VUOSIKERTOMUS
2020

TURUN ENSI- JA TURVAKOTI RY on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen
lastensuojelutyö. Lasten kanssa tehtävän työn tavoitteena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen. Järjestössä toimitaan eri tavoin kriisitilanteissa elävien perheiden olojen parantamiseksi ja kriisien ehkäisemiseksi.

YHDISTYKSEN VUOSI 2020
Vuosi 2020 jäi mieleen ennen muuta covid-19-pandemiasta,
ja sen vaikutuksista koko yhteiskuntaan. Virusepidemia toi
mukanaan monia haasteita, oppeja ja työtapoja myös Turun
ensi- ja turvakoti ry:n toiminnassa. Kevät elettiin pitkälti
epätietoisuudessa, tasapainoiltiin turvallisuuden kanssa ja
varmistettiin toimintavalmiutta. Jouduimme muuttamaan
työtapoja aina etäauttamisesta ryhmätoimintojen uudelleen
järjestelyihin.
Asiakasmäärissä pandemia näkyi kahdenlaisena ilmiönä,
sillä haavoittuvassa asemassa olevat perheet putosivat
pois avun piiristä, mutta samalla avun tarvitsijoiden määrä
kasvoi. Avunannon muodot monipuolistuivat mahdollistaen
avunsaannin myös kauempana olevilla alueilla. Koulutukset
siirtyivät pidettäviksi etänä, ja mahdollisuus osallistua esimerkiksi webinaareihin toteutui aiempaa laajemmin.
Haasteista ja yhteiskunnan rajoituksista huolimatta onnis
tuimme pitämään eri yksiköidemme toiminnan käynnissä
koko toimintavuoden, vieläpä niin, että asiakkaat saivat halutessaan palvelua kasvotusten myös avopalveluissamme.
Osallistuimme Ensi- ja turvakotien liiton Apua lasten ja perheiden ahdinkoon -hankkeeseen, jossa laajennettiin matalan
kynnyksen avunsaantia lisäämällä chatien aukioloaikoja ja
avaamalla uusi nuorten chat-kanava.
Osallistuimme myös Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaan,
jonka käynnistivät Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun keskusliitto,
MLL, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Tradeka.
Kampanjan tarkoitus oli toimittaa Vennerin ruokalaatikoita
vähävaraisille perheille. Omat asiakasperheemme vastaanottivat kampanjan aikana useita kymmeniä ruokalaatikoita.
Yhdistys koulutti henkilökuntaansa laajasti. Vauvojen vuotena koko yhdistyksen henkilökunta osallistui Saara Salon Raskausvaihe- ja Vauva MIM-koulutukseen.
Yhdistyksen
omaa
asiantuntijaluentosarjaa,
Tuentu-akatemiaa, jatkettiin alkuvuodesta 2020. Helmikuun
tilaisuus järjestettiin vielä lähitapahtumana aiheesta ”Vanhempien tukeminen lasten sijoitustilanteessa”, mutta sen
jälkeen siirryttiin webinaareina toteutettuihin luentoihin.
Loppuvuodesta 2020 lähisuhdeväkivalta-teemainen webinaari keräsi yli sata ilmoittautunutta kuulijaa.
Vuoden aikana vahvistettiin esimiestyötä ja selkeytettiin
myös yhdistyksen omia toimintoja. Osallisuuden ja yhdessä
tekemisen lisääminen näkyi käytännössä erilaisten työryhmien aktivoitumisena ja uusien syntymisenä. Markkinointi
ja viestintä nähtiin välttämättömänä kasvukohteena. Sen
vahvistumiseksi koottiin erillinen sometiimi huolehtimaan
yhdistyksen toiminnan ja vaikutuksen näkyvyydestä ja tunnetuksi tekemisestä. Yhdistyksen toimintamuodoista tehtiin
erilliset videot kertomaan tehtävästä työstä.
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Hallitus

Taloudellinen kehitys ja toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
ja yhdeksän jäsentä. Vuoden 2020 hallitukseen kuuluivat Mari Lahti (pj.), Sari Grönroos (vp.), Jarmo Aalto, Riitta Eklund, Mika Haavisto, Elina Heikkilä, Riku Laurila, Anu Parantainen, Eero Pulli, Kaarina
Sainio sekä Tiina Saarinen-Salmi (henkilökunnan edustaja).

