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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
• Toiminnan ytimessä on turvata lapsen oikeus suotuisiin  kasvuolosuhteisiin ennen 

ja jälkeen syntymän
• Tehtävänä paikata aukkoja yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä
• Toivon luominen ja ylläpitäminen



Toimintaa ohjaavat arvot

Turvallisuus
• Koskemattomuus
• Luotettavuus, 

luottamuksellisuus
• Vahva osaaminen
• Fyysinen, 

psyykkinen

Osallisuus
Omassa asiassaan
Lasten osallisuus
kansalaistoiminta

Oikeudenmukaisuus
• Yhdenvertainen kohtelu
• Hauraassa / haavoittuvassa 

elämäntilanteessa olevien tukeminen

Rohkeus
Ennakkoluulottomuus
Ennakointi
Valmius tarttua vaiettuihin / 
näkyviin epäkohtiin

Inhimillisyys
• Toivon ylläpitäminen
• Usko muutokseen

Lapsen etu kaikessa toiminnassa kärkenä

Yhdistys on sitoutunut Ensi- ja turvakotien liiton strategiaan 2020-2023: Jokainen on turvassa
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Toiminta-
muodot

PIDÄ KIINNI® 
-HOITOJÄRJESTELMÄ

Ensikoti Talvikki
Yhteisökuntoutusta päihteettömän 
arjen elämistä kunnioittavassa ja 

lämminhenkisessä ilmapiirissä

Avopalvelu Tuulia
Apua ja tukea raskaana oleville

ja pienten lasten perheille 
päihteettömyyteen ja 

vanhemmuuteen.
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ENSITUKI
Ensikoti

Apua ja tukea lasta odottaville 
vanhemmille ja lapsiperheille

Tehostettu perhetyö
Pitkäkestoista tukea ja apua

lapsiperheen kotiin 

Tapaamispaikka
Lapsen ja vanhemman 

tapaamisia 
tuetusti ja valvotusti

Ympärivuorokautinen 
kriisiapu

Nopeaa apua kriisitilanteissa
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AVOPALVELUT

Kriisikeskus
Matalan kynnyksen kriisiapua 
vaikeissa elämäntilanteissa 

oleville yksilöille ja 
perheille Lapin alueella

Lähisuhde- ja väkivaltatyön 
avopalvelu

Matalan kynnyksen 
keskusteluapua

ja –tukea aikuisille ja nuorille

Vauva- ja pikkulapsi-
perheiden avopalvelu

Auttaa ja tukee raskauteen, 
vanhemmuuteen sekä lapsen 

kasvuun ja kehitykseen 
liittyvissä asioissa
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TURVAKOTI 24h/vrk
Lähisuhde- ja perheväkivaltaa 

kohdanneille

KANSALAIS- JA
VAPAAEHTOISTOIMINTA

★ Vertaisvoimaa vanhemmille –hanke (2018- syksy 2021)
★ Stressistä säätelyyn -hanke (2020-2022) vauvatyö (yhteistyö ETKL)
★ Minä, tunteet ja taidot -hanke (ESR; 3/2021-6/2023); syrjäytymisen 

ehkäisy ja tuki päihde- ja mt-palveluja tarvitseville
★ Paikka auki -hanke (3/2020-6/2021 ja 3/2021-2/2022)
★ Yrittäjien kriisikeskus –hanke (kesä 2021-2023) (yhteistyö ETKL)
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★ Yrittäjien kriisikeskus –hanke (kesä 2021-2023) (yhteistyö ETKL)

Lapin ensi‐ ja 
turvakoti ry

Lapsen etu 
ydinasia

Linkki Tuulian esittelyvideoon; 
julkaistu 28.6.2021:
https://www.youtube.com/watc
h?v=MTWYS0eA9pQ
(kesto 4 min 36 s)



Ensikoti Talvikki; Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

• Lapsilähtöisessä päihdekuntoutus yhdistettynä vanhemmuuden 
tukeen

• Perheet asuvat kodinomaisessa ympäristössä muiden 
kuntoutuksessa olevien perheiden kanssa.

• Asiakkaat ovat osallisena päätöksenteossa ja arjen 
toiminnoissa yhdessä työntekijän kanssa.

• Jokaisella perheenjäsenellä on omaohjaaja, joka tukee 
päihteettömyyttä sekä vanhemmuutta.

• Yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen elämistä 
kunnioittavassa ja turvallisessa ilmapiirissä.

• Vanhemman toipumisprosessin ohella varhaisen 
vuorovaikutuksen tukeminen vanhemman ja lapsen välillä.

Sosiaalityöntekijä
p. 040 730 9260



avopalveluyksikkö Tuulia; Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä 

• Apua matalalla kynnyksellä
• Chat
• Keskusteluapua puhelimitse tai lähityöskentelynä
• Kuvapuhelin yhteydellä tehtävä etätyö
• Äitien nettiryhmä yhteistyössä sisaryhdistyksen ja liiton kanssa

• Lapsilähtöistä päihdekuntoutusta
• Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma
• Omaohjaajatapaamiset
• Vertaistuki
• Perheen verkoston kanssa tehtävä yhteistyö
• Kuvapuhelin yhteydellä tehtävä etätyö

• Tietoisuuden lisääminen
• Sometyöskentely, seminaarit, esitykset, viestintä

• Konsultaatio
• Myös etänä
• Yhteistyö viranomaisten kanssa 
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Vastaava sosiaalityöntekijä 
Paula Isokangas 040 124 5799

Linkki Tuulian 
esittelyvideoon; 
julkaistu 28.6.2021:
https://www.youtube.
com/watch?v=MTWYS0
eA9pQ
(kesto 4 min 36 s)



Olen lapsi – huomaa minut!

Olet niin pieni
ja maailmasi
yhteinen maailmamme
hakee paikkaansa:
löytää sen.

Olet kaikkialla,
hentona ja voimakkaana
kaipaat, tarvitset muita.
Ilman sinua muut ovat vajaita:
maailma odottaa.

Yhdessä, käsi kädessä
rakennamme tulevaa
lähellä tai kaukana, yhdessä.
Tarvitsen sinua, sinä minua:
sinä ‐minun kaikkeni.

(©Kilpeläinen)l
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Lämpimästi tervetuloa!

Yhdessä hyvä tulee!
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