Päivitetty 1/2019

TUKIHENKILÖTOIMINNAN

AUTA LASTA RY
VETUROINTI

ERITYISHUOLTOJÄRJESTÖJEN LIITTO EHJÄ RY

• Veturointi -toimintaa on vertaistuellista tukea lastensuojelun
kokemusasiantuntijoilta lasten
suojelun nuorille

• Koira-avusteinen lastensuojelun
tukihenkilötoiminta

KOHDERYHMÄT
• 15-23-v. lastensuojelun palvelui
den parissa olevat/olleet nuoret
www.autalasta.fi/veturointi/

KOHDERYHMÄT
• 7-17 -vuotiaat lapset ja nuoret,
joilla on joko lastensuojelun
avohuollon asiakkuus tai sosiaali
huoltolain mukainen arvioitu tarve
tukeen
www.ehja.fi

Tukihenkilötoiminta on joko ammatillista tai
ammatillisesti ohjattua, yhteisiin laatukriteereihin
perustuvaa vapaaehtoistoimintaa.
Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita.
Tukihenkilötoiminnan lähtökohtana ovat lapsen ja
nuoren etu sekä vanhemmuuden tukeminen.
Palvelukartan sähköinen versio
löytyy osoitteesta www.vslj.fi

LOUNAIS-SUOMEN
MIELENTERVEYSSEURA RY
TURUN KRIISIKESKUS
• Tukihenkilötoiminta lastensuojelun
avohuollon tukitoimena sekä
kotoutumisvaiheessa oleville
maahanmuuttajille ulkomaalaistoimiston kautta
KOHDERYHMÄT
• Lapset, nuoret aikuiset ja maahanmuuttajat
www.turunkriisikeskus.fi

MLL VARSINAIS-SUOMEN
PIIRI RY

PELASTAKAA LAPSET RY

SÄÄTIÖ MAJAKAN VALO

• Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta

• Kaveritoiminta: Ennaltaehkäisevää
toimintaa lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi
6–16-vuotiaille lapsille ja nuorille

Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä
1-2 kertaa kuukaudessa muutaman
tunnin kerrallaan. Voi toimia esim.
kuuntelu- ja keskustelukumppanina,
lapsen harrastuskaverina tai vaikka
apuna läksyjen teossa.

• Tuen tarpeessa oleville lapsille ja
nuorille. Palvelun tilaa kunta,
asiakasperheelle ilmainen.
Tukihenkilöt pääasiassa kasvatus/sosiaalialan ammattilaisia.

• Nuorten tukihenkilötoiminta:
Ehkäisevää avohuollollista lasten
suojelua varhaisen puuttumisen
näkökulmasta 7–18-vuotiaille
lapsille ja nuorille
• Perhekummitoiminta: Perheille
maksutonta, vapaaehtoisten
toteuttamaa ennaltaehkäisevää
toimintaa odottaville ja pikkulapsiperheille
• Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
-toiminta: Vapaaehtoistoimintaa
maahanmuuttajaäitien kotoutumi
sen ja kielenoppimisen edistämiseksi

TURUN KAUPUNKILÄHETYS RY
• TUAS –Tukea asumiseen: tukihenkilötoimintaa itsenäistyvälle
nuorelle

Sporttikummi on vapaaehtoinen
aikuinen, joka kannustaa lasta
liikkumaan monipuolisesti ja tapaa
lasta noin 1–4 kertaa kuukaudessa
yhteisen tekemisen parissa. On
tarvittaessa mukana lapsen harrastuksessa tai auttaa lasta harrastuksen
aloittamiseen.

www.pelastakaalapset.fi

VARSINAIS-SUOMEN
MIELENTERVEYSOMAISET –
FINFAMI RY

ÄIDIT IRTI SYNNYTYSMASENNUKSESTA ÄIMÄ RY

• Oma Koutsi: valmennusta nuorelle
opiskeluun ja työelämään.
KOHDERYHMÄT
• 18—25-vuotiaat itsenäistä elämää
aloittavat nuoret (TUAS)

KOHDERYHMÄT
• Mielenterveysomaiset ja läheiset:
lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset

• 17-29-vuotiaat nuoret, joilla
haasteita opinnoissa / työelämään
siirtymisessä (Oma Koutsi)

www.vsfinfami.fi

www.majakanvalo.org

KOHDERYHMÄT
• Tukea tarvitsevat lapset ja
lapsiperheet

www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi
www.olettärkeä.fi

• Tukihenkilöitä kaikenikäisille
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisille ja läheisille.

www.tukenasi.fi

• Sporttikummitoiminta

KOHDERYHMÄT
• Alle 18-vuotiaat, sosiaalihuollon tai
lastensuojelun palveluiden piirissä
olevat asiakkaat

• Mikäli asuinpaikkakunnalla ei ole
vertaistukiryhmää tai siihen
osallistuminen on hankalaa
esimerkiksi vauvan aikataulujen
vuoksi, tarjoaa Äimä ry mahdolli
suuden tavata vertaistukiäiti
henkilökohtaisesti.
• Tukiäitiä voi tavata muutaman
kerran kahden kesken vaikkapa
leikkipuistossa.
KOHDERYHMÄT
• Lasta odottaville tai pienen vauvan
äideille, jota oma vointi ja jaksami
nen mietityttää.
www.aima.fi

HAKULAARI
Hakulaari on sähköinen alusta,
joka auttaa löytämään järjestöjen
palveluita lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Palveluja voi etsiä
mm. vapaalla sanahaulla,
paikkakunnalla, kohderyhmällä.
hakulaari.fi

JOTTA ALUEEN
JOKAINEN LAPSI
VOISI HYVIN.

