
ENSIKODIN AVOPALVELU

Ensikodin avopalvelu on suunnattu inten-

siivisen tuen tarpeessa oleville perheille. 

Perheen haasteina voivat olla esimerkiksi 

mielenterveysongelmat, arjen hallinnan 

pulmat, tukiverkoston puute, arjen kuormit-

tavuus tai muut elämän kriisitilanteet. Van-

hempien tukena voidaan olla jo raskausai-

kana. Avopalvelut voivat olla tukena myös 

perheen jälleenyhdistämisessä tai lapsen 

sijoituksen kohdalla tukemassa vanhempaa 

uudenlaiseen vanhemmuuteen sitoutumi-

sessa. 

Työskentelyn keskiössä on varhaisen vuor-

ovaikutuksen tukeminen, vanhemman it-

setunnon vahvistaminen ja vanhemman 

toimintakyvyn edistäminen. Työskentelyn 

avulla vahvistetaan vanhemman omia vo-

imavaroja ja itseluottamusta, sekä autetaan 

löytämään ratkaisuja arjen ongelmatilan-

teisiin. 

Tarvittaessa perheen tukena voivat olla 

myös muut yhdistyksen palvelut, kuten 

kriisi- ja väkivaltatyö, eroneuvonta ja ta-

paamispaikkatoiminta. Yhdistyksen eri toi-

mintamuodot ovat joustavasti kytkettävissä 

mukaan perheen kanssa työskentelyyn ja 

verkostoyhteistyöhön. 
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Ensikodin avopalvelu on suunnattu inten-

siivisen tuen tarpeessa oleville perheille. 

Perheen haasteina voivat olla esimerkiksi 

mielenterveysongelmat, arjen hallinnan 

pulmat, tukiverkoston puute, arjen kuormit-

tavuus tai muut elämän kriisitilanteet. Van-

hempien tukena voidaan olla jo raskausai-

kana. Avopalvelut voivat olla tukena myös 

perheen jälleenyhdistämisessä tai lapsen 

sijoituksen kohdalla tukemassa vanhempaa 

uudenlaiseen vanhemmuuteen sitoutumi-

sessa. 

Työskentelyn keskiössä on varhaisen vuoro-

vaikutuksen tukeminen, vanhemman itse-

tunnon vahvistaminen ja vanhemman 

toimintakyvyn edistäminen. Työsken telyn 

avulla vahvistetaan vanhemman omia 

voima varoja ja itseluottamusta, sekä aute-

taan löytämään ratkaisuja arjen ongelma-

tilanteisiin. 

Tarvittaessa perheen tukena voivat olla 

myös muut yhdistyksen palvelut, kuten 

kriisi- ja väkivaltatyö, eroneuvonta ja 

tapaa   mispaikkatoiminta. Yhdistyksen eri 

toiminta muodot ovat joustavasti kytket-

tävissä mukaan perheen kanssa työsken-

telyyn ja verkostoyhteistyöhön. 

PÄIVÄRYHMÄTOIMINTA

Päiväryhmätoiminta on suunnattu alle 

3-vuotiaiden lasten perheille ja  on 

suun nitelmallista, tavoitteellista sekä 

ammatillisesti ohjattua vertaisryhmä-

toimintaa. Ryhmätapaamisia on kaksi 

kertaa viikossa.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on 

tukea lapsen hyvinvointia ja vakauttaa 

arkea tukemalla ja vahvistamalla van-

hemman omia voimavaroja. Toiminnan 

avulla tuetaan perheen arjen rytmin ja 

rutiinien rakentumista, vanhemman ja 

vauvan varhaista vuorovaikutusta, sekä 

lapsen kasvua ja kehitystä. Tuetulla 

toiminnalla tarjotaan vanhemmalle ja 

lapselle yhteisiä ilon hetkiä ja jaettuja 

kokemuksia. 

Säännölliset ryhmätapaamiset tar-

joavat mahdollisuuden vertaistukeen 

ja ehkäisevät syrjäytymistä. Ryhmän 

tapaamispäivinä perheille tarjotaan 

lounas ja iltapäiväkahvit. Ryhmä-

tapaamiset sisältävät yhteisöllisen ja 

vertaistuellisen toiminnan lisäksi suun-

nitelmallista perhekohtaista työsken-

telyä.

YKSILÖLLINEN PERHEOHJAUS

Yksilöllinen perheohjaus räätälöidään 

vastaamaan perheen tuen tarpeisiin 

ja voidaan toteuttaa perheen koto-

na tai yhdistyksen tiloissa.  Tapaami-

silla tuetaan perheen arjen hallintaa ja 

vanhempien toimintakykyä suhteessa 

lapsen tarpeisiin. Tavoitteena on tarjota 

vanhemmalle keinoja luoda ja ylläpitää 

turvallista ja lämmintä suhdetta lap-

seen, sekä löytää toimivia käytäntöjä 

lapsiperheen arkeen.  

Avopalvelun työskentelymuodot ovat 

mukautettavissa perheen tarpeiden ja 

toiveiden mukaisesti. Perheen kans-

sa tehtävästä työskentelystä sovitaan 

yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa.


