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YHDISTYKSEN VUOSI 2021
Vuosi 2021 oli pandemian suhteen sopeutumisen aikaa. Toiveista
huolimatta epidemia ei hellittänyt, mutta opimme elämään sen kanssa ottamalla kaikessa tekemisessämme huomioon sekä asiakkaiden
että työntekijöiden terveysturvallisuuden.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n henkilöstö kouluttautui yhteisesti vuonna 2021 sekä Seksuaaliväkivallan koulutuskokonaisuuden osalta että
myös ajantasaistaen tietotekniikan osaamistaan Office 365 -koulu
tuksen myötä.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n perustavana toiminta-ajatuksena on huomioida aina ensin asiakas tarpeineen. Kiitollisin mielin voimme todeta, että olemme kyenneet keskeytyksettä tarjoamaan asiantuntevia
palveluitamme läpi vuoden. Yhteiskunnan rajoitukset ja julkisen sek
torin resurssipula juuri sote-toiminnoissa heijastui toimintaamme
eri tavoin.

Teimme myös koulutusta yhdistyksestä ulospäin. Jatkoimme sidosryhmille kohdennettua Tuentu-Akatemia -sarjaa webinaarein, jotka
ovat jälkikäteen nähtävissä yhdistyksen YouTube-kanavalta. Toiminta
vuoden aikana järjestettiin neljä akatemiaa, joiden teemoina olivat
eroauttamistyö, perheryhmäkodin laadukas työ, lähisuhdeväkivaltaasiaa ruotsiksi sekä kohtaamisen merkitys vauvaperhetyössä.

Vauvatyön palveluihin ohjaamisessa oli nähtävissä selkeä muutos
vuoden kuluessa. On vaikea määritellä, johtuiko muutos julkisen
puo
len resurssipulasta, toimintojen kuormittumisesta vai henkilöstön vaihdoksista. Totuutta emme tiedä, mutta todennäköisesti
kaikilla näillä asioilla on yhteys tapahtuneeseen käänteeseen.

Yhdistyksen toiminnoissa oli muutoksen vuosi. Saimme STEA-rahoi
tusta uudelle Baby Blues-hankkeelle ja pystymme nyt tarjoamaan
vauvatyötä maksuttomana matalan kynnyksen palveluna. Vaikka
vauvatyön osaamiselle on alueellamme nähtävissä selkeää tarvetta,
niin jouduimme tekemään päätöksen ensikodin avopalvelun lakkaut
tamisesta kannattamattomana.

Asiakaskunnassa näkyi myös aiempaa enemmän ongelmien kasautuminen ja se, että avuntarve ei useinkaan enää kohdennu vain yh
teen elämän osa-alueeseen. Taloushuolet, mielenterveysongelmat,
väkivalta ja päihteet ovat monen elämässä mukana, vain painotus on
eri. Tämä asettaa haasteen palveluntuottajalle tarjota juuri oikeaan
aikaan oikeanlaista apua asiakkaalle. Pyrimme vastaamaan kysyntään palveluiden sisällön osalta myös hyödyntämällä koko yhdistyksessä olevaa ammattitaitoa yli yksikkörajojen.

Vuoden aikana saatiin päätökseen pitkään kestäneitä projekteja.
Luolavuorentien kiinteistön parvekeremontti tuli valmiiksi pitkittyneen lupaprosessin jälkeen. Myös suunnitelma turvakodin esteettömyyden lisäämiseksi tehtiin ja sille saatiin rahoitus. Toteutus
tapahtuu kuitenkin vasta vuonna 2022.
Sisäisesti saimme valmiiksi organisaation muutosprosessin, jossa
hierarkiaa vähennettiin ja valta- sekä vastuusuhteita jaettiin entistä
useammalle. Avoin toimintakulttuuri sekä työntekijöiden, asiakkai
den ja vapaaehtoisten osallistaminen aiempaa enemmän yhdistyksen toimintaan, on perusasiakastyön ohella yksi merkittävimpiä
tavoitteitamme nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistyksemme perusta
on kansalaisjärjestötoimijuudessa, ja sen huomioiminen ja tietoi
nen vahvistaminen kaikessa toiminnassamme on tärkeää ihan joka
ikisenä toimintavuotena.

