Yhdessä enemmän apua
Perhelinja tuo yhteen lasten, nuorten ja lapsiperheiden
sekä heidän läheistensä auttamiseen keskittyneet
lastensuojelujärjestöt. Perhelinjan palvelut ovat asiakkaille
maksuttomia ja toiminta rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.
Perhelinjan palvelut ovat tarkoitettu kenelle tahansa lapselle,
nuorelle tai perheen vanhemmalle koko Varsinais-Suomen
alueella. Palvelemme etänä, puhelimitse ja sovitusti
lähivastaanotolla.
Palvelut eivät korvaa lakisääteisiä peruspalveluja, vaan
ovat lisäresurssi kunnan palveluiden rinnalla. Asiakkaan
avun vastaanottamisen kynnystä saattaa madaltaa se,
että Perhelinja ei ole viranomaistaho. Kaikki toiminta
on luottamuksellista ja maksutonta.

Missä vaiheessa tarjota Perhelinjan palveluita?
Perhelinjan toiminta täydentää alueen lakisääteisiä palveluja ja Perhelinjasta saatavaa apua
voi tarjota asiakkaalle kaikissa asiakastyön vaiheissa.

Asiakas
ottaa
yhteyttä

Avuntarve
Jo ensikontaksissa voit
tarjota Perhelinjan palveluita, jos avuntarve
ja Perhelinjan palvelut
kohtaavat.

Kirjallinen
yhteenveto
+ tavoitteet

Palveluntarpeenarviointi

Tiimi
Ota jo arviossa huomioon
Perhelinjan palvelut ja
kirjaa ne suunnitelmaan
yhtenä mahdollisuutena.
Palveluita on myös työntekijöille.

Palveluiden
etsintä /
tarve

Perhelinjan palvelukattauksen löydät netissä
tarvelähtöisesti
esitettynä osoitteesta
www.perhelinja.fi

Palvelupäätökset

Asiakassuhde
jatkuu /
päättyy

Perhelinjasta kertominen
asiakkaalle muun työskentelyn rinnalla kulkevana lisäresurssina.

Perhelinja jatkaa aloitettua työtä tai voi tulla
mukaan vasta asiakas
suhteen loputtua.

Asiakaskohtaaminen

Laaditaan suunnitelma
työskentelystä, sisällöistä,
tapaamiskerroista ja
tavoitteista. Apua on
tarjolla myös esimerkiksi
asiakkaan läheisille
Perhelinjan kautta.

PÄIHTEET

ERO

Vauvaa odottavien ja
0–3-vuotiaiden lasten
vanhemmille keskusteluapua
sekä palveluohjausta,
kun oma tai läheisen
päihteidenkäyttö mietityttää.

Tietoa laista ja sosiaaliturvasta sekä kursseja,
vertaisryhmiä ja mukavaa
yhteistä tekemistä
eroperheille.

ARJEN JAKSAMINEN JA
VANHEMMUUS

VÄKIVALTA

Keskusteluapua
pikkulapsiarkeen
ja murrosiän tuomiin
haasteisiin. Palveluohjausta
ja arjen tukea myös
maahanmuuttajaperheille.

Apua ja tukea väkivaltaa
käyttäneille tai sitä
kokeneille aikuisille ja myös
lapsille. Keskusteluapua
seksuaaliväkivaltaa
kohdanneille.

MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEOMAISET
Tukea ja tietoa omaisena
jaksamiseen sekä siihen,
miten ottaa mielenterveys tai
päihdeongelmat puheeksi
alaikäisen lapsen kanssa.

LISÄTIETOJA PERHELINJAN
KAIKISTA PALVELUISTA
www.perhelinja.fi

Palvelut ammattilaisille

Ammattilaisten konsultointi
Perhelinjan kautta voit konsultoida järjestöjen
työntekijöitä anonyymeissa asiakastilanteissa.

Ammattilaisten keskinäinen parityö
Perhelinjan ammattilaisia voit kysyä
myös työpariksi asiakastapaamisiin.

Palveluneuvonta
Tarjoamme myös palveluneuvontaa lasten,
nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien
järjestöjen palveluista Varsinais-Suomessa.

Yhteystiedot
Kaikki Perhelinjan työntekijöiden
yhteystiedot löydät
osoitteesta
www.perhelinja.fi/yhteystiedot

Yhteydenotto ja ajanvaraus
Saat meihin yhteyden joko
soittamalla numeroon 044 535 5140
tai verkkosivujen kautta
www.perhelinja.fi
Asiakkaat voivat olla yhteydessä
meihin myös anonyymisti.

Ammattilaiset yhdessä
lapsiperheiden ja
Tarkista ajankohtaiset tapahtumat ja
tilaisuudet Perhelinjan Facebookista
www.facebook.com/perhelinja

Tutustu tarkemmin Perhelinjan palveluihin osoitteessa
www.perhelinja.fi

Kiitos kun olet mukana
Perhelinjan toiminnassa!

heidän läheistensä
apuna

