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Jannika on avopalveluyksikkö päihteistä toipuville raskaana oleville ja 
vanhemmille, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia. Toiminnassamme yhdistyy 
päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden 
tuki kokonaisuudeksi, jossa tuetaan päihteettömyyttä, vanhemman ja 
vauvan varhaista vuorovaikutusta sekä lapsiperheen arjessa tarvittavien 
taitojen harjoittelua. 

Jannikassa toteutetaan sekä etsivää ja matalan kynnyksen että kuntou- 
tusjaksotyöskentelyä. Etsivän ja matalan kynnyksen työskentelyssä tar-
jotaan varhaista tukea raskaana oleville ja pikkulapsiperheille, joissa on 
riski altistua päihteistä johtuville haitoille. Kuntoutusjaksolle voi tulla 
raskausaikana tai missä vaiheessa vaan lapsen ollessa alle 3-vuotias. 
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VAUVAPERHETYÖN PALVELUT:  Ensikoti  Vauvaperhetyön avopalvelut: Baby Blues -vauvaperhetyö --- Päiväryhmä Peukaloinen 

 Vauvalähtöinen päihdekuntoutus: PIDÄ KIINNI® AVOPALVELUYKSIKKÖ JANNIKA

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus

Kuntoutusjakso perustuu yhteisökuntoutukseen. Yhteisökuntoutus- 
päiviä on kolme kertaa viikossa, niihin sisältyvät yhteisökokous, 
teemallisia ryhmiä esim. päihteisiin ja vanhemmuuteen liittyen, 
hoivaa ja leiki -ryhmä, omaohjaajakeskustelut ja sovitusti Theraplay- 
työskentely. Lapsi on toiminnan keskiössä ja hänet huomioidaan 
kaikissa arjen tilanteissa. Perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan 
käytetään erilaisia työmenetelmiä vahvistamaan vanhempien omia        
voimavaroja ja päihteistä toipumista sekä arkielämäntaitoja. 
Kuntoutuksessa olevat osallistuvat viikko-ohjelman suunnitteluun ja 
ovat vertaistukena toinen toisilleen. Tarjoamme päivien aikana 
aamupalan, lounaan ja välipalan.

Raskaana olevien kuntoutusjakso sisältää raskaana olevien ryhmän  
sekä yksilö- ja perhekohtaista työskentelyä, esimerkiksi masu    
theraplay -työskentelyä. Raskaana oleva voi myös osallistua yhteisö-
päiviin. Raskaana olevien kohdalla tavoitteena on ehkäistä ja 
minimoida sikiön altistumista päihteille sekä vahvistaa kiintymys-
suhteen rakentumista vauvaan. 

Työskentelyyn kuuluu lisäksi verkostoyhteistyötä ja tarvittaessa koti- 
käyntejä. Työskentelyä on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Jokaiselle tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma yhteis- 
työssä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. 

Toimintamme on STEAn ja kuntien rahoittamaa. Kuntoutusjakso edel- 
lyttää maksusitoumusta. Kuntoutus toteutetaan sosiaalihuoltolain 
mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. 

Etsivä ja matalan ky nnyksen työ 

Yhteystiedot -->

Tavoitteena on edistää päihteistä puhumista, päihteitä käyttävien ja 
siihen riskissä olevien perheiden kohtaamista sekä tuen ja avun 
saamista matalalla kynnyksellä mahdollisimman varhain.

Jalkautuvan työn tavoitteena on luoda avointa keskustelua päihtei-
den käytöstä, kehittää yhteistyötä ammattilaisten ja eri yhteistyö-
tahojen kesken. Tavoitteena on lisätä tietoutta päihteiden käytön 
vaikutuksista ja perheiden kohtaamisesta raskausaikana, vauva- ja 
pikkulapsiperheissä sekä niihin liittyvissä palveluissa.

Matalan kynnyksen työn tavoitteena on, että vanhempi saa tietoa 
mahdollisimman varhain päihteiden käytön vaikutuksista ja voi alkaa 
pohtia omaa päihteiden käyttöään lapsen näkökulmasta. Huoli voi 
liittyä myös puolison tai läheisen päihteiden käyttöön. Tapaamisten 
sisältö määräytyy vanhemman tarpeiden mukaisesti ja se perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Tapaamiskertoja on keskimäärin 1-5. Vanhempi 
voi sopia tapaamisen ottamalla itse yhteyttä Jannikaan, läheisen tai 
ammattilaisen ohjaamana.

Ole mme mukana valtakunnallisessa vauvaperheet ja päihteet ch atissa 
sekä äitien nettiryhmässä. Voit seurata meitä somessa: Face bookissa 
"perheiden parhaaksi päihdeasioissa" ja pidä kiinni - ammattilaiset 
perheiden parhaaksi päihdeasioissa" sekä Lahden ensi- ja turvakoti-
yhdistyksen Facebook-sivuilla ja Instagramissa.
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