Vuosi 2021 oli vahvasti myös sote-alueen valmisteluvuosi. Järjestö
toimijoiden rooli tulevassa hyvinvointialueen organisaatiossa on
vielä auki, mutta uskomme vahvasti muutosten tuovan myös uusia
mahdollisuuksia tarjota meillä olevaa osaamista nykyistä laajempaan hyötykäyttöön. Yhteistyö sekä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen että alueen sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa oli
säännöllistä vuonna 2021.

Heli Paasio
toiminnanjohtaja
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Hallitus

Taloudellinen kehitys ja toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
ja yhdeksän jäsentä. Vuoden 2021 hallitukseen kuuluivat Mari Lahti
(pj.), Sari Grönroos (vp.), Jarmo Aalto, Riitta Eklund, Mika Haavisto,
Elina Heikkilä, Riku Laurila, Anu Parantainen, Eero Pulli, Kaarina Sai
nio sekä Ulla Mikkola (henkilökunnan edustaja)

Yhdistyksen taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2021 vakaana. Toimintavuoden tuloslaskelma oli 124 079,68 € ylijäämäinen ja taseen
loppusumma oli 3 967 901,60 €.
Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 5 189 100,38 €, joka on n. 5 %
edellistä vuotta enemmän. Varsinaisen toiminnan ylijäämä oli
95 914,83 €. Avustusten osuus kokonaisuudesta nousi hieman edellisiin vuosiin nähden, kuntien hoitomaksujen ollessa kuitenkin edelleen yli puolet kokonaistuotoista.

Henkilökunta
Vakituisen henkilökunnan määrä vuonna 2021 oli 66, joista 37,9 %
työskenteli kriisi- ja väkivaltatyössä, 47,0 % vaativassa vauvatyössä,
7,6 % eroauttamisessa ja 7,6 % hallinnossa ja tukipalveluissa. Henkilöstö on sitoutunutta, työsuhteiden määrästä 45 % on kestoltaan
yli viisivuotisia.

Varsinaisen toiminnan tuotot

Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen jäsenistöön kuului 180 varsinaista jäsentä, 8 kannatusjäsentä ja 2 ainaisjäsentä (31.12.2021). Jäsenmaksu vuonna 2021 oli
varsinaiselta jäseneltä 20 €, kannatusjäseneltä 40 € ja ainaisjäseneltä
250 €.
Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoimintaa jatkettiin vuonna 2021 yksikkökohtaisesti pandemian asettamissa rajoissa. Useita uusia vapaaehtoisia ilmoittautui
mukaan toimintaan, ja vapaaehtoiskoulutus pidettiin koronatauon
jälkeen marraskuun lopussa. Toiminnassa on mukana kymmeniä
vapaaehtoisia muun muassa doulina, erovertaisina ja lastenhoito
apuna.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 5 093 185,55 €, joka on noin 4 %
edellistä toimintavuotta enemmän. Kulurakenne säilyi edellisten
vuosien kaltaisena.

Jäsenyydet
» Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry
» Ensi- ja turvakotienliitto
» Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Varsinaisen toiminnan kulut

Yhteistyöjärjestöt ja hankkeet
» Ensi- ja turvakotienliitto:
Vaikuttavuus esiin -hanke (2017–21). Hankkeessa kehitettiin työtapaa, jolla voidaan automaattisesti mitata tehdyn työn vaikuttavuutta. Lisävuoden aikana oli erityishuomio lasten mittaristossa.
Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hanke (2021–22).
Päämääränä on vahvistaa haasteellisessa elämäntilanteessa
olevien vauvaperheiden hyvinvointia ja toimijuutta sekä juurruttaa
perheiden arkiruokailua parempaan ravitsemukseen ja ekologiseen
ruokailuun.
» A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus – haastava arki -hanke (2020–22).
» Lounais-Suomen mielenterveysseura ry, Mielitietty hanke (2020–22)
Varainhankinta

» Maria Akatemia ry, Demeter-ryhmä (2016-)

Varainhankinnan tuotot muodostuivat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Varainhankinnan ylijäämä oli 29 346,58 €. Rahalahjoituksia
saatiin toimintavuoden aikana useilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.

» Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Linkki-toiminta (2011-),
Perhelinja(2018-21)
» Barnavårdsföreningen i Finland rf -hanke (2021–23) tekee yhteistyötä
ruotsinkielisten ero- ja uusperhetyön palveluiden osalta Varsinais-Suomessa.

Rahalahjoitusten lisäksi saatiin lukuisia tavaralahjoituksia, mm. S- ja
K-ryhmän lahjakortteja, huonekaluja, vaatteita, kosmetiikkapakkauksia, makeisia, leluja ja pelejä.

» Turun ammattikorkeakoulun ERASMUS + ohjelman Domino-hanke
(2021–23) liittyen lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja ammattilaisten käyttöön laadittavaan mobiilisovellukseen.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta jäi toimintavuonna alijäämäiseksi
-3 461,13 €. Tuottoja yhdistys sai omistamiensa asunto-osakkeiden
vuokratuotoista sekä sijoitusrahastoista. Kuluja aiheutui erityisesti
rahoituslaitoslainan korkokuluista.

» Miessakit ry Erosta Elossa –toiminta
» Turun Eläinsuojeluyhdistys ry - eläinsuojeluyhteistyö turvakodin
asiakkaiden eläinten hyväksi
» Auralan Setlementti ry, sopu-työ
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VAUVA- JA LAPSIPERHEPALVELUT
ENSIKOTI JA BABY BLUES -HANKE
Ensikoti ja Baby Blues -toiminta tukevat perheitä vanhemmuudessa
ja elämän hallinnassa. Apua tarvitaan, kun perheessä on esimerkiksi
mielenterveys- tai päihdeongelmia, tai kun arjen asioiden hoitaminen
ei suju. Vanhempien tukena voidaan olla jo raskausaikana. Tavoit
teena on vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta
sekä tukea vauvalähtöistä arjen hallintaa.

Ensikodissa arkielämää ja vauvanhoitoa opetetaan yksilöllisesti kädestä
pitäen ja tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta
ympärivuorokautisella asumisella. Ensikoti toimii yhteisökuntoutuksen
periaatteella, mikä tarkoittaa asiakkaille muun muassa säännöllisiä
yhteisökokouksia, osallistumista vanhemmuuteen liittyviin keskustelu- ja
toiminnallisiin ryhmiin, sekä jaettua vastuuta arjen askareista. Tavoittee
na on riittävän vanhemmuuden vahvistuminen siten, että perhe kykenee
kotiutumaan kuntoutusjakson päätyttyä.

Baby Blues -toiminta on maksutonta, matalankynnyksen tukea, jossa
keskitytään vanhempien jaksamiseen, arjen sujumiseen sekä varhaiseen
vuorovaikutukseen. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman mielikuvia
syntyvästä vauvasta ja auttaa häntä valmistautumaan vanhemmuu
teen. Baby Blues toiminnan pyrkimyksenä on vauvan ja vanhemman
välisen kiintymyssuhteen vahvistaminen sekä perheen hyvinvoinnin
lisääntyminen. Lyhytkestoisen keskustelutuen avulla perheellä on mah
dollisuus saada osa-aikaista tukea mm. alavireisyyteen, jaksamattomuu
teen tai synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Ensikodin toiminta-ajatusta kehitettiin vuoden 2021 aikana yhdessä
Ensi- ja turvakotien liiton sekä muiden ensikotien kanssa. Kehitys
työn tavoitteena oli yhteinen ymmärrys siitä, mikä ensikotityössä on
kaikkein olennaisinta ja millaisia haasteita tulevaisuus tuo toiminnalle. Tätä työtä jatketaan osin vielä v.2022.

Ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana autoimme yli 30 perhettä. Asiakaskohtaamisten avulla kykenimme lisäämään vanhempien
kuulluksi tulemisen kokemusta, turvallisuuden tunnetta ja vauvaarjen yhteisiä ilon hetkiä. Jaoimme myös aktiivisesti tietoa perheille
ja ammattilaisille jalkautumalla peruspalveluihin ja kauppakeskuk
siin, sekä loimme uusia toimivia yhteistyöverkostoja.

