Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Ketterän kokeilun nimi:Perhekummitoiminnan käynnistäminen____________ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):_ Raasepori__________________
Kokeilun ajanjakso:____ syksy 2017-2018______________
Päivämäärä:__24.08.2017_________ Versio:_____final________
Tuloskortin on laatinut: ______MLL: Mia Montonen, Sonja Lehmonen ja Jaana Ritola, Tarkastanut Raaseporin Laperyhmä 24.08.2017______________
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: _MLL:n perhekummit ovat kouluttamiamme vapaaehtoisia, jotka haluavat olla mukana
tukemassa lapsiperheiden arkea. Toiminta on aloitettu MLL Uudenmaan piirissä vuonna 2010 nyt osana LAPEa sitä ollaan levittämässä uusiin kuntiin
Uudenmaan alueella. Perhekummi on vapaaehtoinen, joka toimii perheen tukena ja apuna. Perhekummi on arjessa apuna ja perhekummin kanssa voidaan
yhdessä tehdä arkisia asioita. Perhekummi voi olla avuksi, kun perheen omat tukiverkot eivät riitä tai ovat puutteelliset esim. johtuen muutosta uudelle
paikkakunnalle. Perhekummi voi tukea jos vanhemmat kokevat yksinäisyyttä tai tarvitsevat vahvistusta vanhemmuuteen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Asia jota
kokeilulla
halutaan
muuttaa

Nykytila

Tavoitetila

Ihannetila

Toimenpiteet

Arviointi
Mittari/Seurantatapa

Tarkastelupiste ja
vastuuhenkilö(t)

Perhekummi
toiminnan
käynnistäminen

Matalan kynnyksen
vapaaehtoisten
tukihenkilötoimintaa
ei ole Raaseporissa
ennestään

Koulutettuja
kummeja ja
voimassa olevia
kummisuhteita.

Kummitoiminta
on vakiintunut
osaksi perheille
tarjottavia
palveluita ja
kaikki
lapsiperheitä
kohtaavat
työntekijät
tuntevat
toiminnan ja
kertovat siitä
perheille.

Vapaaehtoisten
rekrytointi ja
perhekummi koulutus.
(Koulutus alkaa 9.10)

Koulutettujen
kummien määrä ja
kummiksi haluavien
määrä.

Sonja Lehmonen
(MLL)

Perhekummit ovat
varhaista,
ennaltaehkäisevää
tukea perheille,
toimivat rinnalla
kulkijana,
lisäkäsinä,
lisäsylinä, eli
vahvistavat

Perhekummitoiminnan Kummisuhteiden
markkinointi, sekä
määrä.
työntekijöille että
Säännölliset
suoraan perheille.
toiminnanohjaukset
Kummisuhteiden
Seurantapuhelut
koordinointi
perheille ja kummeille
3 kk:n välein.

Kristina GröningJohansson
(Raasepori)

vanhemmuutta ja
tukevat perheen ja
lasten
hyvinvointia.
Kummitoiminta on
tavoitteellista
toimintaa ja se
täydentää kunnan
palveluita

Perhekummia
tarvitsevat
perheet tietävät
toiminnasta ja
osaavat hakea
perhekummia.
Vapaaehtoisia
koulutettuja
perhekummeja
on saatavilla
perhekummia
tarvitseville
perheille.

Palautekysely
kummille ja perheille

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi
Ketterän kokeilun nimi:____Perhekummitoiminta _________________ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):______Raasepori_____________ Kokeilun
ajanjakso:_2017-2018_________________
Päivämäärä:_____26.10.2018______ Arvioinnin on laatinut:____Mia Montonen ja Sonja__
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kokeilun sujuminen:

Ketterät kokeilut
vaihe

2. Odotetut ja
odottamattomat
hyödyt:
3. Kokeilun aikana
havaitut haasteet ja
keinot niiden
ratkaisemiseksi:
4. Kokeilun aikana
havaitut esteet ja
ongelmat joita ei
kyetty ratkaisemaan.
5. Kokeilun laajeneminen
/ supistuminen
kokeiluaikana:
6. Asiat joiden koitte
edistävän kokeilua:
7. Asiat joiden koitte
estävän/vaikeuttavan
kokeilua:

Kokeilu on pääsääntöisesti sujunut suunnitelman mukaan, sekä
vapaaehtoiset että perheet ovat löytäneet toiminnan. Koulutuksia on
pidetty 10/2017 ja 4/2018. 13 perhettä on vuoden 2018 aikana
saanut perhekummin tukea ja Raaseporissa on nyt 14 koulutettua
perhekummia

Uuteen toimintaan on aina haastava löytää uusia vapaaehtoisia.
Heitä on kuitenkin Raaseporissa löytynyt alun jälkeen hyvin

Kunnan vahva kaksikielisyys oli alkuun hieman haastava, tämä
ratkesi sillä, että alueelle saatiin muulla rahoituksella ruotsinkielinen
koordinaattori
Toiminta on laajentunut kokeilun aikana laajemmaksi kuin alun perin
osattiin odottaa,
Hyvä yhteistyö kunnan kanssa
Ilmaisia koulutustiloja on ollut haastava löytää

Lapsivaikutusten arviointi

8. Kokeilun odotetut
lapsivaikutukset:
9. Kokeilun jatkuminen:

Juurruttamissuunnitelma

Moni lapsiperhe on saanut tukea ja kaveritoiminnan kautta on
myös muutama lapsi saanut kaverin. on myös kaveritoimintaa.
Kun vanhemmat saavat tukea, lapset voivat paremmin
Toiminta on helppo juurruttaa, koska on jo olemassa valmis
toimintamalli ja kokeilun aikana ollaan tehty suuri työ siinä, että
Raaseporissa ihmiset tietävät perhekummitoiminnasta ja ihmiset
osaavat ohjautua itse ja kunnan työntekijöiden ohjaamana
hakemaan meiltä tukea arkeensa

Täyttöohje;

1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia
oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta
ratkaiseminen olisi ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti
kokeiluaikana? Miksi?
6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen
hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia
tulevaisuudessa, milloin?

9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia
juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko
kokeilu jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa
maakunnalta?

