PILARI
APUA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN
– TURVALLISUUTTA IHMISSUHTEISIIN

perhekeskeistä lastensuojelutyötä

LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ PILARI
Turvaton ilmapiiri vaikuttaa koko perheeseen. Lapsen hyvinvointi on työskentelyssä etu
Pilari tarjoaa yksilöllistä apua aikuisille ja sijalla. Lapset altistuvat perheväkivallalle,
lapsille, kun perheessä on tai on ollut lähi vaikka se ei kohdistuisi suoraan heihin tai
suhdeväkivaltaa. Yhteydenottoon riittää he eivät sitä näkisi. Tavoitteena on vahvistaa
väkivallan uhka, esimerkiksi pelko tilanteen lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huo
kärjistymisestä henkiseen tai fyysiseen väki mioiduksi perheen kriisitilanteessa.
valtaan.
Lapsen ääntä nostetaan esiin myös vanhem
Väkivaltaa ja sen vaikutuksia voi olla itse man kanssa työskenneltäessä. Tavoitteena on
vaikea tunnistaa. Väkivaltakokemuksen käsit tukea vanhemman vahvuuksia ja kannustavaa
telyllä pyritään vahvistamaan ihmisen omaa kasvatusta sekä tukea vanhemman ja lapsen
elämänhallintaa ja lisäämään itseymmärrystä vuorovaikutusta.
väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakokemuk
sesta selviytymiseksi.

Pilari tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa
• kokeneille aikuisille ja lapsille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja
turvallisuuden lisäämiseen.
• käyttäneille aikuisille ja lapsille apua muutokseen ja väkivallasta
irrottautumiseen tukemalla asiakasta löytämään väkivallattomia
ongelmanratkaisukeinoja.
• kokeneille tai väkivallalle altistuneille lapsille ja nuorille
mahdollisuuden työstää kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin
menetelmin ja lapsen omia selvitytymiskeinoja vahvistaen.

MITEN TOIMIMME
• Ajan voi varata itse tai tulla työntekijän
Mikäli asiakkaana on koko perhe, Pilari
ohjaamana
tarjoaa apua perheenjäsenille mahdolli • Työmuotoina yksilö-, pari- ja
simman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja
perhekäynnit sekä verkostoyhteistyö
perhemuotoisesti. Perheenjäsenillä on omat • Työskentelytavasta ja tavoitteista
työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä työ
sovimme yhdessä asiakkaan kanssa
ryhmänä perheen auttamiseksi.
• Työskentelyjakso sisältää keskimäärin
viisi käyntikertaa
Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löy • Tarvittaessa ohjaamme
täisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luotta
pidempikestoisen avun piiriin
musta niistä selviytymiseen. Työmenetelmät • Noudatamme työssämme Ensi- ja
ovat kognitiivisia sekä ratkaisu- ja voima
turvakotien liiton väkivaltatyön
varakeskeisiä.
laatukriteereitä

Kuvien henkilöt eivät liity Turun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaan.
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