Vertaistuki juurrutettiin osaksi ensikodin asiakasprosessia asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisten työpajojen avulla. Osallisuuden
ja vertaisuuden tunteiden lisääntymisen myötä asiakkaiden motivaatio, sitoutuneisuus kuntoutukseen, luottamus ja voimaantuminen
vahvistuivat toimintavuoden aikana. Asiakkaat kokivat, että heillä on
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa ja heitä myös kuullaan aidosti.

Asiakkaiden kynnys osallistua ryhmätoimintaan madaltui tutun ja
turvallisen tukisuhteen avulla ja ohjasimme heitä yksilötapaamisten
kautta suljettuun Baby Blues vertaisryhmään. Tarjoamalla matalalla kynnyksellä vahvasti tuettua vertaistoimintaa voidaan nykyistä
paremmin tukea myös kunnan palveluiden ulkopuolelle jääviä perheitä. Näin vanhempien kokemus yksinäisyydestä vähenee, vertais
tuen kautta saatu tuki lisääntyy ja perheiden lähiverkostot laajenevat.
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PIDÄ KIINNI® -TOIMINTA
ENSIKOTI PINJA, AVOPALVELUYKSIKKÖ OLIVIA
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.

Ensikoti Pinja tarjoaa ympärivuorokautista vauvalähtöistä päihdekun
toutusta, vanhemmuuden tukea sekä varhaisen vuorovaikutussuhteen
hoitoa raskaana oleville ja vauvaperheille. Tavoite on auttaa vanhempia
ymmärtämään, mistä päihdeongelma johtuu ja tarjoamaan vauvoille
turvalliset kasvuolosuhteet.

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongel
maisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät
tarvitse laitoskuntoutusta. Jokaiselle asiakkaalle tehtävään yksilölliseen
kuntoutussuunnitelmaan kuuluu ryhmätoimintaa, perhekohtaista
työskentelyä, verkostokokouksia ja yksilökeskusteluja.

Vuonna 2021 ensikoti Pinjassa keskityttiin erityisesti henkilöstön
osaamiseen, asiakastyön sisältöjen kehittämiseen sekä yksikön
näkyvyyden ja asiantuntijaroolin vahvistamiseen. Yksikössä tehdyn
auditoinnin tuloksena sen todettiin täyttävän laatukriteerit ja toiminnan jatko sai sertifikaatin.

Etsivän ja matalankynnyksen työtä ryhdyttiin tekemään suunnitellusti ja suunnitelmallisesti koko työryhmän voimin Oliviassa toimin
tavuonna 2021. Lokakuussa toteutettiin Pidä Kiinni® -hoitojärjes
telmän laadun auditointitilaisuus, jossa myönnettiin laatusertifikaatti
ja todettiin toiminnan jokaisen laatulupauksen täyttyvän. Auditointipöytäkirjassa todettiin lisäksi, että avopalveluyksikkö Olivian työ
ryhmän työstä välittyy asiakkaita arvostava ja kunnioittava työote ja
että koronasta ja työyhteisön muutoksista huolimatta työryhmä on
osoittanut ketteryyttä.

Koko henkilökuntaa koulutettiin raskausajan työskentelyyn sekä
seksuaaliväkivallan käsittelyyn. Lisäksi muutama työntekijä valmistui kolmivuotisesta Pidä kiinni® -erikoistumiskoulutuksesta ja osa
aloitti kannustavan vuorovaikutuksen eli ICDP-kouluttaja-koulutuksen sekä vuorovaikutuksellisen lyhytterapian eli Theraplay-koulutusprosessin.

Olivian asiakkaille toteutettujen laatukyselyjen lisäksi kuntoutuksen
vaikuttavuutta arvioitiin monella tapaa toimintavuonna. Yhteistyö
Saara Salon tutkimusryhmän kanssa tuottaa tietoa Pidä kiinni
-hoidon vaikutuksista ja vaikuttavuudesta ja Olivia liittyi myös mukaan Ensi ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin -hankkeeseen.

