Palveluopas

LÖYDÄ LASTENSUOJELUJÄRJESTÖJEN PALVELUT

Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

Lastensuojelujärjestöt tarjoavat
Varsinais-Suomessa sekä
ammatillista että vapaaehtoistyöhön
perustuvaa tukea lapsille, nuorille ja
lapsiperheille erilaisiin
elämäntilanteisiin. Oppaassa on
perustiedot palveluista, lisätietoja
saat ottamalla yhteyttä palvelua
tarjoavaan järjestöön.

Symbolit kertovat järjestön palveluiden löytyvän
myös symbolia vastaavasta kartasta tai
järjestöltä löytyvän digipalveluita:

Ohjaus ja neuvonta

Vertaistukitoiminta

Keskusteluapu
Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Eropalvelut

Digipalveluita

Oppaan sähköinen versio
osoitteessa: www.vslj.fi

AURALAN NUORET RY,

TYTTÖJEN TALO

PALVELUT
• Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koululaisten
kesätoiminta, vapaa-ajan kerhotoiminta (Auralan nuoret)

• Avointa toimintaa ja yksilö- ja ryhmämuotoista tukea tytöille ja
nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden
(Turun Tyttöjen Talon toiminta)
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, erityistä tukea
tarvitsevat lapset ja nuoret (Auralan toiminta)
• Tyttöjen talo keskusta: 12–28-v. tytöt ja naiset
• Tyttöjen talo Varissuo: 10–16-v. tytöt ja naiset

• Popin-seksuaalineuvonta: 10–28-v. tytöt ja naiset
• Seksuaaliväkivaltatyö: 13–29.v tytöt ja naiset
www.auralannuoret.fi
www.mimmi.fi

AUTA LASTA RY

VETUROINTI

PALVELUT
• Nuoret aikuiset kokemustoimijat lastensuojelun piirissä olevien
ja olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena
• Yksilöllinen tuki, ryhmämuotoinen toiminta, tapahtumat,
koulutukset ja valmennukset
• Monitasoinen vaikuttamistyö
KOHDERYHMÄT
• N. 13–25-v. lastensuojelun asiakasnuoret ja heidän perheensä
ja muut lähiverkostot
• N. 20–29-v. lastensuojelun kokemuksen omaavat
nuoret aikuiset
• Lastensuojelun ammattilaiset
www.veturointi.fi
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DIAKONISSALAITOS VAMOS TURKU
PALVELUT
• Yksilövalmennus, tarvittaessa kotiin vietävää tai etäyhteyksin
• Matalan kynnyksen Mindset-ryhmätoiminta
• Nuottivalmennus, Kela; apua myös tarvittaessa tuen
hakemisessa
• Vapaaehtoisten kummien opetusapua matematiikan ja
ruotsin opiskeluihin
• Vertaismentorointi ja vertaismentorointikoulutus
• Oppilaitosyhteistyö
• Erilaisia ammattilaisten vetämiä ryhmiä nuorten tarpeista
KOHDERYHMÄT
• Pääasiassa 16–29-vuotiaat nuoret, jotka työn ja koulutuksen
ulkopuolella tai ne ovat vaarassa keskeytyä
• Mindset- ryhmätoiminta pelkästään Turkulaisille nuorille,
muut palvelut varsinaissuomalaisille
• Kummitoiminta 12–29-vuotiaille nuorille
www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/

ELÄMÄNTAIDON JA
VANHEMMUUDEN TUKI RY
PALVELUT
• Vanhemmuuden tukeminen vertaistuen, keskustelun ja
arjessa auttamisen keinoin
KOHDERYHMÄT
• Lapsiperheet, vanhemmat ja lapset
• Huostaanotettujen lasten vanhemmat ja isovanhemmat
• Maahanmuuttajaperheet

www.elamantaidon-ja-vanhemmuuden-tuki-ry-fi.webnode.fi

vslj.fi
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ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY
PALVELUT
• Nuorten tuetun asumisen toiminta
• Ammatillinen tukihenkilötoiminta

• Koulutustoiminta mm. lastensuojelun tukihenkilö- ja
tukiperhekoulutukset

• Koira-avusteinen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta
• Perhetyö

