TAPAAMISPAIKAN
TUKIKESKUSTELUT
TOIMINNAN TARKOITUS JA YLEISKUVAUS
Tapaamispaikka tarjoaa tukikeskusteluja tilanteisiin, joissa
tuetut/valvotut tapaamiset tai valvotut vaihdot tarvitsevat
rinnalle kannattelevaa työtä. Tukityöskentely aloitetaan
aina suunnitellusti ja se voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai
perhetapaamisena. Tukikeskustelu voidaan järjestää myös
lapsen yksilötapaamisena. Työskentelyn aloittamisesta sovitaan
tuolloin aina lapsen huoltajan kanssa.
Tukikeskustelujen tarkoituksena on lähi-, tapaaja- tai
sijaisvanhemman vanhemmuuden tukeminen ja
yhteistyövanhemmuuden vahvistaminen. Lisäksi
tukikeskusteluilla voidaan tukea perheitä vaiheesta
toiseen siirtymisessä, esimerkiksi tuetuista tapaamisista
kotitapaamisiin siirryttäessä.

Lapsen
etu on
meille tärkein.

KOHDERYHMÄ
Palvelu on suunnattu Tapaamispaikan asiakkuudessa oleville
lapsille ja aikuisille tilanteissa, joissa tapaamiset tarvitsevat
rinnalle kannattelevaa työtä. Tukikeskustelusta voivat hyötyä lapsi,
lähivanhempi, tapaajavanhempi ja sijaisvanhempi.

Lapsen yksilötapaamisen tarkoituksena on tukea lapsen
suhdetta hänestä erossa asuvaan vanhempaan sekä auttaa
lasta nimeämään ja käsittelemään asiaan liittyviä tunteita.
Tavoitteena on vahvistaa lapsen hyvinvointia ja lisätä hänen
turvallisuuttaan.
Tukikeskustelut edellyttävät maksusitoumuksen asiakkaan
kotikunnasta.

TOIMINNAN SISÄLTÖ
Toiminnan perustana
on toimiva yhteistyö ja
luottamus.

Tukikeskustelu on matalan kynnyksen toimintaa ja on tarkoitettu
lyhytaikaiseksi tukimuodoksi. Tukikeskustelun tavoitteet rakennetaan
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, lapsen etu huomioiden.
Tärkeää on asiakkaan kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi
tulemisesta hyväksyvässä ilmapiirissä. Yksilöllisellä tuella
vahvistetaan vanhemmuutta ja edistetään lapsen ja vanhemman
vuorovaikutussuhdetta ja vanhempien yhteistyövanhemmuutta.
Keskustelun kulkuun ja rakenteeseen valitaan siihen soveltuva
menetelmä. LP- menetelmää voidaan hyödyntää uuden asiakkuuden
alkaessa tai asiakasprosessin välikeskusteluissa. Mikäli LPkeskustelussa tunnistetaan lapsen tai vanhemman lisätuen tarve,
voidaan järjestää Lapset puheeksi –neuvonpito.
Lapsen yksilötapaamisia voidaan järjestää, kun tapaamiset
aiheuttavat lapselle voimakkaita tunnereaktioita, kuten jännitystä.
Turva10 -menetelmää käytetään leikki- ja kouluikäisten turvallisuuden
puheeksi oton välineenä. Turva10:n avulla voidaan tehdä näkyväksi
turvallista tai turvatonta huolenpitoa ja hoivaa.

RESURSSIT

HYÖDYT ERI OSAPUOLILLE

Tapaamispaikkatoiminta on Oulun ensi- ja turvakoti
ry:n järjestämää toimintaa. Tapaamispaikassa
työskentelee palveluesimiehen lisäksi 4 vakituista
ohjaajaa sekä tuntityöntekijöitä.

Asiakkaalle tukikeskustelu tarjoaa kuulluksi tulemisen
kokemuksen ja mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia
toimintatapoja yhdessä ammattilaisen kanssa.
Parhaimmillaan jo yksikin tukikeskustelu voi lisätä
yhteistyövanhemmuuden toimivuutta.

Tapaamispaikan henkilöstöllä on sosiaali- ja terveysalan
koulutus sekä tehtävän edellyttämä työkokemus sekä
tukikeskusteluihin liittyvä menetelmäosaaminen.
Työntekijöillä on säännöllinen työnojaus ja he saavat
täydennyskoulutusta. Henkilöstö työskentelee tiiviisti
yhteistyössä perheen läheis- ja ammattilaisverkoston
sekä Oulun ensi- ja turvakodin muiden yksiköiden
kanssa. Toimintaa arvioidaan keräämällä säännöllisesti
palautetta asiakkailta sekä yhteistyöverkostolta.

Oulun ensi- ja turvakoti ry
Tapaamispaikkatoiminta
Paikkatiedustelut: Palveluesimies Emmi Satokangas
p. 040 1247133 / emmi.satokangas@oetk.fi
p. 0400 532585 / ohjaajat
tapaamispaikka@oetk.fi

Yhteistyövanhemmuus edistää lapsen turvallista kasvua,
kehitystä ja hyvinvointia. Tukikeskusteluilla on vahvasti
myös ennaltaehkäisevä merkitys. Riittävän ajoissa tarjottu
yksilöllinen tuki ehkäisee haasteiden kasaantumista.