Taloudellinen tilanne oli vuoden 2020 aikana suhteellisen vakaa,
vaikka COVID-19 pande
mia toi mukanaan epävarmuutta myös
talouden suhteen. Toimintavuoden tuloslaskelma oli 42.809,90 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma oli 3.995.135,29 €.
Varsinainen toiminta

Henkilökunta

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 4.923.787,28 €, joka on n. 4 %
Vakituisen henkilökunnan määrä vuonna 2020 oli 68, joista 36,8 % edellistä vuotta vähemmän. Varsinaisen toiminnan ylijäämä oli
työskenteli kriisi- ja väkivaltatyössä, 42,7 % vaativassa vauvatyössä, 38.973,66 €. Avustusten osuus kokonaisuudesta nousi hieman edel11,7 % eroauttamisessa ja 8,8 % hallinnossa ja tukipalveluissa. Hen- lisiin vuosiin nähden.
Varsinaisen
toiminnan
tuotot
VarsinaisenVarsinaisen
toiminnan tuotot
kilöstö on sitoutunutta, työsuhteiden määrästä 52 % on kestoltaan
Varsinaisen toiminnan
tuotot toiminnan
Varsinaisen
tuotot
yli viisivuotisia.
Varsinaisen toiminnan
tuotot
Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen jäsenistöön kuului 171 varsinaista jäsentä ja 8 kannatusjäsentä (31.12.2020). Jäsenmaksu vuonna 2020 oli varsinaiselta
jäseneltä 20 €, kannatusjäseneltä 40 € ja ainaisjäseneltä 250 €.
Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyötä uudistettiin vuonna 2020 vastaamaan paremmin
ajan vaatimuksia ja yhdistyksen toiminnassa oli mukana kymmeniä
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Jäsenyydet
Varsinaisen toiminnan kulut olivat 4.884.813,62 €, joka on noin 3 %
edellistä toimintavuotta vähemmän. Toimitilakulujen osuus nousi
hieman edelliseen vuoteen verrattuna yhdistyksen omistaman kiin
teistön parvekeremontin takia.

» Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry
» Ensi ja turvakotienliitto
» Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Yhteistyöjärjestöt ja hankkeet

Varsinaisen toiminnan kulut

» Ensi- ja turvakotienliitto, Vaikuttavuus esiin -hanke (2017–2020).
Hankkeessa rakennettiin työtapaa, jolla voidaan automaattisesti
mitata tehdyn työn vaikuttavuutta.
» Y-säätiö, NEA-osahanke (2018–2020).
Naiserityisyysasunnottomuus-hankkeen viimeisenä vuotena luotiin
raha-asioiden puheeksi oton mallinnukset, sekä julkaistiin Kohti
kotia ja turvaa -teos.
» Lounais-Suomen mielenterveysseura ry, Mielitietty hanke (2020-2022)
» Maria Akatemia ry, Demeter-ryhmä (2016-)
» Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Linkki-toiminta (2011-),
On the Road (2018-2020)

Henkilöstökulut 72%

Toimitilakulut 9%

Ulkopuoliset palvelut 7%

Asiakaskulut 5%

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 4%

Toimistokulut 2%

Muut kulut 1%

» Nuorten muslimien foorumi, MuVenna-hanke (2018-2020)

Varainhankinta

» A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus – haastava arki -hanke
(2020-2022)