• Jälkihuolto
KOHDERYHMÄT
• Nuoret 14–29-vuotiaat

• Nuoret vanhemmat ja lapsiperheet
• Itsenäistyvät nuoret

• Maahan muuttaneet nuoret

• Koira-avusteinen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta 7–17-vuotiaille
www.ehja.fi
www.ressutoiminta.fi
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FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF
VERKSAMHET
• Familjecaféer

• Gruppverksamhet; Babydags, baby- och knatterytmik
• Doula verksamhet

• Vänelevsverksamhet samt förebyggande verksamhet i skolor
• Seniorer i skolor, eftis och daghem

• Lokalföreningar: dagshemverksamhet samt en mångfald av
frivilligverksamhet
MÅLGRUPP
• Barn, barnfamiljer samt även andra åldrar

• Personer intresserade av svenskspråkig verksamhet
i Egentliga Finland
www.folkhalsan.fi

HOPE – YHDESSÄ & YHTEISESTI RY
PALVELUT
• Avustustoiminta (vaate- ja tavaralahjoituksia, harrastustukea
ja vapaa-ajan elämyksiä)
• Vapaaehtoistoiminta

KOHDERYHMÄT
• Vähävaraiset lapsiperheet
www.hopeyhdistys.fi

vslj.fi
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ICDP SUOMI RY
PALVELUT
• ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman levittäminen
ja kehittäminen
• Koulutukset, seminaarit, materiaalit suomeksi ja ruotsiksi

KOHDERYHMÄ
• Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset
www.icdp.fi

KALLIOLAN SETLEMENTTI RY
PALVELUT
• Ammatillinen tukihenkilötoiminta

• Perhetyö, tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä perhekuntoutus
• Tukiperhe- ja ammatillinen tukiperhetoiminta
• Nuorisokoti päihteillä oirehtiville nuorille
• Perhehoito

KOHDERYHMÄT
• Erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet
• Sijoitetut lapset ja nuoret

• Jälkihuollon piirissä olevat nuoret

• Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja perheet

• Sijais- tai tukiperhevanhemmuudesta kiinnostuneet
• Kuntien lapsiperhe- ja lastensuojelupalvelut
www.kalliola.fi
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KOTA – LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI RY
PALVELUT
• Kurssi- ja ohjaustoiminta ryhmille, toimintapäivät, leirit
• Asiantuntijapalvelut; luennot, työpajat
• Kehittämishankkeet

KOHDERYHMÄT
• Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet

• Lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt, kunnan perhepalvelut ja
peruskoulut
www.kota.fi

LOUNAISSUOMEN MARTAT RY
PALVELUT
• Kotitalousneuvontaa ja arjen hallinnan koulutuksia
• Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa
• Lasten kesäkerhot Turussa
• Arkiapupalvelu Turussa

• Työllistämistoiminta; pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennus,
työkokeilupaikat, kuntouttava työtoiminta
• Harrastustoiminta paikallisyhdistyksissä
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret, perheet

• Kaikki ruoasta, ravitsemuksesta, kodinhoidosta ja muusta
arjen hallinnasta ja näiden taitojen oppimisesta kiinnostuneet
www.martat.fi/lounais-suomi

vslj.fi
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LOUNAISSUOMEN – SYLI RY
PALVELUT
• Vertaistukiryhmät

• Neuvonta ja palveluohjaus
• Yleisöluennot

• Koulutuspalvelut
KOHDERYHMÄT
• Syömishäiriötä sairastavat

• Syömishäiriötä sairastavien läheiset
• Ammattilaiset
www.syliin.fi

LOUNAISSUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY
PALVELUT
• Lapset puheeksi -keskustelut, lasten ja nuorten tunnetaitoryhmät,
keskusteluapu, vertaisryhmätoiminta, Tunteet verkkoon -ryhmät
• Nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettamisen tuki
(NIKO-projekti)
• Lasten turvallisen aurinkokäyttäytymisen edistäminen
(Aurinkoagentti 2.0 -toiminta)
• Kurssit syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen
• Ammattilaisten koulutukset

• Järjestöjen palvelut eri alueille vievä terveysbussi
(Touko-terveysbussi)
KOHDERYHMÄT
• Perheet, joissa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää

• Nuoret, nuorten vanhemmat, nuorten kanssa toimivat
ammattilaiset ja urheiluseurat (NIKO-projekti)

• Varhaiskasvatuksen ammattilaiset (Aurinkoagentti 2.0 -toiminta)
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi
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LÄNSI-SUOMEN ETÄVANHEMMAT RY
PALVELUT
• Eroinfopuhelin

