Päivitetty 10/2021

TUKIHENKILÖ- JA
TUKIPERHETOIMINNAN
PALVELUKARTTA
Vapaaehtoinen tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on järjestöjen ammatillisesti
ohjaamaa vapaaehtoistyötä. Järjestöt
vastaavat vapaaehtoisten koulutuksesta ja ohjauksesta. Järjestöt tarjoavat
kunnille myös ammatillista tukihenkilöja tukiperhetoimintaa.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
palvelua tarjoavaan järjestöön. Palvelukartan sähköinen versio osoitteessa:
www.vslj.fi

AUTA LASTA RY
VETUROINTI

• Valmennusta ja vertaistukea
lastensuojelun kokeneille n.
20–29-vuotiaille kokemusasiantuntijoille eli Vetureille

• Vertaistuellista tukea lastensuojelun
kokemusasiantuntijoilta n.
13–25-vuotiaille lastensuojelun
nuorille

ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN
LIITTO EHJÄ RY

• Koira-avusteinen vapaaehtoinen
tukihenkilötoiminta: 7–17-vuotiaille
lapsille ja nuorille, joilla on lastesuojelun avohuollon asiakkuus tai
sosiaalihuoltolain mukainen arvioitu
tarve tukeen

• Yksilö-, ryhmä- ja etätoimintaa;
ryhmätoiminta nuorten toiveiden
mukaisesti ja eri palvelimilla

• Ammatillinen tukihenkilötoiminta
erityistä tukea tarvitseville
7–20-vuotiaille, tarvittaessa
29-vuotiaaksi saakka. Lapsille ja
nuorille, joille alueellisen sosiaalItyön tarjoama tuki ei ole riittävä.

MAJAKAN VALO -SÄÄTIÖ

MIELI LOUNAISSUOMEN MIELENTERVEYS RY
TURUN KRIISIKESKUS

www.veturointi.fi

KALLIOLAN SETLEMENTTI RY

• Ammatillista tukihenkilötoimintaa
niin lapsille, nuorille kuin aikuisille

• Toiminnan periaatteet rakentuvat
asiakkaan hyvinvoinnin ja oman
toimijuuden lisäämiseen

• Tukiperhe- ja ammatillinen
tukiperhetoiminta

www.kalliola.fi

Ammattilainen
Vapaaehtoinen

NUORTEN YSTÄVÄT

• Ammatillista tukihenkilötoimintaa
13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
www.nuortenystavat.fi

PELASTAKAA LAPSET RY

• Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta:
Tukihenkilöt esim. kuuntelu- ja
keskustelukumppaneita, lapsen
harrastuskavereita tai apuna
läksyjen teossa
• Sporttikummitoiminta
4–17-vuotiaille: Vapaaehtoinen
aikuinen, joka kannustaa lasta
liikkumaan monipuolisesti ja tapaa
lasta yhteisen tekemisen parissa.
Tarvittaessa mukana lapsen
harrastuksessa tai auttaa lasta
harrastuksen aloittamiseen

• Ammatillisia tukiperhe- ja
tukihenkilöpalveluita

• Erityistä tukea tarvitseville lapsille
ja perheille
www.majakanvalo.org

• Koulutettu vapaaehtoinen
tukihenkilö avohuollon tukitoimena
lapselle tai nuorelle, tai kotoutumi
vaiheessa olevalle maahanmuuttajalle.
www.turunkriisikeskus.fi

• Tukiperhetoiminta

MLL VARSINAIS-SUOMEN PIIRI RY
• Kaveritoiminta: 6–17-vuotiaille
lapsille ja nuorille

• Nuorten tukihenkilötoiminta:
7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille

• Perhekummitoiminta: odottaville ja
pikkulapsiperheille
• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
-toiminta: Vapaaehtoistoimintaa
maahanmuuttajaäitien kotoutumisen ja kielenoppimisen
edistämiseksi

• Ammatillinen tukihenkilötoiminta
alle 18-vuotiaalle lapselle tai
nuorelle

Ammatillista tukihenkilötoimintaa
kunnille, toteutetaan kotiin
tehtävien palveluiden tiimissä

www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi

www.pelastakaalapset.fi

TUKENASI RY

• TUAS – Tukea asumiseen:
tukihenkilötoimintaa itsenäistyville
18–25-vuotiaille nuorille
• Oma Koutsi: valmennusta
17–29-vuotiaille nuorille, joilla
haasteita opinnoissa tai
työelämään siirtymisessä

VARSINAIS-SUOMEN MIELENTERVEYSOMAISET – FINFAMI RY

• Tukihenkilöitä kaikille yli 7-vuotiaille
mielenterveys- ja päihdeomaisille
ja läheisille (lapset, nuoret, aikuiset
ja ikäihmiset)
www.vsfinfami.fi

PERHEKUNTOUTUSKESKUS
LAUSTE

• Palvelukeskus Telakka: Vertaistukihenkilöiden tarjoamaa apua sijaistai jälkihuollossa oleville nuorille
suunnan löytämiseen työ- tai
koulutuspolulla
Varsinais-Suomessa

SATEENKAARI KOTO RY

• Mentoritoimintaa maahan
muuttaneille naisille. Toiminnalla
edistetään maahan muuttaneiden
naisten ja perheiden hyvinvointia ja
sosiaalista osallisuutta omalla
asuinalueellaan

SOS-LAPSIKYLÄ

• Tukiperhetoiminta
www.sos-lapsikyla.fi

www.sateenkaarikoto.fi

www.tukenasi.fi
• Ammatillista tukihenkilötoimintaa
7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille,
joilla lastensuojelun tai sosiaal
huoltolain mukainen asiakkuus.
Tiivistä tukea arkeen, tavoitteena
esim. koulunkäynnin tukeminen,
arjen askareet tai yhdessä
harrastaminen

www.lauste.fi
Lisätietoa löydät osoitteesta:
www.vslj.fi