Toimintavuoden asiakastyössä hyödynnettiin lapsen ja vanhemman
välisen vuorovaikutuksen kuvantamistapaa eli MIM- havainnointimenetelmää (Marschachk Interaction Method) perheiden kuntoutusjaksolla. Menetelmästä saatujen hyvien tuloksien takia työryhmän
motivaatio saada MIM osaksi kaikkien asiakkaiden kuntoutuspro
sessia kasvoi. Perheiden talousosaamista vahvistettiin pitämällä eri
tyisiä yhteisökokouksia talousteemalla ja tarjoamalla vastuuta Pinjan
viikoittaisissa ruokatilauksissa.

Olivian asiakkaat ohjautuivat avokuntoutukseen vuonna 2021 pääasiassa Ensikoti Pinjasta, mutta muutama perhe tuli myös suoraan
joko kunnan sosiaalityöntekijän tai TYKS:n riippuvuuspsykiatrian
aloitteesta. Olivian toimintaan osallistui kokemusasiantuntijana
yksi Olivian kuntoutuksen jo päättänyt asiakas, muuten vapaaehtois
toiminta yksikössä on ollut tavallista vähäisempää koronatilanteesta
johtuen.

Syksyn 2021 aikana asiakkaita ohjautui kuntoutukseen poikkeuksellisen vähän. On epäselvää, miltä osin ilmiö liittyy pandemia-ajan
haasteisiin ja missä määrin hoitoonohjauksessa on tapahtunut
rapautumista. Vahvistimme yksikön tunnettavuutta ja asiantuntijaroolia toimintavuoden aikana. Työskentely kuntoutusmenetelmän
sekä siihen liittyvän erityisasiantuntijuuden tunnetuksi tekemiseen
jatkuu myös tulevaisuudessa.
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Äitien keski-ikä 32 v, isät 33 v. Raskaana olevien hoitovuorokausia 319, 5 äitiä.
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KRIISI- JA VÄKIVALTATYÖ
TURVAKOTI, LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ PILARI
Kriisi- ja väkivaltatyö tukee asiakkaita selviytymään kriisitilanteista
eteenpäin, sekä vahvistaa elämänhallintaa väkivallan loppumiseksi
ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Turun turvakoti on ympärivuorokautinen kriisityön yksikkö, joka tar
joaa 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.  
Turvakodissa otettiin huhtikuussa 2021 käyttöön valtakunnallisesti
yhtenäinen asiakastyöskentelyn prosessimalli, jota turvakoti oli kehittämässä yhdessä THL:n kokoaman “Asiakasprosessin yhtenäisyyden
kehittäminen turvakotien sisällä” -työryhmän kanssa. Turvakodissa on myös toimintavuoden aikana ollut käytössä lasten kokeman
lähisuhdeväkivallan arviointimenettely “Suojassa -riski- ja turvahaastattelu”, joka tehdään turvakodin asiakkaana oleville vanhemmille ja
5–17-vuotiaile lapsille. Toimintavuonna kartoitettiin Turun turvakodin
esteettömyyden aste, jonka tavoitteena on muuttaa turvakoti paremmin saavutettavaksi liikuntarajoitteisen asiakkaan näkökulmasta.
Muutostyöt tiloissa on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.
Toimintavuoden 2021 aikana turvakodin henkilökunta vahvisti
