
 
 
 

 
1/2018 (toteutetaan kuvapuheluin) 

Torstai 18.1.2018 kello 10 – 12 

Torstai 25.1.2018 kello 10 – 12 

Torstai 8.2.2018 kello 10 – 12 

 

2/2018  

Tiistai 20.2.2018 kello 10 - 12 

Tiistai 27.2.2018 kello 10 - 12 

Maanantai 12.3.2018 kello 10 - 12 

 

3/2018 (toteutetaan kuvapuheluin) 

Perjantai 16.3.2018 kello 10 – 12 
Perjantai 23.3.2018 kello 10 – 12 
Perjantai 6.4.2018 kello 10 - 12 

 
4/2018  

 Maanantai 9.4.2018 kello 10 – 12 

Maanantai 16.4.2018 kello 10 – 12 

Torstai 3.5.2018 kello 10 - 12 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
0400 814 946 / 040 124 577 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 

Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelu 
Lähteentie 5 B, 96400 Rovaniemi 

avopalvelu@lapinensijaturvakoti.fi  
www.lapinensijaturvakoti.fi 

 

 

 
 
             
 

 

        
 

RYTMI-RYHMÄ  

     VUOROKAUSI- JA  
     UNIRYTMIN TUEKSI 
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Rytmi-ryhmä vuorokausi- ja unirytmin tueksi on vertais-
tukiryhmä, jonka tarkoitus on auttaa vanhempia tukemaan 
lapsen vuorokausi- ja unirytmiä, sekä ehkäisemään unipul-
mia ja vähentämään olemassa olevia haasteita. Ryhmässä 
ryhmäläisten omat ajatukset ja heidän välinen keskustelu 
ovat tärkeässä roolissa. Vanhemmilla on mahdollisuus saa-
da tukea toisiltaan ja jakaa kokemuksia toisilleen ryhmässä. 
Työntekijöiltä saa myös yksilöohjausta ryhmän aikana ja 
sen jälkeen, jos perhe kokee sen tarpeelliseksi. Ryhmän 
ohjaajien työskentelyn lähtökohtana on tukea vanhempien 
omia valintoja ja perheen omaa prosessia. Ryhmä on mak-
suton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
    
Ryhmään ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä Vauva- ja pikku-
lapsiperheiden avopalveluun, josta saa lisätietoa ryhmän toteu-
tuksesta. Ryhmän koko on enintään neljä perhettä. Ryhmään voi 
osallistua koko perhe. 

 
Ennen ryhmän alkua perhe ja ohjaajat käyvät keskustelua per-
heen toiveista ryhmän suhteen.  Keskustelun tarkoituksena on, 
että perhe voi kertoa omasta, yksilöllisestä tilanteestaan ryhmän 
ohjaajille ja saada tukea vauvan uni- ja vuorokausirytmiin liittyvis-
sä asioissa jo ennen ryhmän alkua. 

 
Ryhmätapaamisia on yhteensä kolme. Ryhmä toteutuu joko 
Vauva- ja pikkulapsiperheiden avopalvelun tiloissa tai kuvapuhe-
luin (katso esitteen takasivulta ryhmien toteutustavat). Kaksi en-
simmäistä tapaamista toteutuvat viikon välein ja kolmas noin 
kahden viikon kuluttua toisesta ryhmäkerrasta. Ryhmäkertojen 
välillä perheet voivat saada ryhmän ohjaajien tukea Vauva valvot-
taa - kuvapuheluissa, chatissa tai puhelimitse. 
 
Rytmittämistä ja kotiunikoulua tukevien toimintamallien lisäksi 
ryhmäkerroilla käsiteltäviä aiheita ovat lapsen uni- ja vuorokausi-
rytmi, temperamenttipiirteiden vaikutus uneen, nukkumiseen ja 
uuden oppimiseen sekä vanhempien oman jaksamisen tukemi-
nen. 
 
Ryhmäkerroilla on varattu aikaa myös vapaammalle keskustelul-
le, jolloin vanhemmat voivat pohtia, ryhmän ohjaajien ja muiden 
vanhempien kanssa, heidän yksilöllisiä tavoitteitaan ja keinojaan 
oman vauvan hyvien uni- ja nukkumatottumusten tukemiseen.  


