
Lempäälän ennaltaehkäisevä 
perhetyö

Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 
6.11.2017



ENSISYNNYTTÄJIEN 

PERHETYÖ/ ANNA

PERHEVERSTAS 

PIKKUKETTU

TOMERA

JOHTAVA 

PERHETYYÖNTEKIJÄ

SÄPINÄ

PYRSTÖTÄHTI

KISSANKULMA

Ennaltaehkäisevän 
perhetyön 
kokonaisuus



SHL:n mukainen perhetyö

Perhetyö Tomera ( 2 hlöä)
 perusopetuksessa oleville 

lapsille, nuorille ja heidän 
perheilleen

 ohjausta ja neuvontaa erilaisissa 
elämäntilanteissa 
elämänhallinnan ja 
voimavarojen tukemiseksi

 tavoitteena toimivan arjen 
löytäminen ja perheen 
hyvinvoinnin lisääntyminen

 työskentelyjakso on 
tavoitteellinen, lyhytkestoinen ja 
maksuton 

Ensisynnyttäjien perhetyö (1) 
/vauvaperhetyö 1.1.18 ( 2 hlöä)
 tuki vanhemmuuteen 

muuttuneessa elämäntilanteessa

 ensi- ja toissynnyttäjät 1.1.18 
alkaen

 tiivis yhteistyö neuvolan kanssa

 raskaudenaikaiset kotikäynnit

 maksuton



Asiakas ottaa yhteyttä 
perheneuvolan työntekijään 
parisuhdeasiassa. Työntekijä 
kertoo Tomeran palvelusta ja 
pyytää  asiakkaan luvan olla 

yhteydessä Tomeraan

Penen työntekijä vie asian penen 
tiimiin, jossa yhdessä kartoitetaan 

tilanne

Penen työntekijä on yhteydessä 
Tomeraan, joka ottaa yhteyttä 

pariskuntaan

Tomera työskentelee 1-3 
kertaa pariskunnan 

kanssa 

Tomeran työntekijä ottaa 
yhteyttä penen lähettävään 

työntekijään

Parisuhteen tuki Tomerasta
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 arkipäivisin perheen kotona annettavaa apua ja tukea Lempäälässä 
asuville lapsiperheille

 tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lastenhoidossa ja kasvatuksessa

 autetaan kodinhoidossa ja arkirutiinien ylläpidossa

 lastenhoito ( ei vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi)

 ei sisällä suuria viikkosiivouksia, ikkunoiden pesua eikä 
sairaanlapsenhoitoa

 kertaluonteista tai suunnitellusti pitempikestoista

 maksullista ( 8-28€)

 tilaukset puhelinaikoina tai yhteistyötahojen kautta   tai 
verkostopalavereissa ( lapsiperhetiimi yms.)

Lapsiperheiden kotipalvelu



Perhetuvat

Säpinä Kissankulma Pyrstötähti Pikkukettu

Asuntotie 8, 
Sääksjärvi
2 työntekijää  

Tampereentie 
262 F
Kulju
2 työntekijää

Vätäräisentie
( loppuu 
31.12.17)
2 työntekijää 

Tampereentie 
2 B 12
2 työntekijää

Vuoden 2018 alussa tapahtuvia muutoksia

Kolme perhetupaa: Sääksjärven, Kuljun ja Lempäälän keskustan alueella 
Vauvaperhetyössä : ensi- ja toissynnyttäjille kaksi työntekijää sekä raskaudenaikaiset 
kotikäynnit

Ryhmätoiminta: säännöllistä, sosiaalinen sirkus, vanhemman neuvo ja lasten eroryhmät

Perhetyö kotiin ja some 
Nepsy valmennus



Perhetuvat

Perhetupatoiminta on maksullista : lapsikohtainen lukukausimaksu yli 1-vuotiaasta lapsesta. 

Perhepäivät

 kaikilla tuvilla 3 perhepäivää/ 
viikko  klo 9-12 tai 13-16

 perhepäivinä vanhemmille ja 
lapsille on yhteistä toimintaa 

 perhepäivissä tuetaan 
vanhemmuutta keskustelun, 
konkreettisen ohjauksen ja 
neuvonnan keinoin

 perhepäivissä tärkeässä 
roolissa vertaistuki

Reppupäivät
 kaikilla tuvilla yksi reppupäivä 

viikoittain 2 x 3 tuntia ( 9-12 
tai 13-16)

 palvelulupaus 9 reppupäivää 
/lukukausi kaikille tupaa 
käyttäville yli 1- vuotiaille 
lapsille

 reppupäivät mahdollistavat 
vanhemmalle vapaata aikaa , 
tukevat jaksamista

 tukevat lasten kasvua ja 
kehitystä
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LEMPÄÄLÄN EHKÄISEVÄN PERHETYÖN ILTATUVAT