lähisuhdeväkivaltatyön osaamistaan osallistumalla koulutuksiin
seksuaalisesta, digitaalisesta ja ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä kriisi- ja traumatyöstä ja asiakasdokumentoinnista. Lisäksi
turvakodin lähijohtaja toimi vuoden 2021 ajan Turun MARAK:n eli
moniammatillisen riskinarvioinnin työryhmän sihteerinä.
Turun turvakoti sai kevätkauden 2021 asiakaspalautteista valtakunnallisten palautteiden keskiarvojen mukaiset tulokset. Turvakodin
asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamaansa
palveluun. Parhaat arviot asiakkaat antoivat yhteydensaannin helppoudesta, palvelun luottamuksellisuudesta ja hyödyllisyydestä sekä
henkilökunnan osaamisesta ja ammattitaidosta. Lasten palautteessa
87 % vastanneista lapsista koki olonsa turvalliseksi turvakodissa ja
83 % koki turvakodissa olon auttaneen lasta itseään. Turvakodissa
oli vähintään viikon kestäviä asiakkuuksia sama määrä sekä vuonna 2021 että vuonna 2020 (56 %). THL:n suosituksena on, että
turvakotijakson pituus olisi vähintään 7 vuorokautta, jotta kyetään
mahdollisimman hyvin auttamaan asiakasta väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Lähisuhdeväkiväkivaltatyö Pilari tarjoaa yksilöllistä apua lähisuh
deväkivaltaan 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 asiakastapaamisia toteutettiin sekä kasvokkain että verkon
välityksellä, joka mahdollisti myös ennen tavoittamattomissa olleet
asiakassuhteet. Väkivaltatyötä jatkettiin alueellisesti Perhelinjan
avulla Uudessakaupungissa ja Laitilassa sekä uusilla alueilla kuten
Forssa, Salo, Loimaa ja Oripää. Ruotsin kielellä palvelua tarjottiin
Kemiönsaarella ja Paraisilla.
Vuoden aikana toteutui kaksi väkivaltaa kokeneiden naisten suljettua
ryhmää sekä Nuorten isien- ryhmä yhteistyössä VamosSampo -hankkeen ja Turun neuvolapalveluiden kanssa. Tietoa, tunnistamista ja
lähisuhdeväkivallan puheeksi ottoa koulutettiin eri tahoille muun
muassa Luotsi -kouluttajakoulutuksen, “Hei mulla ois yks juttu” ja
“Tue lasta” -koulutusten avulla. Pilari päivysti myös Ensi ja turvakotien liiton valtakunnallisessa, sekä suomen- että ruotsinkielisessä,
Apua väkivaltaan -chatissä vuoden aika yhteensä 24 kertaa.
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PERHERYHMÄKOTI, RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)
Perheryhmäkodin toiminta tähtää ilman huoltajaa maahan saapu
neiden, oleskeluluvan saaneiden, alaikäisten nuorten suojeluun ja
humanitaarisen avun toteutumiseen. Kunta sopii yksikön perustami
sesta, lasten ja nuorten sijoittamisesta, kotoutumista edistävien
palvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä korvauksista yhdessä
alueen ELY-keskuksen kanssa (Laki kotoutumisen edistämisestä
1386/2010).