Varainhankinnan tuotot muodostuivat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Varainhankinnan ylijäämä oli 16.287,44 €. Rahalahjoituksia saatiin
toimintavuoden aikana useilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.
Rahalahjoitusten lisäksi saatiin lukuisia tavaralahjoituksia, mm.
ruokalaatikoita, S- ja K-ryhmän lahjakortteja, hierontalahjakortteja,
huonekaluja, vaatteita, kosmetiikkapakkauksia, makeisia, leluja ja
pelejä.
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta jäi toimintavuonna alijäämäiseksi
-12.898,80 €. Tuottoja yhdistys sai omistamiensa asunto-osakkeiden
vuokratuotoista. Kuluja aiheutui erityisesti rahoituslaitoslainan kor
kokuluista.
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YKSIKÖIDEN VUOSI

2020

VAATIVA VAUVATYÖ
ENSIKOTI JA ENSIKODIN AVOPALVELUYKSIKKÖ

PIDÄ KIINNI® -HOITOJÄRJESTELMÄ

Ensikoti ja ensikodin avopalvelu tukevat perheitä vanhemmuudessa
ja elämänhallinnassa. Apua tarvitaan, kun perheessä on esimerkiksi
mielenterveys- tai päihdeongelmia, tai kun arjen asioiden hoita‑
minen ei suju. Vanhempien tukena voidaan olla jo raskausaikana.

Pidä kiinni ensikoti Pinja sekä avopalveluyksikkö Olivia kuuluvat
valtakunnalliseen Pidä kiinni-hoitojärjestelmään, joka auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä uuteen alkuun päihdeongelmiin erikoistuneessa ensikodissa ja avopalvelussa.

Ensikodissa arkielämää ja vauvanhoitoa opetetaan kädestä pitäen
ja tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta
ympärivuorokautisella asumisella. Ensikoti toimii yhteisökuntoutuksen periaatteella, joka asiakkaille tarkoittaa muun muassa säännöllisiä
yhteisökokouksia, osallistumista vanhemmuuteen liittyviin keskustelu- ja
toiminnallisiin ryhmiin, sekä jaettua vastuuta arjen askareista.
Toimintavuoden aikana ensikodissa järjestettiin asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisiä yhteisöpäiviä, joissa tavoitteena oli yhdessä
asiakkaiden kanssa kehittää ensikodin toimintaa ja lisätä asiakkaiden osallisuutta. Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien
lisääntymisen myötä myös asiakkaiden motivaatio, sitoutuneisuus,
luottamus ja voimaantuminen vahvistuivat. Asiakkaat kokivat, että
heillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa ja heitä
kuullaan.
Vuonna 2020 Turun ensikoti auditoitiin laatukriteerien pohjalta.
Auditoinnin perusteella vaativan vauvatyön laatukriteerit täyttyivät
erinomaisen hyvin ja ensikotikuntoutusta toteutettiin erinomaisella
osaamisella aina vauvan etu huomioiden. Auditointiin osallistuneen
asiakasäidin kokemukset vahvistivat auditointiryhmän näkemystä
ensikotityön vaikuttavuudesta.

Ensikoti Pinja tarjoaa ympärivuorokautista vauvalähtöistä päihdekun
toutusta, vanhemmuuden tukea sekä varhaisen vuorovaikutussuhteen
hoitoa raskaana oleville ja vauvaperheille. Tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään, mistä päihdeongelma johtuu ja tarjota vauvoille turvalliset kasvuolosuhteet.
Toimintavuoden aikana kahdesti nimettömään asiakaskyselyyn vastanneet asiakkaat kokivat Pinjassa olemisen turvalliseksi, vauvojen
huomioinnin olevan erityistä ja vauvojen tarpeiden ohjaavan kun
toutusta. Lisäksi koettiin, että asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa
omiin ja yhteisiin asioihin kuntoutuksen aikana.
Kehittämiskohteiksi nousivat päihdekuntoutuksen vahvistaminen
ja kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden tarkistaminen aiempaa
tiiviimmin. Pinja hyödyntää jatkossa kuntoutuksessa enemmän
kokemusasiantuntijoita ja päihdekuntoutuksen ammattilaisia. Vuonna 2020 ensisijainen asiakkaiden käyttämä päihde oli opiaatit.
Vuotta 2020 leimasi paikkakyselyjen määrän romahtaminen. Tilanne
näkyi Pinjan lisäksi valtakunnallisesti myös muissa Pidä Kiinni -yksi
köissä kautta maan. Syitä haettiin pandemian tuomista haasteista
tavoittaa perheitä sekä kuntien hankaloituneesta taloustilanteesta.
Asiasta järjestettiin valtakunnallinen mediainfo, johon Pinja osallistui sekä kokemusasiantuntijan että yksikön vastaavan toimesta puheenvuoroillaan.

