
KOHTAAMISPAIKKA

    VINTTI
Sastamalan pääkirjaston yläkerta
Sillankorvankatu 1, Sastamala

TOIMINTA AIKATAULU VASTUUHENKILÖ
PERHEKAHVILA: kahvilaan ovat kaikki 
tervetulleita! Perhekahvilassa tutustut 
paikkakunnan muihin, samassa elämän-
tilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset 
saavat ikäistään leikkiseuraa. Perhekah-
vilassa jutellaan, kahvitellaan ja leikitään 
lasten kanssa.

Keskiviikkoisin klo 10.00-12.00  
5.9.-12.12., ei viikolla 42

Mannerheimin  
Lastensuojeluliiton  
Tyrvään-Vammalan yhdistys ry,  
pj Outi Koivu, 0505385404,  
outi@netland.fi

Lapsiperheiden sosiaaliohjaajan  
ajanvaraukseton vastaanotto

Torstaisin klo 15.30-16.30  
6.9.-29.11., ei viikolla 42

Lapsiperheiden sosiaaliohjaaja 
Raija Haavisto, 0406898130,
raija.haavisto@sastamala.fi

Vanhemmuuden, parisuhteen ja perheen 
tuen avoin ryhmä:
VIRTAA VINTILTÄ – TOIMINTA:

Torstaisin klo 17.00-18.30 
6.9.-29.11., ei viikolla 42 

Lapsiperheiden sosiaaliohjaaja 
Raija Haavisto, 0406898130, 
raija.haavisto@sastamala.fi

MUKSUVINTTI: lähihoitajaopiskelijoi-
den ohjaamaa toimintaa 3-10 -vuotiaille 
lapsille

10.9 – 17.12.  
parittomien viikkojen  
maanantai 16.30-18.30

Perhepalvelukoordinaattori  
Pirita Rantanen,  
pirita.rantanen@sastamala.fi, 
0406376079

VINTTIKLUBI: ohjattua yhdessäoloa 
3-6-luokkalaisille lapsille ja nuorille 

4.9.–18.12. tiistaisin klo 13-16
ei viikoilla 41, 42 ja 47 
tarjolla pientä välipalaa

kirjaston hanketyöntekijä  
Riitta Paimensalo,  
riitta.paimensalo@sastamala.fi

VIRTAA VINTILTÄ -TOIMINTA
Teemat:

6.9. Parisuhteesta voimaa

13.9. Tukea parisuhteeseen

20.9. Erilaisten perheiden rikkaus

27.9. Rakentava riita parisuhteessa

4.10. Perheasioiden sovittelu,  
eropalvelut

11.10. Lastenvalvojan terveiset

25.10. Lapsi kasvun matkalla

1.11. Nepsy-asiaa ja  
erityisvanhemmutta

8.11. Koulumaailma, kuraattorityö

15.11. Erilaiset pelot lapsilla,  
perheneuvolatyö

22.11. Lapsen suru, ev. lut seura-
kunnan toiminnan esittely

29.11. Nuorisotyö esittäytyy,  
pikkujoulut

TAKKUINEN  
ARKI?  

KIUKKUA  
ILMASSA?  
PALVELUT  
HUKASSA?

• Muksu-
vinttiin 
mahtuu 
kerrallaan 
10 lasta

• ei ennak-
koilmoit-
tautumista 

• lapselle 
voi ottaa 
omat 
nimikoi-
dut eväät 
mukaan

Lapsen oikeuksien  
päivänä ti 20.11.
Vintillä ja koko  

kirjastolla  
Perhemessut! 

Virtaa Vintiltä – toiminta 
jatkuu tammikuussa 2019. 
Talven ja kevään teemoina 
ovat fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen hyvinvointi.

Lisätiedot Vintin toiminnasta,  
tilavaraukset, yhteistyösuunnitelmat yms.  

perhepalvelukoordinaattori  
Pirita Rantanen, 0406376079,  
pirita.rantanen@sastamala.fi 

Kirjastoon ovat kaikki tervetulleita!
Monille nykypäivän aikuisille kirjasto on lapsuudessa ollut iltapäivien ilo ja tur-
vapaikka, kun vanhemmat ovat olleet vielä töissä. Kirjastosta on löytynyt luke-
misen lisäksi aina myös aikuisia, jotka pelkällä läsnäolollaan ovat tehneet oles-
kelusta turvallista ja toki myös useat pulmat on voitu ratkaista yhdessä kirjaston 
henkilökunnan kanssa. Niinpä monet muistelevatkin lämmöllä lapsuutensa kir-
jastoja ja usein myös kirjaston ”tätejä”.

Tämä ajatus oli yhtenä kirjaston väen mielessä, kun lähdimme pohtimaan 
mahdollisuutta tarjota pääkirjaston yläkertaa kohtaamispaikaksi. Yläkerran 
tiloilla on ollut suhteellisen vähän käyttöä ja kaikkien yhteisten tilojen ja tarvit-
sevien käyttäjien tulisi mielestäni kohdata. Myös lainsäätäjä ohjaa kirjastojen 
tilojen käyttöä vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa kirjastolaissa: yksi kuu-
desta yleisen kirjaston tehtävistä on ”tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, 
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan”. Kirjastolain tavoitteiden toteuttamisessa 
lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 
Siispä kirjaston yläkerta alkoi keväällä muotoutua Vintiksi. Toivommekin, että 
kynnyksemme on matala, vaikka paikka onkin vintillä! Tervetuloa kaikki!

