 

SUUNNITELMA

• Kulttuuriketju on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) 
yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on osa seudullista opetussuunnitelmaa 

• takaa kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin varmistamalla 
säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista jokaisella luokka-asteella

• tukee koulujen, päiväkotien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista ja 
suunnitelmallista

• toteuttajina Lastenkulttuurikeskus Verso, kirjastot, museot, nuorisopalvelut, Soisalo-opisto ja 
vapaan kentän toimijat

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti 
kunnan kaikki lapset ja nuoret.

http://www.kulttuuriketju.fi/
https://peda.net/opetussuunnitelma/ko2/pvo


LASTEN JA NUORTEN 
KULTTUURILÄHETE, 

LAKU-LÄHETE

• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kulttuuripalveluihin edistetään huomioimalla kulttuuri 
osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.

• LAKU-lähete on käytössä myös Joroisissa ja paikallisesti sitä hallinnoi kulttuuritoimi. 

• LAKU-lähetteellä ohjataan perheitä kulttuuripalvelujen pariin mm. Satutuokioille, Taideneuvolaan, 
harrastuksiin ja tapahtumiin.

• LAKU-lähetettä kehittää ja hallinnoi Lastenkulttuurikeskus Verso.

http://www.versoverkko.fi/laku-lahete/


HANKKEET

• “Kaikuva-kaikille kulttuuria vapaa-aikaan “- harrastetuntitoiminnalla edistetään perusopetuksen 
vuosiluokkien 1-9 oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria 
koulupäivän yhteydessä Varkaudessa, Joroisissa, Juvalla ja Hirvensalmella.

(KaiKuVa – Kaikille kulttuuria vapaa-aikaan -hanke, Lastenkulttuurikeskus Verso,   OKM-rahoitus)

http://www.versoverkko.fi/kaikuva/
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JOROISTEN SEURAKUNTA



JOROISTEN 
SEURAKUNTA

Joroisten seurakunta tarjoaa toimintaa vauvaikäisistä nuoriin aikuisiin saakka tukien koko perhettä 
heidän arjessaan. Oman toiminnan lisäksi seurakunnan työntekijät toimivat verkostoissa mm. koulut, 
nuorisotoimi, sosiaalitoimi, lastensuojelu sekä järjestöt (4H ja partio).

Seurakunnan diakoniatyön kautta vaikeissa tilanteissa olevat perheet saavat tukea silloin, kun muu 
apu ei ole riittävää. Kriisitilanteissa seurakunta toimii yhtenä auttajana muiden toimijoiden rinnalla.

Työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa seurakunnassa tekevät koulutetut lastenohjaajat, 
nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä ja papit. 

https://www.joroistenseurakunta.fi/


JOROISTEN 
SEURAKUNTA

Lapset ja nuoret Joroisten seurakunnassa
Joroisten seurakunnassa toimitaan lapsia ja nuoria kunnioittaen sekä kuunnellen heidän 
tarpeitaan. Seurakunta pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin kulloisenkin tilanteen tuomiin 
kysymyksiin ja haasteisiin. Seurakunnan päätöksenteossa lasten ja nuorten näkökulmasta 
huolehtivat lapsiasiahenkilöt.

Seurakunnan keskeinen tehtävä on kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. Seurakunnan 
toiminta ja tapahtumat suunnitellaan vastaamaan kulloisenkin kohderyhmän tarpeisiin.

Seurakunnan työntekijät tavoittaa:
Kirkkoherra Anu Ylitolonen  p. 040 836 9571
Kappalainen Maija Voutilainen p. 040 191 1352
Diakoniatyöntekijä Maria Ruskavaara p. 0405745625
Nuorisotyönohjaaja p. 040 573 1065
Lastenohjaajat Nina-Erika Änkiläinen  p. 040 538 6102 ja Terttu Altio  p. 040 763 1284
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PERHEKESKUS



PERHEKESKUS Perhekeskus on palveluiden 
kokonaisuus, joka kokoaa lapsille ja 
perheille suunnatut hyvinvointia ja 
terveyttä, kasvua ja kehitystä 
edistävät sekä varhaisen tuen 
palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Joroisten perhekeskustoiminnan 
kehittäminen aloitettiin keväällä 2021, 
jolloin kunnassa tehtiin päätös 
yhteisestä perhekeskuksesta 
Varkauden kaupungin kanssa. 
Paikallista perhekeskustoimintaa 
kehitetään thl:n suositusten 
mukaisesti, yhteistyössä 
Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen 
kuuluvien kuntien kesken.