Ensikodin avopalveluyksikkö tukee elämän kriisitilanteissa ja auttaa arjen hallinnassa perheitä, joilla on voimavaroja asua kotona. Yksilöllistä
perheohjausta voidaan toteuttaa perheen kotona tai yhdistyksen tiloissa.
Ensikodin avopalveluyksikkö aloitti toimintansa elokuussa. Perheiden kanssa työskentely toteutettiin yksilöllisesti hoidollisen perhe
ohjauksen keinoin. Suunniteltua ryhmätoimintaa ei aloitettu vielä
vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Saatu asiakas- ja yhteistyökumppanipalaute on ollut hyvää.

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät
tarvitse laitoskuntoutusta. Jokaiselle asiakkaalle tehtävään yksilölliseen
kuntoutussuunnitelmaan kuuluu ryhmätoimintaa, perhekohtaista
työskentelyä, verkostokokouksia ja yksilökeskusteluja.
Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Oliviassa asiakasperheitä oli tasaisesti kuntoutuksessa, ja paikkatiedusteluja tuli aiempaa vuotta
enemmän. Yhteisökuntoutukseen perustuvaa toimintaa piti hetkellisesti keväällä sopeuttaa koronarajoitusten myötä yksilö- ja perhekohtaiseksi työskentelyksi. Ryhmätoiminta saatiin jälleen käyntiin
syksyllä erikoisjärjestelyin yhdessä asiakkaiden kanssa, koska toiminnan jatkuminen oli tärkeämpää kuin pitkä tauko.
Etsivän ja matalan kynnyksen työtä tehtiin alkuvuonna yhden
työntekijän voimin, mutta loppuvuodesta alkaen se siirtyi osaksi
kaikkien työntekijöiden työnkuvaa. Keväällä Oliviassa järjestettiin
yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa Lasinen lapsuus -ryhmä.
Olivian kuntoutus on toiminut koko vuoden ilman katkoksia, ja asiakkaille tarjottu palvelu on saatu pidettyä laadukkaana ja vaikuttavana. Saatujen asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat ovat olleet
tyytyväisiä ja valtaosa kuntoutuksista on päättynyt suunnitelmalli
sesti ja tavoitteellisesti.
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KRIISI- JA VÄKIVALTATYÖ

Kriisi- ja väkivaltatyö tukee asiakkaita selviytymään kriisitilanteista
eteenpäin, sekä vahvistaa elämänhallintaa väkivallan loppumiseksi
ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Turun turvakoti on ympärivuorokautinen kriisityön yksikkö, joka tarjoaa turvattua asumista, psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta
lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville. Turvakotityön
tavoitteena on väkivallan loppuminen ja lähisuhdeväkivallan kierteen
katkaiseminen. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten turvallisuuteen ja
auttamiseen.
THL:n puolivuosittain asiakkailta keräämän turvakotijakso-kyselyn
mukaan Turun turvakodin asiakkaat olivat toimintavuonna 2020
pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Eniten ar
vostettiin palveluiden luottamuksellisuutta, hyödyllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta, jota varsinkin lapset kertoivat tunteneensa paljon
turvakotijakson aikana.
Turun turvakodin palvelua kehitetään yhteistyössä THL:n kanssa vuo
sille 2020–2023 laaditun kehittämisohjelman mukaisesti.
Turvakoti oli myös vuonna 2020 mukana THL:n Suojassa -hankkeessa pilotoimassa iRisk -kartoitus- ja haastattelumenetelmää sekä kehittämässä uutta, kaikille Suomen turvakodeille yhtenäistä asiakasprosessia.

