vaativa vauvatyö:

baby blues
-toiminta
palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus

Baby blues -vauvaperhetyö on ennaltaehkäisevää, matalan
kynnyksen toimintaa, jonka tavoite on perheiden selviytyminen
arjessa, perheen omien voimavarojen vahvistuminen, päivärytmin löytyminen ja vauvan ja vanhemmuuden tuoman ilon
löytyminen. Palvelu on maksutonta ja siihen voi osallistua
nimettömänä.

kohderyhmä ja
palveluun pääsyn kriteerit

Hei!

Palvelu on maksutonta
ja siihen voi osallistua
nimettömänä.

palvelun sisältö

Baby blues -toimintaan kuuluu vauvan odotukseen ja synnytykseen, vauvojen uneen, toimivaan arkeen ja vanhempana
jaksamiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta vanhemmille.
Siihen sisältyy myös puhelinneuvontaa, yksilö-, pari- ja perheta-

Baby blues -toiminta on tarkoitettu vauvaa odottaville tai vauvan
jo saaneille perheille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen,
arjessa selviytymiseen tai synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Apu voi tarpeen myös, jos vauva on kovin itkuinen tai ei
nuku hyvin. Perhe voi itse ottaa yhteyttä Baby blues -toimintaan
tai yhdistysten yhteistyökumppanit voivat ohjata heidät siihen.
Lastensuojelun asiakkuutta ei tarvita.
Baby blues -toimintaa on 10 paikkakunnalla. Paikkakunnat
löytyvät osoitteesta www.ensijaturvakotienliitto.fi/
jäsenyhdistykset

paamisia, kotikäyntejä ja verkostoyhteistyötä. Työskentelyyn voi
sisältyä ryhmätoimintaa ja uni-valverytmitystä. Apua on tarjolla
myös valtakunnallisessa chatissa. Perheet ohjataan tarvittaessa
muihin palveluihin.

Baby blues -toiminnalla
ehkäistään vaikeuksia
ja vähennetään lastensuojelun korjaavia toimia
tulevaisuudessa.

Toimiva päivärytmi sekä
iloa vanhemmuudesta ja
vauvan kanssa olemisesta.

palvelun resurssit

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto tai vastaava
opistotasoinen koulutus sekä tehtävän
edellyttämä työkokemus. Työntekijöillä
on säännöllinen työnohjaus ja he saavat
täydennyskoulutusta varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä vanhemmuuden
tukemisesta.

valtakunnallinen tuki

Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset laatukriteerit, joiden
toteutumista seurataan ja auditoidaan. Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä
työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.
Asiakastyö kirjataan Ensi- ja turvakotien liiton yhteiseen
tietojärjestelmään, josta saadaan sekä alueellisia että
valtakunnallisia tilastotietoja. Palvelua arvioidaan säännöllisesti.

hyödyt eri osapuolille

Perheiden jaksaminen arjessa vahvistuu. Baby blues -toiminnassa tuetaan vanhempia löytämään toimiva päivärytmi sekä
löytämään iloa vanhemmuudesta ja vauvan kanssa olemisesta.
Verkoston huoli perheestä keventyy. Baby blues -toiminnalla
ehkäistään vaikeuksia ja vähennetään lastensuojelun korjaavia
toimia tulevaisuudessa.
Perhe voi Baby blues -toiminnan jälkeen jäädä mukaan
yhdistyksen kansalaisjärjestötoimintaan. Vanhemmilla on
mahdollisuus toimia esimerkiksi kokemusasiantuntijana tai
vapaaehtoisena.

Vauvatalon baby blues-toiminta Oulu/lähikunnat
Maksuton matalan kynnyksen apu
Vauvalähtöistä, stressiä vähentävää tukea ja ohjausta
raskaus- ja vauva-aikaan (alle 2-vuotiaiden lasten perheet).

Oulun ensi- ja turvakoti ry
Vauvatalo/ Baby blues-toiminta
Tarja Kuivala p. 040-3547 757
Viestikatu 10 C 52-53
90130 Oulu
vauvatalo@oetk.fi

• Uniohjauspalvelut; puhelinneuvonta, unichat ja
yksilökäynnit
• Yksilötapaamiset 1-5 kertaa arjen tueksi
• Verkostoyhteistyö
• Ryhmätoiminta
• Vauvaperhepalvelujen kehittäminen