• Netti- ja puhelinneuvontaa lakiasioissa
• Avustaminen viranomaisasioissa
• Lausuntojen antaminen
• Vertaistuki
• Koulutus

• Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä tapaamisten vaihdot
• Virkistäytymistilaisuudet

• Jäsenten ja viranomaisten koulutus
KOHDERYHMÄT
• Eronneet tai eroa harkitsevat vanhemmat ja näiden lapset
www.lansi-suomenetavanhemmat.fi

MAJAKAN VALO -SÄÄTIÖ
PALVELUT
• Sijaisvanhempien ennakkovalmennus
• Vahvasti tuettu perhehoito
• Tukiperhepalvelut

• Ammatilliset tukihenkilöpalvelut
KOHDERYHMÄT
• Sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet, sijaisperheet, avohuollon tai
sijaishuollon piirissä olevat lapset ja tukea tarvitsevat lapset ja perheet
www.majakanvalo.org

vslj.fi
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MIELI LOUNAISSUOMEN MIELENTERVEYS RY
TURUN KRIISIKESKUS

PALVELUT
• Keskusteluapu kriisitilanteissa

• Vertaisryhmät vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneille
• Vertaistukihenkilötoiminta lapsen menettäneille
• Koulutus- ja työnohjauspalvelut ammattilaisille

KOHDERYHMÄT
• Menetyksiä kohdanneet tai läheisiä menettäneet
• Onnettomuuksien tai rikosten uhrit

• Ihmissuhde- tai parisuhdekriisistä kärsivät

• Seksuaali- tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneet
• Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret
www.turunkriisikeskus.fi
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MLL VARSINAISSUOMEN PIIRI RY
PALVELUT
• Kaveri- ja Perhekummi- sekä
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

• Avoimet kohtaamispaikat Varsinais-Suomessa
• Vertaisryhmätoiminta

• Nuorisotoiminta: tukioppilastoiminta, ennaltaehkäisevä päihdetyö,
mediakasvatus
• Perhepalvelut: lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä
perhetyö, ympärivuorokautinen lasten kotihoito, valvotut
tapaamiset, ammatillinen tukihenkilötoiminta ym.
• Lastenhoitotoiminta
• Koulutuspalvelut

• Varsinais-Suomessa 66 paikallisyhdistystä ja toimintaa
joka kunnassa
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret ja heidän perheensä
www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi
www.olettärkeä.fi

vslj.fi
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NUORTEN TURVATALO, TURKU
SUOMEN PUNAINEN RISTI
PALVELUT
• Kriisiapu / yöpyminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Keskusteluapu

• Läheisneuvonpito ja Akuuttineuvonpito
• Verkostotyö

• Näppis-keskustelu
• Sekasin-chat

• Palveluohjaus

• Läheissovittelu ja perheasioiden sovittelu
• Purkukeskustelut

• Itsenäistyvien nuorten tuki
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret ja lähiverkostot
www.nuortenturvatalo.fi
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NUORTEN YSTÄVÄT
PALVELUT
• Avopalvelut

• Lastensuojelupalvelut
• Perhehoitopalvelut
• Vammaispalvelut

• Mielenterveyspalvelut
• Päihdepalvelut

• Työllistymispalvelut
KOHDERYHMÄT
• Huostaanotetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset
• Itsenäistymisvaiheessa olevat sijoitetut lapset
• Jälkihuollon piirissä olevat

• Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
• Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
www.nuortenystavat.fi

PELASTAKAA LAPSET RY
PALVELUT
• Tukiperhetoiminta (SHL ja LSL mukaan)

• Adoptioneuvonta ja adoption jälkeinen tuki
• Perhehoito

• Sijaishuolto (Suvilinna)

• Perhekuntoutus (Suvikumpu)
• Muut asiantuntijapalvelut

• Ennaltaehkäisevät palvelut: Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta,
Sporttikummitoiminta, Paikallisyhdistysten vapaaehtoistyö mm.
Eväitä Elämään -ohjelma
KOHDERYHMÄT
• Tukea tarvitsevat lapset ja lapsiperheet
www.pelastakaalapset.fi

vslj.fi
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PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE
PALVELUT
• Sijaishuollon palvelut: perhehoito, laitoshoito,
päihdekuntoutus, kiireelliset sijoitukset,
jälleenyhdistämispalvelu ja erityinen huolenpito
• Avohuollon tukitoimenpiteenä tehdyt sijoitukset
• Koulupalvelut

