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LASTEN TURVALLISEN 
KEHITYKSEN JA 
SUOTUISIEN 
KASVUOLOJEN 
EDISTÄMINEN  
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Tavoitteena tukea perheitä 

-  vanhemmuudessa ja 

kasvatustehtävässä 

-  varhaisessa vuorovaikutuksessa 

 

Ennaltaehkäisevää ja korjaavaa 

lastensuojelutyötä 

 

Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan 

toimijoiden sekä järjestöjen kanssa 
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AVOPALVELUT 
PERHEKAHVILA: avoin kohtaamispaikka 

ERONEUVO: eroa harkitseville tai eronneille, 

lapsen näkökulma 

KANSALAISTOIMINTA: vapaaehtoiset, 

tapahtumat     

 

BABY BLUES 

• Tukea ja ohjausta perheille, joilla raskauden aikaista tai 

synnytyksen jälkeistä alavireisyyttä, uupumusta tai 

masennusta 

• Tavoitteena: vanhemman voinnin koheneminen, 

vuorovaikutussuhteen ja perheen toimintakyvyn 

paraneminen  

• Vertaistukiryhmiä ja yksilö- ja perhetapaamisia 
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    ENSIKOTI PIHLA 

  JA AVOPALVELU AMALIA 
Osa Pidä kiinni® - hoitojärjestelmää 

 

Erikoistunut vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen 

 

Raskaana oleville ja perheille, joissa 0-3v. Lapsia 

Tavoitteena tukea: 

päihteettömyyttä, varhaisen vuorovaikutussuhteen 
syntymistä, 

vanhemmuutta ja lapsiperheen arjessa tarvittavien 
taitoja   

 

Avopalveluyksikkö Amalia: Arviointijakso, 
yhteisökuntoutus 3 kertaa viikossa ja kotikäyntityö 

Ensikoti Pihlan yhteisökuntoutus: 
Ympärivuorokautisesti toimiva 5 perheen 
kuntoutusyksikkö 
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HANKKEET 
VANHEMPI VANKILAN PORTILLA 

• Tavoitteena kehittää vankiperhetyön malli, joka 

vahvistaa lasten turvallista arkea ja perheen keskinäistä 

vuorovaikutusta sekä arjen hallintaa.  

• Työskentely alkaa vankeusrangaistuksen aikana ja jatkuu 

vapautumisen jälkeen. 

• Luodaan ja löydetään toimivia käytäntöjä sekä 

yhteistyöverkosto viranomaisten ja järjestöjen 

yhteistyöhön 

 

ERO JA YHTEISTYÖVANHEMMUUS 

• Osana LAPE -muutosohjelmaa 

• Tavoitteena luoda toimiva verkosto eroperheiden tueksi 

• Apu sovinnolliseen eroon 
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PÄIVÄRYHMÄ KEHRÄVÄ 

 INTENSIIVISTÄ JA STRUKTUROITUA KUNTOUTTAVAA 
VAUVAPERHETYÖTÄ 

 

Riittävän hyvä vuorovaikutus  

vauvan kehittymisen ja kasvun kannalta  

  

Vauvan ja vanhemman hyvinvoinnin lisääntyminen 

 

Perheen arjen sujuvuuden parantuminen  

  

Vapaaehtoistyön kehittäminen asiakasperheiden 
 tueksi 
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• Tulosyyt: tuen tarve vanhemmuudessa 

ja vuorovaikutuksessa 

• Taustalla: esim. vanhemman 

mielenterveysongelmat,  

kasaantuneiden ongelmien vyyhti ja 

kaoottinen arki tai lapsuuden traumat  

• vauva ja hänen tarpeensa riskissä 

jäädä huomiotta 
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Päiväryhmäjakso 

• motivointityöskentely 

 

• n.40 ryhmäpäivää (3pv/vko, 5h/pvä) 

• 5 vrk:n intensiiviviikon 

• yksilö- ja perhetapaamisia  

• verkostoyhteistyötä 

 

• jatkotyöskentely 
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VAUVAKESKEISYYS TOIMINNASSA 

• ARVOT (osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, 
inhimillisyys, rohkeus) 

 

• RESURSSIT (tilat, työntekijöiden koulutukset) 

 

• VAUVAN SUUNNITELMA (yksilöllisyys, menetelmät) 

 

• ARJEN TUKEMINEN (rytmi, hoiva, tarpeet) 

 

• TOIMINNAN RAKENNE (huomioiminen, ilo-leikit ja ihastelu, 
sanoittaminen, vauvan tahtisuus)  

 

• VANHEMMUUSTYÖSKENTELY (odotusaika, vauvan 
näkökulma) 
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 Mitä hyötyä Kehrävästä on? 

 
- vuorokausirytmin syntyminen ja vahvistuminen  

- kotoa lähteminen ja sosiaalisten suhteiden  

 lisääntyminen  

  virkistyneempi vanhempi 

  rohkeutta toimia erilaisissa yhteisöissä  

 

- elävöittänyt vauvaa  

- vanhemmat tutustuneet itseensä ja vauvaansa 

enemmän 

- vauvan tarpeisiin vastaaminen vahvistunut 

 

- vanhemman itsetunnon vahvistuminen 
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www.kuopionensikoti.fi 

 

www.facebook.com/kuopionensikotiyhdistys 

 

www.ensijaturvakotienliitto.fi 
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