Perheryhmäkoti on kotoutumisyksikkö ilman huoltajaa Suomeen saapuneille ja Turusta kuntapaikan saaneille pakolaistaustaisille nuorille.
Tehtävänä on kotoutumista tukeva, kokonaisvaltainen, nuoren edun ja
yksilöllisyyden huomioon ottava kasvatus ja hoito.
Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut v. 2020 pienimpiä koko
2000-luvulla ja tämä näkyi myös perheryhmäkodissa. Vapautuville
paikoille ei saatu heti uusia nuoria.
Yhteistyötahojen kanssa toimittiin laajasti; opettajien kanssa tuettiin
koulupolkuja, sosiaalityöntekijöiden kanssa seurattiin kotoutumista
sekä hoidettiin elämän haasteellisia tilanteita.
Korona vaikutti perheryhmäkodin toimintaan merkittävästi. Koska
nuorten opetus oli lähes kaikilla etänä, vaati se enemmän tukea ohjaajilta. Työt ja harrastukset vähenivät tai loppuivat kokonaan. Kotona
vietettiin enemmän aikaa ja nuoret tarvitsivat enemmän tukea arkeen. Loma-aikoina toteutettiin kuitenkin retkiä ja vapaa-ajantoimia.
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Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Lounais-Suomen aluetoimiston toi
minta-alueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, sekä koko maa valtakunnallisten palveluiden osalta. RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä
tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen
ja rikosasiassa todistaville.
Rikosuhripäivystyksen toimintavuosi oli kiireinen puhelinjärjes
telmäuudistuksen sekä Vastaamon tietomurron takia. Tietomurtoon liittyviä asiakkuuksia oli RIKU:ssa valtakunnallisesti noin 1500.
Perustehtävänsä RIKU hoiti kaikesta huolimatta hyvin.
Rikosuhripäivystyksen paikallisen vaikuttamistyön keskeisenä pai
nopisteenä on varmistaa, että erityisesti poliisi ohjaa rikoksen uhrit
RIKUn palveluiden piiriin, ja että RIKUn palvelut tunnetaan hyvin
eri toimijoiden parissa. Tärkeä vaikuttamisen kohderyhmä on myös
kansalaiset. RIKU:n Lounais-Suomen aluetoimisto teki laajasti
yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa ja osallistui lähi
suhdeväkivallan auttamiseksi kehitettyyn MARAK-työryhmään.
Ihmiskaupan ja sen kaltaisten rikosten uhrien tukeminen on RIKU:n
toiminnassa yksi haasteellisimmista ja resursseja vaativimmista
asiakkuuksista. Tällaisia asiakkaita oli alueellamme yhteensä 18 ja
niistä tukisuhteisia seitsemän.