• Jälkihuoltopalvelut

• Avopalvelut: kotona tehtävä työ, tukihenkilötoiminta,
neuropsykiatrinen valmennus
• Perheiden arviointi- ja kuntoutuspalvelut

• Sijais- tai jälkihuollossa olevien nuorten työ- tai
koulutuspolkujen tukeminen (Palvelukeskus Telakka)

• Kokemuskumppanit lastensuojeluperheiden tueksi ja
parantamaan palvelujen vaikuttavuutta
(Asiakkaasta kumppaniksi -hanke)
• Työnohjaus, koulutus- ja konsultaatiopalvelut

KOHDERYHMÄT
• Huostaanotetut, kiireellisesti sijoitetut tai avohuollon
tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset
• Itsenäistymisvaiheessa olevat sijoitetut lapset
• Jälkihuollon asiakkaat

• Avohuollon palveluita tarvitsevat lapset ja perheet
• Erityistä tukea tarvitsevat perheet
www.lauste.fi
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RAIDE RY
PALVELUT
• Ennaltaehkäisevä päihdetyö
• Elämänhallinnan tukeminen
• Verkostotyö

• Leiritoiminta
• Nettiapu

KOHDERYHMÄT
• 12–18-vuotiaat nuoret
• Vanhemmat
• Koulut

www.raide.info

SATEENKAARI KOTO RY
PALVELUT
• Päivähoito ja perhetyö

• Lapsiperheiden kotipalvelu

• Opetuskotitoiminta (avoin kohtaamispaikkamaahanmuuttajanaisille ja -lapsille, suomen kielen ja arjen taitojen opetusta sekä
kulttuuritietoista palveluohjausta)
• Kuntouttava työtoiminta

• Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
KOHDERYHMÄT
• Lapsiperheet

• Maahanmuuttajaperheet
www.sateenkaarikoto.fi

vslj.fi
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SOS-LAPSIKYLÄ
PALVELUT
• Sijaishuolto: perustason lastenkoti Kaarinan lapsikylässä (Kirre)
• Perhehoito, myös kiireelliset sijoitukset
• Jälkihuoltopalvelut

• Laitosmuotoinen perhekuntoutus

• Avopalvelut: kotiin tehtävä perhekuntoutus, tukiperhetoiminta,
perhekumppanipalvelu
• Asiantuntijapalvelut: lakimiespalvelut, koulutukset

• SOS-kumppanuus: konsultatiivinen palvelu kunnille ja maakunnille
• Päivystävä lasten ja nuorten Apuu-chat

KOHDERYHMÄT
• Huostaan otetut ja avohuollon tukitoimena sijoitetut lapset;
lapset, joiden vanhempien jaksamisessa ja voimavaroissa haasteita;
erityistä tukea tarvitsevat lapset
• Perheet, joissa huostaanoton uhka tai jälleenyhdistämistä
suunnitellaan
• Lastensuojelun ammattilaiset
www.sos-lapsikyla.fi

SUOMEN PUNAINEN RISTI, VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
PALVELUT
• Lasten leirit

• LäksyHelppi- ja EtäLäksyHelppitoiminta

• Kotoutumista tukeva toiminta (kielikerho)
• Ystävätoiminta

• Harrastustoiminta (kerhot, ensiapuryhmät)
KOHDERYMÄT
• Lapset, nuoret ja heidän perheensä

www.punainenristi.fi/varsinais-suomi
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SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY
PALVELUT
• Vertaisryhmät uuspareille

• Parisuhdekurssit uuspareille

• Uusperheneuvojakoulutus ammattilaisille
• Luennot uuspareille ja ammattilaisille
• Uusperheneuvonta ja -konsultaatio
• Perhelomat ja -tapahtumat
KOHDERYHMÄT
• Kaikki uusperheen jäsenet

• Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset
www.supli.fi

SUOMEN VALKONAUHALIITTO
PALVELUT
• Yksilökeskustelut etäyhteyksin

• Perheasioiden sovittelu etäyhteyksin
• Seminaarit

• Ryhmämuotoista vertaistoimintaa
KOHDERYHMÄT
• Päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä ongelmista
kärsivien läheiset
• Avo/avioeron kokeneet tai eroa harkitsevat
• Erilaisista riippuvuuksista kärsivät
www.suomenvalkonauhaliitto.fi

vslj.fi
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TUKENASI RY
PALVELUT
• Tukihenkilötoiminta, koutsaus ja verkostotyö
• TUAS – Tukea asumiseen
• Oma Koutsi

KOHDERYHMÄT
• Itsenäistymisessä ja omilleen muutossa erityistä tukea
tarvitsevat nuoret (18–25 v.)

