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Lapin ensi- ja turvakoti ry
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Lapin ensi- ja turvakoti ry

• Lapin Ensi Koti perustettiin 23.10.1953 yksinäisten äitien ja

lasten elämän kohottamiseksi oikeille raiteille

• Lapin ensi- ja turvakoti ry on järjestölähtöistä auttamistyötä

kehittävä ja toteuttava yleishyödyllinen yhdistys

• Keskittynyt lastensuojelulliseen toimintaan ja kriisityöhön

• Tehtävänä paikata aukkoja yhteiskunnallisessa

palvelujärjestelmässä

• Toivon luominen ja ylläpitäminen
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Toiminnan tarkoitus
• Toiminnan ytimessä on turvata lapsen oikeus suotuisiin

kasvuolosuhteisiin ennen ja jälkeen syntymän

•Tukea vanhemmuutta

• Tukea perheen sisäistä vuorovaikutusta

• Antaa kriisiapua vaikeissa elämäntilanteissa oleville yksilöille ja

perheille

• Ehkäistä väkivaltaa

• Lievittää väkivallan seurauksia

• Ennakoida ja reagoida nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin,

jotka vaikuttavat lapsiin ja lapsiperheisiin
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Vanhemmuus-, väkivalta- ja päihdetyön tiimi
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• Osa Pidä kiinni® -
hoitojärjestelmää

• Avopalvelut
päihdekuntoutuksessa

• Kotona,
yhteisötapaamisissa

• Osa Pidä kiinni® -
hoitojärjestelmä

• 5 perhepaikkaa
• Toiselle tai molemmilla

vanhemmilla
päihdeongelma

• Yhteisökuntoutus
• Opioidikorvaushoito

• 7 perhepaikkaa
• Tuki, turva, ohjaus

väkivaltaa tai sen
uhkaa kokeneille

• 5 perhepaikkaa
• Ensikotijaksot
• Tapaamispaikkatoiminta
• Psykososiaalinen tuki

kriisijaksoilla
• Etupäivystys

• (10 kuntaa)

Ensikoti Turvakoti

Avopalvelu-
yksikkö
Tuulia

Ensikoti
Talvikki
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Vanhemmuus-, väkivalta- ja päihdetyön tiimi
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• Vuonna 2016 välitöntä
apua sai 14 perhettä;
kontakteja tarvittaessa
useita / vk

• Etsivä työ

• Vuonna 2016 apua
välitöntä apua sai 15
perhettä

• Vuonna 2016 välitöntä
apua sai 69 perhettä,
154 henkilöä

• Vuonna 2016 apua sai ensikotijaksolla
15 perhettä, kriisijaksolla 24 perhettä,
tapaamispaikkatoiminnassa 55
perhettä, kriisiyöt 12 perhettä,+ 295
kriisipuhelua,

• sosiaalialan virka-ajan
ulkopuolinen etupäivystys
450 soittoa

Ensikoti Turvakoti

Avopalvelu-
yksikkö
Tuulia

Ensikoti
Talvikki
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Pidä kiinni®-hoitojärjestelmä
• toiminta lastensuojelutyötä ja päihdekuntoutusta
• päihdeongelmien hoitoon ja varhaisen vuorovaikutuksen
tukemiseen erikoistuneiden ensikotien ja avopalveluyksiköiden
toimintaa
• tavoitteet:

1) ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita sekä turvata lapselle
suotuisat kehittymismahdollisuudet

2) tukea vanhempien päihteettömyyttä raskauden aikana ja
lapsen synnyttyä

3) edesauttaa toimivan vuorovaikutussuhteen syntymistä
vanhempien ja vauvan välille
• työtä ohjaavat ensi- ja turvakotien liiton laatukriteerit
- Päihdeongelman hoito
- Vanhemmuuden tuki
- Varhaisen vuorovaikutuksen tuki

➔ Turvallinen kiintymyssuhde7
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Perhe- ja kriisityön tiimi
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• Pitkäaikaista, vaativaa ja
tiivistä apua
lapsiperheille

• ostopalvelu

• Lyhytkestoinen apu ja
tuki kriisissä olevalle

• Puhelimitse, kasvokkain,
ryhmissä

• Vanhemmuuden tuki
erotilanteessa

• tukihenkilötoiminta
• VAPEPA

• Kaikille lappilaisille tukea:
• Vanhemmuudessa
• Lähisuhdeasioissa
• Väkivaltatilanteissa tai

sen uhkatilanteissa
• Miestyössä kehitettyjen

• toimintamallien
• laajentaminen

naisten ja nuorten
auttamiseen

• Lasta odottavien ja
lapsiperheiden
neuvontapalvelu, esim.
• Ryhmät
• Vertaisryhmätoiminta
• Vapaaehtoisdoulat

Vauva- ja
pikkulapsi-
perheiden
avopalvelu

Lähisuhde- ja
väkivaltatyön
avopalvelu

Alvari-
perhetyö®Kriisikeskus
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Perhe- ja kriisityön tiimi
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• Vuonna 2016 apua sai
15 perhettä (aikuisia 18,
lapsia 41)

• 881 kotikäyntiä

• Vuonna 2016 apua sai
217 henkilöä

• Vuonna 2016 (tuolloin
miestyö) apua sai 117
henkilöä

• Vuonna 2016 apua sai:
• 668 aikuista, 305 lasta
• Näistä yksilöohjausta 134 aikuista;

ryhmissä 576 aikuista, 305 lasta
• Vapaaehtoisia 53 mukana
• Koulutettu 29

Vauva- ja
pikkulapsi-
perheiden
avopalvelu

Lähisuhde- ja
väkivaltatyön
avopalvelu

Alvari-
perhetyöKriisikeskus
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Hankkeita

• Alkamassa maaliskuussa 2017
• Vanhemmuus vahvaksi erossa

• Lapsiperheen auttaminen erossa
• Maakunnallinen à teknologiavälitteinen

työskentely

• Suunnitteilla:
• Perheiden, joissa haastavia 3-6-

vuotiaita lapsia, auttaminen
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Teknologiavälitteinen auttaminen
Tällä hetkellä:
• Neuvonta, ohjaus
• Apu
• Tuki
• Tiedon jakaminen
• Konsultaatio
• Verkostotapaamiset
• Vertaistoiminnan tuki
• Etsivä työ
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Tulevaisuuden tavoitteita:
• Maakunnallisen työn

vahvistaminen
• Kokemusasiantuntijuuden

hyödyntäminen entistä
enemmän

• Vaihtoehtoisten
toimintojen kehittäminen
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Teknologiavälitteinen auttaminen

Kuvapuhelin
• Vauva valvottaa -kuvapuhelin
• Rytmi-ryhmä vuorokausi- ja unirytmin

tueksi
• Etävanhemmuuteen tuki
• Päihdetyön asiantuntijakonsultaatio
• Asiakastyö yksilö- ja verkostot
• Kotiharjoittelu
• Kriisityö
• Vapaaehtoisdoula-toiminta
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Teknologiavälitteinen auttaminen

Chat
• Uniohjaus
• Vanhemmuus- ja päihteet
• Sopimukseen/ajanvaraukseen tai

maksusitoumukseen perustuva/kuvapuhelun
välityksellä

• Raskauden aikainen työskentely ennen
Ensikotiin tuloa

• Tukea ja neuvontaa raskaana oleville ja
pikkulapsiperheille tai läheisille
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Kiitos kun kuuntelit!