Rikosuhripäivystyksen työ perustuu oikeusministeriön päätökseen
julkisen palveluvelvoitteen rikosuhridirektiivin mukaan tuotettavista
ja tarjottavista maksuttomista tukipalveluista rikoksen uhrin tarpeisiin. Toiminta on ammatilliseesti ohjattua vapaaehtoistyötä.

Perheryhmäkoti on kotoutumisyksikkö ilman huoltajaa Suomeen saa
puneille ja Turusta kuntapaikan saaneille pakolaistaustaisille nuorille.
Tehtävänä on kotoutumista tukeva, kokonaisvaltainen, nuoren edun ja
yksilöllisyyden huomioon ottava kasvatus ja hoito.
Turvapaikanhakijoiden alhainen määrä vuonna 2021 näkyi perhe
ryhmäkodissa vapaina asiakaspaikkoina, jotka täyttyivät hitaasti. Toi
mintavuoden aikana asiakkaiden vaihtuvuus oli kuitenkin ennätyksellisen suurta, kun perheryhmäkodista omaan kotiin muutti kuusi
nuorta ja vastaavasti sisään tuli saman verran uusia.
Toimintavuoden aikana aloitettiin ensimmäistä kertaa kahden perheryhmäkodista poismuuttaneen nuoren jälkiohjaus. Jälkiohjaus
toteutetaan antamalla poismuuttaneelle säännöllistä kotoutumi
sen tukea sekä osallistumalla nuorta tukevan verkoston toimintaan.
Nuorten opetus tapahtui kevään 2021 ajan etänä ja opiskelu vaati enemmän tukea ohjaajilta. Myös nuorten harrastaminen ja työnteko jäi
vähemmälle ja kotona olo lisäsi arjen tuen tarvetta. Nuorten tukena
oli myös alan opiskelijoita ja vapaaehtoisia läksyapuna ja tukihenkilötehtävissä.
Vuonna 2021 valmistui Turun yliopiston sosiaalityön opiskelija Natasha Petrellin Pro gradu työ maahanmuuttajanuorten kotoutumisesta. Petrell haastatteli työtä varten Perheryhmäkodissa asuneita, nyt
jo täysi-ikäisiä nuoria. Petrellin tutkimus todensi nuorten kokemia
vaikeuksia kotoutumisessa, joista tärkein oli monella tasolla tapahtuva ulossulkeminen kuten rajatummat työ- ja opiskelumahdollisuudet
kantaväestöön verrattuna.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Lounais-Suomen aluetoimiston toimin
ta-alueena on Varsinais-Suomi, Satakunta, sekä koko maa valtakunnal
listen palveluiden osalta. RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä
tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen
ja rikosasiassa todistaville.
Toimintavuoden aikana saatiin Lounais-Suomen alueelle muiden
alueiden tavoin valmiuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaava toiminnanohjaaja. RIKUn valmiusjärjestelmän tarkoitus on
mahdollistaa tuen tarjoaminen nopeasti suurelle määrälle tukea tarvitsevia rikoksen uhreja sekä vastata osaltaan Vastaamo-tapauksen
uhrien avustamiseen.
Toiminnan kasvu jatkui, ja RIKUn asiakkaiden kokonaismäärä oli
vuonna 2021 suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Vastaamo-tietomurto näkyi jonkin verran asiakasmäärissä, mutta ei yhtä selkeästi
kuin vuonna 2020. Kaikista RIKUn asiakkuuksista kolmasosa oli tu
kisuhteita.
Rikosuhripäivystyksen toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun
vapaaehtoistyöhön, joka vaatii sitoutumista ja täydennyskoulutuksiin
sekä työnohjauksiin osallistumista. Toimintavuonna vapaaehtois
ten peruskurssit järjestettiin Lounais-Suomen alueella ensi kertaa
yhteistyönä toteutetulla hybridimallilla, josta saatujen kokemusten
pohjalta kurssin järjestämistapaa kehitetään edelleen.

"Saamani apu on ollut tärkeää.
Olen päässyt vaikeassa elämäntilanteessa
eteenpäin ja löytänyt uusia ratkaisuja
tilanteeseeni."
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EROAUTTAMINEN
EROAUTTAMISTYÖ SILTA, TAPAAMISPAIKKA TENAVATUPA,
TURVASSA-HANKE
Turun ensi- ja turvakoti ry:n eroauttamistyö tukee vanhempien
eron kohdanneita lapsiperheitä. Eroauttamistyö Silta, Tapaamis
paikka Tenavatupa ja Turvassa -hanke auttavat perheitä selviyty
mään erosta ja löytämään turvalliset toimintatavat lasten asioi
den hoitamiseen ja tapaamisiin.   

Eroauttamistyö Silta tarjoaa maksutonta (matalan kynnyksen) tukea
vanhempien eron eri vaiheissa. Vanhemmat ja lapset saavat apua yk
silö-, pari- ja perhemuotoisissa tapaamisissa eroon liittyvien asioiden ja
tunteiden käsittelyyn. Tavoitteena on tukea yhteistyövanhemmuutta ja
tehdä lapsen tilanne näkyväksi. Ryhmätoiminnoissa lapset ja vanhem
mat saavat vertaistukea. Tapahtumissa ja koulutuksissa jaetaan eroon
liittyvää tietoa vanhemmille, perheen läheisille ja ammattilaisille.

Tapaamispaikka Tenavatupa järjestää eron jälkeen lapsen ja vanhem
man 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 huo
mioimaan lapsen erityistarpeet. Tapaamiset toteutetaan viranomaisen
päätöksen tai heidän vahvistaman vanhempien välisen sopimuksen
mukaisesti.