• Opiskelussa ja työelämään siirtymisessä tukea tarvitsevat
nuoret (17–29 v.)
www.tukenasi.fi

TURUN 4H-YHDISTYS RY
PALVELUT
• Kerho- ja leiritoiminta
• Taito- ja taidekurssit

• Nuorten työllistämistoiminta
• 4H-yrityskurssit

• Halisten nuorisotilatoiminta Huudi
• Lastenhoito- ja lemmikkienhoito
• Kotisiivous ja pihatyöpalvelu
• Vapaaehtoistoiminta

• Viljelypalstojen välitys
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret ja perheet
www.turku.4h.fi
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TURUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
PALVELUT
• Turun ensikoti

• Ensikodin avopalveluyksikkö
• Pidä kiinni® ensikoti Pinja

• Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia
• Turun Turvakoti ja nettiturvakoti
• Lähisuhdeväkivaltatyö Pilari

• Tapaamispaikka Tenavatupa
• Eroauttamistyö Silta
• Perheryhmäkoti

• Rikosuhripäivystys
KOHDERYHMÄT
• Vahvaa tukea tarvitsevat vauvaperheet ja vauvaa odottavat perheet
• Päihdeongelmaiset raskaana olevat naiset ja vauvaperheet

• Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneet ja väkivaltaa käyttävät aikuiset ja
lapset
• Lapset, nuoret ja etävanhemmat

• Eroa harkitsevat, eronneet lapsiperheet
• Alaikäiset pakolaisnuoret

• Rikosten uhrit, läheiset ja rikosasiassa todistavat
www.tuentu.fi

vslj.fi
vslj.fi
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TURUN ICEHEARTS RY
PALVELUT
• Pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea joukkueurheilun
keinoin lapsille, joista on erityinen huoli
• Jokainen joukkue 12 vuotta kestävä yhteinen matka

KOHDERYHMÄT
• Lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita
käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä
www.icehearts.fi

TURUN NMKY – YMCA TURKU
PALVELUT
• NMKY-Tukiasunnot TASKU

• Nuorten kohtaamispaikka – TOIVO

• Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaus
• Ohjaajakoulutustoiminta nuorille
• Musiikki- ja liikuntakasvatus
• Katusovittelu

• Kiusaamista ehkäisevä työ kouluissa
• Leiritoiminta

• Isä-lapsi- ja perhetoiminta
KOHDERYHMÄT
• Kouluikäiset lapset

• Nuoret sekä itsenäistyvät ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja
nuoret aikuiset
• Lapsiperheet

• 20–40-vuotiaat maahanmuuttajat

• Päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret aikuiset
www.ymcaturku.fi
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TURUN SEUDUN AUTISMI- JA ADHD-YHDISTYS
AISTI RY
PALVELUT
• Vertaistuki

• Koulutukset, luennot ja seminaarit
• Kerho- ja harrastetoiminta
• Leiri- ja virkistystoiminta

KOHDERYHMÄT
• Autismikirjon ja ADHD-henkilöt (kaikki ikäryhmät) sekä heidän
läheisensä
www.aistiyhdistys.fi

TURUN SEUDUN YKSINHUOLTAJAT RY
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY
PALVELUT
• Eroinfopuhelin

• Neuvontaa lakiasioissa
• Vertaistukitoiminta
• Kerhotoiminta

• Leiri- ja virkistystoiminta
• Koulutus

KOHDERYHMÄT
• Eronneet tai eroa harkitsevat vanhemmat

• Yhden vanhemman perheiden kaikki perheenjäsenet,
yksin odottavat
www.turunseudunyksinhuoltajat.com
www.yvpl.fi

vslj.fi
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TURUN VALKONAUHA RY,
KAIKKIEN NAISTEN TALO
PALVELUT
• Tukea paperittomille ihmisille, jotka uhassa jäädä yhteiskunnan
turvaverkkojen ulkopuolelle
• Ohjausta ja neuvontaa oleskelulupiin liittyvissä asioissa
(turvapaikka, työ- ja opiskelu, sekä muu oleskelulupa)

