YHDESSÄ
ENEMMÄN

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten
ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen
asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 2002.
Järjestö kokoaa yhteen noin 30 jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 600
palkattua työntekijää ja yli 2000 vapaaehtoista.

Vaikuttaminen

Yhteistyö ja kumppanuus

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa, ottamalla kantaa sekä
osallistumalla keskusteluihin, eri työryhmiin ja
verkostoihin. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan
järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Työskentelemme aktiivisesti edistääksemme
kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä järjestö
jen keskinäistä yhteistyötä. Tuomme alueen
lastensuojelujärjestöjen työtä tunnetuksi mm.
palvelukarttojen, Hakulaari.fi -palvelun ja Lasten
suojelun järjestömessujen avulla. Tavoitteena on
tiiviimpi turvaverkko maakunnan lapsille, nuorille
ja lapsiperheille vaikuttavamman yhteistyön ja
laajempien kumppanuuksien kautta.

Kehittämistyö
Teemme tarpeista lähtevää kehittämistyötä
yhdessä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökuntien
kanssa. Yhteisen kehittämistyön tuloksena
on syntynyt mm. murrosikäisten ja heidän
vanhempiensa hyvinvointia edistävä Linkkitoiminta, joka sai vuoden 2016 alussa RAY:n
kohdennetun toiminta-avustuksen.
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Osaamisen tukeminen
Tarjoamme jäsenjärjestöille koulutusta ja
mahdollisuuksia oman osaamisen jakamiseen
järjestämällä kohtaamisen paikkoja, linkittämällä järjestöjä yhteen sekä viestinnällä.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Auralan Nuoret ry / Tyttöjen talo • Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry • Folkhälsans Förbund rf •
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry • KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry • Lounais-Suomen Martat ry
• Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry / Turun kriisikeskus • Lounais-Suomen - SYLI ry • LänsiSuomen etävanhemmat ry • MLL Varsinais Suomen piiri ry • Nuorten Ystävät • Operaatio Ruokakassi ry
• Pelastakaa Lapset ry • Perhekuntoutuskeskus Lauste • Raide ry • Sateenkaari Koto ry •
SOS-Lapsikylä • SPR, Turun Nuorten turvatalo • Suomen Uusperheiden Liitto ry • Säätiö Majakan
valo • Turun ensi- ja turvakoti ry • Turun Kaupunkilähetys ry • Turun 4H-yhdistys ry • Turun NMKY •
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry • VarsinaisSuomen Perheterapiayhdistys ry • Varsinais-Suomen Sijoituslasten Vanhemmat • Yhteiset Lapsemme ry

Perhetalo Heideken
Järjestö omistaa yhdessä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen
piiri ry:n kanssa Perhetalo Heidekenin
Turussa. Perhetalo on lastensuojelu
järjestöjen yhteinen osaamiskeskus
sekä varsinaissuomalaisten lasten,
nuorten ja lapsiperheiden matalan
kynnyksen paikka.

facebook twitter

PERHETALO HEIDEKEN
Sepänkatu 3
20700 Turku
044 5355 132/138
www.vslapset.fi