PERHETUPA PIKKUKETTU
Tampereentie 2 B 12

p. 050 383 0576
perhetupa.pikkukettu@lempaala.fi

ILTATUVAT PIKKUKETUSSA 
klo 17-19.30
TORSTAI 14.9
TORSTAI 26.10
TORSTAI 23.11

MAANANTAI 4.12

PERHETUPA PYRSTÖTÄHTI
Vätäräisentie 3
p.050 383 0588

perhetupa.pyrstotahti@lempaala.fi

ILTATUVAT PYRSTÖTÄHDESSÄ
klo 17-19.30
TIISTAI 29.8
TIISTAI 3.10
TIISTAI 7.11

MAANANTAI 4.12

ILTATUVAT KISSANKULMASSA 
klo 17-19.30

KESKIVIIKKO 20.9
KESKIVIIKKO 1.11

KESKIVIIKKO 29.11
KESKIVIIKKO 13.12

PERHETUPA KISSANKULMA
Tampereentie 262 F

p. 050 383 9338
perhetupa.kissankulma@lempaala.fi 

PERHETUPA SÄPINÄ
Asuntotie 8(käyntiosoite)

p. 050 383 9041
perhetupa.sapina@lempaala.fi

ILTATUVAT SÄPINÄSSÄ
klo 17-19.30

KESKIVIIKKO 6.9
KESKIVIIKKO 4.10
KESKIVIIKKO 8.11
KESKIVIIKKO 13.12



OLLAAN YHDESSÄ 
TEHDÄÄN YHDESSÄ

TERVETULOA PERHETUPIEN ILTATUVILLE

Iltatuvat ovat kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa ollaan ja tehdään 
yhdessä. 

Iltatupien tarkoituksena on olla paikka, jossa eri elämäntilanteessa olevat perheet voivat

tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan ja löytää arkeensa voimavaroja.

Perheet ovat tervetulleita kaikille neljän perhetuvan iltatuville. Iltatuvalla tarjotaan iltapala.

Iltatupa maksaa perheeltä 15 €/koko perhe/ lukukausi. Muuhun perhetupien toimintaa

osallistuvilta ei peritä erikseen iltatupa-maksua

Perhetuvat - kuuntelevat korvat, auttavat kädet ja myönteinen ilmapiiri

Perhetuvat ovat paikka lempääläläisten lapsiperheiden yhteiselle toiminnalle. Toiminnan lomassa on 
mahdollisuus saada työntekijöiltä konkreettista neuvontaa ja ohjausta vanhemmuuteen ja lapsiperheiden 
elämään liittyen. Perhetuvilla on mahdollisuus myös kysellä ja saada tietoa muista kuntalaisten käytettävissä 
olevista palveluista. Perhetuvat haluavat kaikella toiminnallaan tukea vanhempien ja lasten osallisuutta ja 
onnistumista. 
Tarpeen mukaan järjestetään myös muuta tukea, tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Perhetupien toiminnasta löydät lisätietoja kunnan nettisivuilta:
Palvelut / Hyvinvoinnin palvelualue / Perhe- ja sosiaalipalvelut / Perhetuvat



 Perhetupien työntekijöitä voi pyytää myös perheen kotiin pohtimaan 
yhdessä ratkaisuja arjessa koettuihin haastaviin tilanteisiin. 

 Tupien työntekijät tekevät myös suunnitelmallista perhetyötä 

 Tupien ohjaajat (sosionomit) tekevät tarvittaessa myös SHL:n 
mukaisia palvelutarpeen arvioita ja palveluohjausta.

 Työntekijät osallistuvat lapsiperhetiimeihin ( moniammatilliset tiimit)

 Erilaiset tapahtumat esim. kesätoimintaa leikkipuistoissa/ tuvilla 
( yhteistyö varhaiskasvatuksen perheohjauksen kanssa)

 Yhteiset tapahtumat ja leiripäivät

 Valvotut ja tuetut tapaamiset

 Parisuhdeillat ( 2 krt/ vuosi) ( srk., varhaiskasvatus, perhetyö)

Mitä muuta perhetuvilla ja perhetyössä tapahtuu….



 Ryhmätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa vertaistuki sekä tukea ja 
vahvistaa vanhemmuutta ja parisuhdetta tai  lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä

 Ryhmätoiminta on säännöllistä ”non-stop” –tyyppistä toimintaa tai 
tarvelähtöistä kertaluonteista. 

 yhteistyö/ sidosryhmien kanssa toteutettua toimintaa

• varhaiskasvatus

• koulu

• neuvola

• seurakunta

• Martat

 Tällä hetkellä toimivia ryhmiä : 

• Akuliina, isäryhmä, sosiaalinen sirkus ( 1-3 luokkalaisille)

 Tulossa : sosiaalinen sirkus perheille ( vuorovaikutuksen vahvistaminen)

Ryhmätoiminta