Toimintavuoden aikana saavutettiin tärkeä tavoite, kun aikuisten
lisäksi myös lasten tapaamisten määrä kasvoi. Syyskaudella järjes
tettiin lasten erovertaisryhmä ja uusille vapaaehtoisille, eron kokeneille vanhemmille, erovertaiskoulutus. Vuosittain toteutettavilla Ero
lapsiperheessä ja Puhutaan erosta -tilaisuuksilla ja koulutuksilla ta
voitettiin vanhempien lisäksi myös perheen läheisiä ja ammattilaisia.
Palvelun saatavuutta tuettiin osallistumalla valtakunnalliseen Apua
eroon -chat -toimintaan.

Toimintavuoden aikana nostettiin esiin lapsen turvallisuuden
kokemusta ja haettiin keinoja vanhemmuustyön lisäämiseen tapaamisten rinnalle. Asiakkaita osallistui sopimusasiakirjan kehittämistyöhön, jota tehtiin yhteistyössä Sanasta kuvaksi -hankkeen
kanssa. Työntekijöiden erityisosaamista vahvistettiin riskinarvioinnin
ja väkivaltatyön- koulutuksilla. Uuden kilpailutuksen tuomat ehdot
vaikuttivat toimintaan ja asettivat siihen uudenlaisia taloudellisia
haasteita. Asiakasmäärä ja vakituisen henkilöstön määrä väheni.

Asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden perusteella Sillan toiminta koettiin tärkeänä osana alueen eropalveluja. Apua haettiin eniten vanhempien väliseen vuorovaikutukseen tai lapseen liittyvien sopimusten tekoon tai niiden noudattamiseen. 69 % palautteen antaneista
asiakkaista oli kokenut saaneensa tilanteeseensa riittävästi apua. Vaikeissa erotilanteissa olevien perheiden riittävän ja oikeanlaisen avun
saantia vahvistettiin lisäämällä verkosto- ja yhteistyötä.

Tapaamisista 59 % oli sosiaalihuoltolain ja 41 % lastensuojelulain
mukaisia tapaamisia. Lasten keski-ikä oli 6,5 vuotta. Palautteiden
perusteella vanhemmat kokivat Tenavatuvan turvalliseksi paikaksi ja
suurin osa tapaamisten tukeneen lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Lapsille oli tärkeää, että tapaamisiin oli kiva tulla, aikuiset ovat
läsnä ja löytyy sopivaa tekemistä.

Turvassa-hanke (2019–2021) kehittää uusia työmalleja ja -käytäntöjä,
joiden avulla voidaan tukea lasta ja hänen asemaansa, kun vanhempi
en ero pitkittyy tai konfliktoituu. Hankkeen tavoitteena on luoda lapsen
edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutoksen tähtäävää vanhem
muusmalli, sekä vankka ja laaja yhteistyöverkosto tukemaan lapsen ja
vanhemman turvallisuutta.
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"Sain ha , että yhä usea
Toivoisin ssa olevat parit
eroama ksenne ajoissa."
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Hankkeen viimeisenä toimintavuotena tehtiin asiakas-, konsultointija koulutustyötä sekä perehdytettiin ammattilaisia kehitettyjen työkalujen käyttöön. Hanke koordinoi alueellista Haastavat erot -työryh
mää ja oli mukana OT-keskuksen kehittäjätyöryhmässä. Syksyllä
2021 hanke julkaisi käsikirjan ja suositukset vaativien erotilanteiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten ja työkäytäntöjen kehittämisen tueksi.
Hanke jatkuu määräaikaisena tavoitteenaan juurruttaa uudet työtavat ja materiaalit osaksi ammattilaisten toimintaa sekä jäsenyhdistyksissä että yhteistyökunnissa.
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TILASTOJA
ASIAKKAIDEN KOTIKUNNAT 2021
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Jokainen on turvassa -strategia 2020–2023
Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen
elämään on vahvistunut.
Vauvat, lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen
ja laadukkaat palvelut.
Yhdistyksen osaaminen, kansalaistoiminta ja palvelut ovat voimavara uudistuvassa sosiaali- ja terveys
huollossa.
Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut näkyvät toiminnassamme.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n hyveet
Arvostavuus • Keskustelevuus • Luotettavuus •
Oikeudenmukaisuus • Vastuullisuus
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TURUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku
www.tuentu.fi
palaute@tuentu.fi
puh. (02) 513 4100
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