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus


KOHTAAMISPAIKKA 

Varkauden kaupungin 
kanssa yhteisen 
perhekeskuksen 
alaisuudessa toimii kaksi 
kohtaamispaikkaa; 
Joroisissa kohtaamis- 
paikka Kuperkeikka ja 
Varkaudessa Varkauden 
Perheentalo. Molemmat 
kohtaamispaikat ovat 
kaikkien kuntalaisten 
käytettävissä. 



KOHTAAMISPAIKKA 
KUPERKEIKKA

Kohtaamispaikka Kuperkeikan toiminta pohjautuu 
Myönteisen tunnistamisen periaatteeseen; lapsi ja perhe 
kohdataan omana ainutkertaisena yksilönä ja 
arvokkaana yhteisön jäsenenä. Myönteinen 
tunnistaminen tarkoittaa voimavarakeskeistä työotetta, 
joka vahvistaa perheen onnistumisen kokemusta ja luo 
mahdollisuuksia osallisuuden kokemiselle. Toiminnan 
tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä 
vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 
vahvistaa lapsiperheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.



JOROINEN 2021

LASTEN JA NUORTEN 
HYVINVOINNIN 

KEHITTÄMISKOHTEET



KEHITTÄMISKOHTEIDEN 
VALINTA

Kehittämiskohteiden valinnassa on hyödynnetty lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien 
havaintoja ja heidän kanssaan käytyjä keskusteluja, kouluterveyskyselyä (2019) ja pikkulapsiperheiden 
palvelut Joroisissa - kyselyä (2021). 

Suunnitelmakauden kehittämiskohteiksi valittiin vanhemmuuden tukeminen ja perheiden osallisuuden 
lisääminen. 



KYSELY 
PIKKULAPSIPERHEILLE

Syksyllä 2021 joroislaisille 
pikkulapsiperheille tehdyssä 
kyselyssä ilmeni, että perheet ovat 
pääosin tyytyväisiä kotikuntaansa. 



TOIMENPITEET

- Kaksikielisen TERVETULOA JOROISIIN- tietopaketin koostaminen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa jaettavaksi Joroisiin muuttaville perheille tai nähtäväksi perheille, jotka 
pohtivat Joroisiin muuttamista.

- Tietopaketti lapsille, nuorille ja perheille suunnatuista vapaa-ajan palveluista, esimerkiksi 
tapahtumat, harrastusmahdollisuudet yms, kaikkien saataville ja helposti löydettäväksi. 

- Vuosittain järjestetään vähintään kuusi koko perheelle suunnattua ilta- tai 
viikonlopputapahtumaa. Tapahtumat järjestettäisiin yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja 
järjestöjen (urheiluseurat, partio, 4H, Joroisten äipät, yms.) kanssa, järjestämisvastuu on 
yhdellä toimijalla. 

- Selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mahdollisuutta järjestää perheille 
lastenhoitopalvelua iltaisin ja viikonloppuisin. 

- Kannustetaan perheitä hyödyntämään omaehtoisesti liikuntapaikkoja ja tarjolla olevia ohjattuja 
liikuntakerhoja. 



TOIMENPITEET

päihdeviikolla toimintaa, lehtijuttu ja tietoiskuja
maksuttomat soveltuvat tilat vapaaehtoistoiminnalle: kunnassa sitoudutaan tarjoamaan maksuton tila 
toimintaan kaikille vapaaehtoisjärjestöille

lasten liikenneturvallisuus: poliisilta liikenneturvallisuuskoulutusta

lukemaan kannustaminen; kirjastossa lapsille lukuviikkoja

tietoiskuja sosiaalisesta mediasta koulussa

henkilöstön saamat työmenetelmät otetaan työmenetelmäksi päivittäisessä työssä.



ARVIOINTI

Lapsiperheille järjestetään vuosittain hyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään tavoitteiden 
toteutumisen seurantaan ja arviointiin.  Kysely kootaan monialaisesti ja sen toteuttamisesta vastaa 
vuorovuosin eri toimialat. Seuraavan kyselyn toteuttaa varhaiskasvatus keväällä 2022. Kysely 
jaetaan Wilman kautta varhaiskasvatuksen,  perusopetuksen ja lukion perheille. Lisäksi 
hyödynnetään muita kanavia mahdollisimman kattavan tiedon saamiseksi. 

Arvioinnissa hyödynnetään vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksia. 

Toimialat arvioivat tavoitteiden toteutumista omien käytänteidensä mukaisesti. 


