Kohtaamispaikkatoiminta
odottaville, vauva- ja
pikkulapsiperheille

Palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus

Ammattilaisten ohjaama kynnyksetön kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu vauva- ja pikkulapsiperheille. Myös perheen
oma lähiverkosto on tervetullut mukaan yhdessä perheen
kanssa. Kohtaamispaikan toimintaan voi osallistua joustavasti
oman tilanteen mukaan. Toiminta on lapsilähtöistä ja yhteisöllistä. Kohtaamispaikassa jaetaan pikkulapsiperhearjen iloja
ja haasteita, jaetaan vinkkejä ja löydetään voimavaroja arkeen.
Vertaistuella on toiminnassa suuri rooli.
Kohtaamispaikkatoimintaan ei tarvitse ilmoittautua. Palvelu
on perheille maksutonta.

Hei!

Kohtaamispaikassa
tapaat muita
vanhempia ja
vauvoja ja saat tukea
vanhemmuuteen.

Kohderyhmä ja
palveluun pääsyn kriteerit

Kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu vauva- ja pikkulapsiperheille sekä vauvaa odottaville perheille.
Kohtaamispaikkatoimintaa on 7 paikkakunnalla. Paikkakunnat löytyvät osoitteesta www.ensijaturvakotienliitto.fi/
jäsenyhdistykset

Palvelun sisältö

Kohtaamispaikassa vanhemmat tapaavat muita vauvaa odottavia ja pikkulasten vanhempia. Kohtaamispaikka mahdollistaa
pienen hengähdystauon arjessa ja muiden vanhempien tapaamisen sekä kokemusten vaihdon. Toiminta sisältää kahvi- tai
teekupin äärellä yhdessä oloa, keskustelua perhearjesta ja vanhemmuudesta, vauvojen ja lasten ihailua sekä yhdessä leikkiä.
Ammatillisesti ohjattu toiminta tukee lasten suotuisaa kasvua ja
kehitystä. Lapset oppivat ryhmässä mm. sosiaalisia ja motorisia
taitoja ja vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen.

Kohtaamispaikkatoiminnalla tuetaan
perheitä varhaisessa vaiheessa ja
ehkäistään tiiviimmän tuen tarvetta.

Yhdessä oloa,
vauvaperhearjen
jakamista ja
vertaistukea

Valtakunnallinen tuki

Ensi- ja turvakotien liitto järjestää jäsenyhdistysten
työntekijöille vuosittain koulutusta, työkokouksia ja
vertaistyönohjausta. Kohtaamispaikkatoiminnasta
kerätään alueellisia ja valtakunnallisia tilastotietoja Ensija turvakotien liiton yhteiseen asiakastietojärjestelmään.
Yksittäisen käyttäjän henkilötietoja ei kerätä. Palvelua
arvioidaan säännöllisesti.

Palvelun resurssit

Kohtaamispaikkojen ohjaajina toimivat
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset ja mukana voi olla myös
opiskelijoita, vapaaehtoisia ja kokemusasiantuntijoita.

Hyödyt eri osapuolille

Kohtaamispaikat auttavat jaksamaan odotus- ja vauva-ajan sekä
pikkulapsiperheen arjessa. Kohtaamispaikassa käyminen tuo
mukavaa vaihtelua arkeen ja mahdollistaa uusien ihmissuhteiden syntymisen.
Kohtaamispaikassa perhe saa ammattilaisen tukea ja neuvontaa matalalla kynnyksellä ilman asiakkuutta. Toiminta voi
ennaltaehkäistä tiiviimpää tuen tarvetta ja tarvittaessa perhe
ohjataan hakemaan vahvempaa tukea.
Perhe voi kohtaamispaikassa hakeutua tarvittaessa yhdistyksen vauvaperheille suunnattuihin palveluihin tai osallistua kansalaisjärjestötoimintaan. Vanhemmilla on mahdollisuus toimia
esimerkiksi kokemusasiantuntijana tai vapaaehtoisena.

PERHETUPA on lapsiperheiden kohtaamisen ja
vertaistoiminnan paikka

Lahden ensi- ja turvakoti ry
Kohtaamispaikka Perhetupa
Loviisankatu 14 katutaso, 15100 Lahti
p. 044 3700 744
perhetupa@letk.fi
facebook.com/perhetupa

Avoin toiminta on suunnattu 0-6 v. lasten perheille.
Ammattilaisten ohjaamassa matalan kynnyksen kohtaamispaikassa perheillä on mahdollisuus vapaaseen yhdessäoloon
ja yhteisölliseen toimintaan. Toiminta on perheille maksutonta. Perheille ja yhteistyötahoille tarjotaan maksuttomat tilat
vertaisryhmätoimintaan. Tilapäistä lastenhoitoa sopimuksen
mukaan.
Perhetupa on osa Päijät-Hämeen perhekeskus- sekä
kohtaamispaikkaverkostoa.
www.lahdenensijaturvakoti.fi

