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PIDÄ KIINNI® AVOPALVELUYKSIKKÖ JANNIKA
ALKANUT 1.4.2019

Etsivä ja matalankynnyksen työ

Tapaamisia on ollut yhteensä 286kpl

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus

Asiakasperheitä on ollut yhteensä 37kpl

Kuntoutusjakson pituudet 3 kk- 1,5 vuotta



JANNIKAN YHTEISÖKUNTOUTUKSEEN

Huoli  (itsellä, läheisellä, verkostossa)

Yhteys Jannikaan

Matalankynnyksen tapaamisia

Kuntoutusjaksolle yhteisöön



ASIAKKUUS

”Tulin Jannikaan  vasta raskausajan jälkeen. Otin 
synnytyksen jälkeen yhteyttä. Tuli sellainen fiilis että 
tarvii apua. Kävin raskaana ollessa muutaman 
kerran, mut koin etten tarvii apua”

Raskausaikana äidille ja puolisolle

Alle 3- vuotiaille lapsille vanhempineen

Vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen 
tarvitaan maksusitoumus

Tavoitteellista työskentelyä
 Työskentelyssä lapsi on aina keskiössä

 Asiakassuunnitelma

 Seulat sovitusti



YHTEISÖSSÄ YHDESSÄ 
OPPIEN

Vuorovaikutustaidot

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Vastuunottaminen 

Turvallisuuden luominen

Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

Päihteettömän identiteetin vahvistaminen 

Toipuminen ja kuntoutuminen

Myötätunto itseä ja muita kohtaan

”Apua. Tukea päihteettömyyteen ja itsetuntoon”

”Puolesta vuodesta eteenpäin, mieluummin pidempään. Tuossa ajassa 
minussa alkoi vasta tapahtua muutosta haluta päihteetöntä elämää. 
Lyhyessä ajassa ei ehdi tapahtua mitään”



TYÖOTE 
YHTEISÖKUNTOUTUKSESSA 

Asiakasyhteisön hyödyntäminen muutoksessa

Ei tietämisen tila ja uteliaisuus

Yhteisön tilan tarkastelu

Reflektiivinen työote

”Täällä on helpompi olla rehellinen ja avoin kun ei mistään 
tuomita. Ei tarvitse pelätä tuomitsemista. Lämmin vastaanotto”

”Joka puolella olen entinen käyttäjä. Täällä puhutaan muustakin 
niin että saa olla muutakin kuin pelkkä huumeidenkäyttäjä. Olen 
muutakin ja saan olla rauhassa toipuva”

”Pelkäsin lapsen huostaanottoa. Ajattelin että lapsi lähtee jos 
kerron mieliteoista.  Jannikassa voi puhua päihteistä ja 
mieliteoista”



YHTEISÖKUNTOUTUKSEN
RAKENTEET

• Rutiinit

• Säännöt

• Seuraamukset



YHTEISÖKOKOUS

”Mukava viikonaloitus, jossa käydään 
kaikki viikon asiat, vastuunjaot ja 
informoitavat asiat”

Vastuun harjoittelua (Pj ja sihteeri)

 Mieliteot ja retkahdukset

 Menot

 Tavoitteet

 Vastuualueet 

Kaikki asiat päätetään kokouksessa



AIKUISTEN RYHMÄ

Asiakkailla mahdollisuus tuoda omia asioita yhteisön käsiteltäväksi

Oman työntekijän kanssa käsitellään asioita ja oma työntekijä 
valmentaa tuomaan asiat yhteisöön

Tavoitteena on herättää ajattelua

”Erilaisia näkökulmia, rikkaus kun erinäkökulmista katsotaan 
asioita. Laajentaa omaa näkökulmaa”

”Vertaistukea toisilta äideiltä”

”Käsitellään traumoja”



VUOROVAIKUTUSTYÖSKENTELY

Hoivaa- ja leikiryhmä

Tukee vanhemman mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla 
oloa

Theraplay

Vuorovaikutuksellinen hoito, joka vahvistaa lapsen ja vanhemman 
välistä kiintymyssuhdetta. 

”kivoja leikkejä lapsen kanssa. Hyötyä ollut kun vuorovaikutus on 
vahvistunut”

”HoiLeissa olen oppinut et laulan helpommin omia lauluja kotona 
rauhoittaakseni lasta esim. kun pukiessa tulee raivarit”



MITÄ LAPSESI ON SAANUT 
JANNIKASSA KÄYNNEISTÄ?

”Kavereita”

”Sosiaalisten taitojen vahvistuminen”

”Muutakin kun kotona olemista. Oppii olemaan 
muidenkin kanssa ettei olla vaan kahdestaan 
kotona”

”Oppii paljon uusia juttuja”

”Oppii isommalta lapselta asioita”

Lapsi saa vanhemman, joka kykenee pitämään 
lapsen mielessä ja ajattelemaan lapsen 
kokemusta, tunteita ja ajatuksia



”Raskaaksi tullessa mulla oli 
käyttömaailman identiteetti. 
Vaatetyyli oli ihan erilainen ja 
ajatusmaailma oli ihan 
erilainen. En ajatellut mitään. 
Ei ollut vaikea olla raskaana 
päihteetön. Se raskaus oli 
tavallaan sellainen vankila. 
Vaikeudet alkoi sen jälkeen. 
Lapsi oli 2kk kun alkoi 
mieliteot. Olin 100 varma 
ettei tule enää käyttöhaluja. 
Ja sit pamahti yht äkkiä. Oli 
tosi ahdistavaa. Soitto 
työntekijälle ja tuli 
kotikäynnille.  Avoimesti voi 
puhua mieliteoista ja saa 
ymmärrystä.  Se auttaa”



ÄIDIN TARINA AVOPALVELUYKSIKKÖ 
JANNIKASSA

https://www.youtube.com/watch?v=XTHSyiK0Nnw

Vauvafoorumi_muokattu.pptx


KIITOS!