Sari Sillanpää, kirjastonjohtaja

Sastamalan perheneuvolassa alkaa  
jälleen syyskuussa lasten erovertaisryhmä
Perheneuvola järjestää syksyllä 2018 
alakouluikäisille lapsille suunnatun 
erovertaisryhmän. Ryhmä kokoontuu 
kerran viikossa 6 krt, klo 15-17. Lapsille 
tarjotaan ryhmässä välipala. Ryhmään 
valitaan 4-6 lasta ilmoittautumisten 
perusteella. Ryhmä muodostetaan si-
ten, että lasten ikäero on max. 2 vuot-
ta. Käynnit toteutuvat lasten, nuorten 
ja perheiden kohtaamispaikka Vintissä 
Sastamalan pääkirjaston yläkerrassa 
(Sillankorvankatu 1).

  Ryhmän tavoitteena on tukea 
lasta hyväksymään vanhempien ero 
osaksi omaa elämäänsä. Ryhmä tarjoaa 
lapsille mahdollisuuden tavata muita 
ikäisiään, joilla on samankaltaisia ko-
kemuksia ja tuntemuksia. Vanhempien 
eroa käsitellään ryhmässä puolueetto-
masti ja ikätason mukaisesti, leikkien, 

pelaamisen, piirtämisen ja puhumisen 
kautta. Vertaisryhmä tarjoaa lapsille 
tilan ja paikan käsitellä eroa ilman loja-
liteettiristiriitaa. Erosta keskustelun li-
säksi ryhmässä harjoitellaan tunteiden 
tunnistamista, nimeämistä ja omista 
ajatuksista ja tunteista keskustelua.

Jos haluat ilmoittaa lapsesi ryhmään 
tai sinulla on ryhmästä kysyttävää, laita 
yhteystietosi jommankumman ohjaajan 
sähköpostiin ja olemme sinuun yhtey-
dessä! Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
perjantaihin 7.9.2018 asti.

Aurinkoisin terveisin, 
perheneuvolan psykologi 
Maiju Janhunen 
maiju.janhunen@sastamala.fi ja 
perheneuvolan perheohjaaja
 Eeva Kaistamo
eeva.kaistamo@sastamala.fi

Ajanvaraukseton lapsiperheiden sosiaalioh-
jaus torstaisin klo 15.30-16.30. Lapsiperhei-
den sosiaaliohjaajaa voivat tulla tapaamaan 
perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. 
Lapsiperheiden sosiaaliohjaus antaa tukea 
ja neuvoo, auttaa, ohjaa ja kuuntelee eri elä-
mäntilanteiden muutoksissa, olivatpa ne pie-
niä tai isoja. Sosiaaliohjaajalta saa tietoa mm. 
kotipalvelusta sekä tukiperhe- ja tukihenki-

lötoiminnasta. Voit tulla tapaamaan sosiaali-
ohjaajaa myös silloin, jos sinua tai perhettäsi 
kiinnostaa tukihenkilönä tai tukiperheenä 
toimiminen.

  VIRTAA VINTILTÄ- toiminta torstai-
sin klo 17-18.30. Tukea vanhemmuuteen, pa-
risuhteeseen ja perhe-elämään. Tule kuunte-
lemaan ja keskustelemaan erilaisista tärkeistä 
aiheista! Ryhmä on kaikille avoin!

Vintillä tapahtuu

Lapsiperheen vanhempi, tarvitsetko  
rinnallakulkijaa avuksi perheenne arkeen?
• Rinnallakulkijalla on elämänkokemusta, 

halua auttaa, kyky kuunnella ja ymmärtää
• Rinnallakulkija toimii perheen tukihenki-

lönä kuunnellen ja tukien haastavassa elä-
mäntilanteessa

• Rinnallakulkija tukee eri palveluihin liit-
tyvissä kysymyksissä ja ohjaa selviämään 

aikataulutetussa arjessa
• Toiminnan järjestävät Sotesin perhepalve-

lut sekä Sastamalan seudun mielenterveys-
seura. 

• Kiinnostuitko? Lisätiedot ja toimintaan ha-
keutuminen: Pirita Rantanen, 0406376079

• pirita.rantanen@sastamala.fi

Avoimet ovet
Sastamalan sosiaalikeskus on muuttanut 
kaupungintalolta Kauppalantalolle os. 
Puistokatu 10, 3. krs. Avoimet ovet sosiaa-
likeskuksessa pe 21.9.2018 klo 9-11 kun-
talaiset ja klo 12-14 yhteistyökumppanit.

Toiminta Vintillä alkaa 
tiistaina 4.9. Vinttiklubilla.

Keskiviikkoisin perhekahvila.
Torstaisin VIRTAA VINTILTÄ 

ja sosiaaliohjaajan vastaanotto.
Muksuvintti joka toinen
maanantai 10.9. alkaen.

Avajaiset 
to 30.8. klo 15-18
kahvi- ja mehutarjoilu, tiloihin 
ja toimintoihin tutustumista.