2020

Lähisuhdeväkiväkivaltatyö Pilari tarjoaa yksilöllistä apua lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaan. Apua tarjotaan kaikille väkivallan osa
puolille, sekä väkivaltaa kokeneille että sitä käyttäville ja sille altistuneille
lapsille. Väkivaltakokemusta käsitellään yksilö-, pari- tai koko perheen
tapaamisissa.
Pilarin asiakasmäärä kasvoi koko vuoden. Asiakastapaamisia toteutettiin sekä kasvokkain että verkon välityksellä, joka mahdollisti
myös ennen tavoittamattomissa olleet asiakassuhteet. Väkivaltatyötä
jatkettiin alueellisesti Perhelinjan avulla Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Kemiönsaarella.
Saatujen palautteiden mukaan asiakaskyselyyn vastanneesta 785 henkilöstä 72,5 % koki saaneensa erinomaisesti tai hyvin apua väkivallan
käytön loppumiseen ja 69 % väkivallasta irrottautumiseen ja vaikeasta elämäntilanteesta selviämiseen. Asiakkailta nousi kyselyssä myös
toive pidempiaikaisesta työskentelystä ja seurannasta.
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EROAUTTAMINEN
Turun ensi- ja turvakoti ry:n eroauttamistyö tukee vanhempien eron kohdanneita lapsiperheitä. Eroauttamistyö
Silta, Tapaamispaikka Tenavatupa ja Turvassa -hanke
auttavat perheitä selviytymään erosta ja löytämään
turvalliset toimintatavat lasten asioiden hoitamiseen ja
tapaamisiin.
Eroauttamistyö Silta tarjoaa maksutonta (matalan kynnyksen) tukea
vanhempien eron eri vaiheissa. Vanhemmat ja lapset saavat apua yksilö-, pari- ja perhemuotoisissa tapaamisissa eroon liittyvien asioiden ja
tunteiden käsittelyyn. Tavoitteena on tukea yhteistyövanhemmuutta ja
tehdä lapsen tilanne näkyväksi.
Eroauttamistyö Silta löysi paikkansa alueen eropalveluissa. Asiakkai
den yhteydenotot lisääntyivät ja asiakkaita ohjautui useammalta taholta aiempaa enemmän kuten sosiaalipäivystyksestä ja lapsiperheiden sosiaalityöstä. Silta suuntasi työn sisältöä ennaltaehkäisevästä
vahvemman tuen tarjoamiseen. Toimintavuoden kohokohtana oli
lasten ryhmätoiminnan käynnistäminen. Palautteiden perusteella
asiakkaat kokivat saaneensa apua ja heitä kuultiin.

Turvassa-hanke kehittää uusia työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan tukea lasta ja hänen asemaansa, kun vanhempien ero kärjistyy konfliktiksi. Hankkeen tavoitteena on luoda lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutokseen tähtäävä vanhemmuusmalli,
sekä vankka ja laaja yhteistyöverkosto tukemaan lapsen ja vanhemman
turvallisuutta.
Asiakastyö aloitettiin helmikuussa ja vuoden aikana asiakkaina oli
seitsemän perhettä. Hankkeessa tehtiin paljon konsultoivaa työtä
yhteistyössä eri kuntien viranomaisten kanssa. Hanke käynnisti alu
eellisen Haastavat erot -työryhmän, jonka tarkoituksena on toimia
työrukkasena kuntien viranomaisille niiden asiakkaiden kanssa, joilla
on käynnissä vaikea ja haasteellinen ero- tai huoltajuusriita.
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Tapaamispaikka Tenavatupa järjestää eron jälkeen lapsen ja vanhemman välisiä valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja.
Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, vanhem
pien välistä yhteistyötä turvallisella tavalla, sekä auttaa vanhempia huomioimaan lapsen erityistarpeet. Tapaamiset toteutetaan viranomaisen
päätöksen tai heidän vahvistaman vanhempien välisen sopimuksen
mukaisesti.
Tapaamispaikka Tenavatuvan tapaamisista 65 % oli sosiaalihuoltolain ja 35 % lastensuojelulain mukaisia tapaamisia. Saatujen palautteiden mukaan tapaamiset tukivat lapsen ja vanhemman välistä
suhdetta. Erityisiksi hetkiksi nousivat tapaamiset, joissa siirryttiin
itsenäisiin kotitapaamisiin. Vuoden aikana osallistuttiin myös kilpailutukseen.
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TILASTOJA
Asiakkaiden kotikunnat 2020
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