• Palveluohjausta paperittomille ihmisille uskontoon, etnisyyteen
taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta
KOHDERYHMÄT
• Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, joilla ei
oleskelulupaa tai turvapaikkaa
www.kaikkiennaistentalo.fi/

VARSINAIS-SUOMEN MIELENTERVEYSOMAISET
– FINFAMI RY

PALVELUT
• Tietoa ja tukea mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä perheille
• Omaisneuvonta ja vertaistuki

• Lapset puheeksi -keskustelu ja Vertti-toiminta perheille, joissa
vanhemmalla mielenterveysongelmia
• Kurssit

• Tukihenkilöitä kaikenikäisille
• Yleisöluennot ja teemaillat
• Virkistystoiminta

KOHDERYHMÄT
• Mielenterveys- ja päihdeomaiset sekä perheet
www.vsfinfami.fi
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VARSINAIS-SUOMEN
PERHETERAPIAYHDISTYS RY
PALVELUT
• Perhe- ja pariterapia- ja työnohjauspalvelut
• Perhe- ja pariterapiakoulutukset

• Vaikuttamistyö ja jäsentapahtumat

• Palvelutuottajarekisteri terapia- ja työnohjauspalveluista
KOHDERYHMÄT
• Perhe- ja pariterapiaa sekä työnohjausta tarvitsevat

• Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
www.vspy.fi

VARSINAIS-SUOMEN SIJAISPERHEET SILAVA RY
PALVELUT
• Vertaistuki

• Virkistystoiminta

• Koulutustoiminta
KOHDERYHMÄT
• Perheet, joihin on sijoitettu lapsia
• Ammattilaiset
www.silava.fi

vslj.fi
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YHTEISET LAPSEMME RY
PALVELUT
• Vertaistoiminta adoptiovanhemmille ja -perheille
• Adoptiovalmennuskurssit

• Adoptiokuraattoritoiminta

• Adoptoidun ääni -podcast

• Koulutus- tapahtuma- ja seminaaritoiminta
• Kehittämishankkeet ja vaikuttaminen
• Kotouttava toiminta

• Ole rohkea ja reilu -työpajat
• Moninaisuuskoulutukset

• Tienoo.fi -kotoutumisen mobiilisovellus
KOHDERYHMÄT
• Ulkomailta adoptoineet perheet
• Adoptionhakijat
• Adoptoidut

• Sijaishuollon asiakkaat

• Monikulttuuriset ja maahanmuuttajaperheet

• Sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
• Päiväkodit, koulut ja työyhteisöt
www.yhteisetlapsemme.fi
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Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin

ÄIDIT IRTI SYNNYTYSMASENNUKSESTA ÄIMÄ RY
PALVELUT
• Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen tai raskauden aikaiseen
masennukseen ja vauva-ajan psykooseihin vertaisryhmissä,
tapaamisissa, puhelimitse tai chatissä
• Tukea myös perheille esim. tapahtumat

KOHDERYHMÄT
• Synnytyksen jälkeiseen tai raskauden aikaiseen masennukseen ja
vauva-ajan psykooseihin sairastuneet äidit sekä
perheet ja läheiset
www.aima.fi

VARSINAIS-SUOMEN
LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY
PALVELUT
• Vaikuttamistyö, kunta-järjestöyhteistyön edistäminen,
kehittämistoiminta, jäsenjärjestöjen työn tukeminen

• Keskusteluapu ja vertaisryhmät murrosiän ja vanhemmuuden
tueksi (Linkki-toiminta)
• Ammattilaisten koulutukset (Linkki-toiminta)

• Tukea turkulaisille alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun
koulupoissaolot herättävät huolta (Kotoa kouluun -toiminta)
• Lastensuojelujärjestöjen tukea ja palveluneuvontaa
Varsinais-Suomessa (Perhelinja)
KOHDERYHMÄT

• Kuntien ja järjestöjen sisote-ammattilaiset ja
tulevat ammattilaiset

• 10–18-vuotiaat ja heidän vanhempansa (Linkki-toiminta)

• Turussa koulua käyvät alakouluikäiset ja heidän perheensä
(Kotoa kouluun)
vslj.fi

vslj.fi
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Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku
puh. 044 5355 132
toimisto@vslj.fi

