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PERHEEN KANSSA
TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ

menneisyyttä ei voi muuttaa,
mutta tulevaisuuden voi

SYLI, PERHE JA JAETTU VANHEMMUUS
Tukikoti Syli on yksityinen lastensuojelua tarjoava yritys, jolla on toimipiste sekä Turun Huhkolassa että Kaarinan Voivalassa. Lastensuojelun lisäksi Syli tarjoaa yksikköjensä perheille tukea myös vanhemmuudessa. Vanhemmuus määritellään suhteena
lapseen ja se palautuu aina lapsen tarpeisiin ja hyvinvointiin.
Sylissä perhettä katsotaan kokonaisvaltaisesti. Ajatuksena on, että kiinteä yhteistyö
luo pohjan onnistuneelle hoidolle. Perhettä kunnioitetaan ja työskentely on sekä
avointa että totuudenmukaista. Toiminnassa keskitytään lapsen ja hänen perheensä
vahvuuksien löytämiseen ja tukemiseen.
Onnistuakseen työskentely perheen kanssa vaatii turvallisen ja luottamuksellisen
suhteen syntymistä lapsen, vanhempien ja ohjaajien välille. Tällainen suhde syntyy
rehellisyydestä, avoimuudesta, yhteisistä sopimuksista ja niistä kiinnipitämisestä,
hyväksymisestä ja halusta muuttaa nykytilannetta. Yhteinen ymmärrys perheen tilanteesta, nykyhetkestä sekä tulevaisuutta koskevista toiveista luodaan yhdessä.
Sijoitetun lapsen kohdalla vanhemmat eivät ole voineet vastata kaikkiin hänen tarpeisiinsa ja osa vanhemman tehtävistä on siirretty sijaishuoltopaikalle.

LAPSEN JA VANHEMMAN SUHDE ON AINUTLAATUINEN
Lapsi on aina osa perhettä. Yhteyden säilyttäminen kotiin ja perheenjäseneksi itsensä
tunteminen ovat tärkeitä asioita lapselle hänen asuessaan Sylissä. Yhteys perheeseen
ja läheisiin merkitsee lapselle pysyvyyden tunnetta, jonka ansiosta lapsi kokee olonsa
turvalliseksi.
Työskentelyn alussa perheen kanssa laaditaan yksilöllinen suunnitelma perheen
omien toiveiden, tavoitteiden ja resurssien pohjalta. Tavoitteita tarkistetaan ja
suunnitelmaa muokataan työskentelyn edetessä. Sijoituksen aikana vanhempien
ja sisarusten toivotaan olevan lapsen elämässä mukana voimavarojensa mukaan.
Olennaista on, että työtä tehdään lapselle tärkeiden ihmisten kanssa lapsen
hyvinvoinnin nimissä ja lapsen kasvu- ja toimintaympäristössä. Joskus
tapaamisilla voi olla koko perhe, joskus vaikkapa vain vanhemmat
tai toinen vanhemmista.

JOKAINEN PERHE TOIMII LAPSEN PARHAAKSI OMALLA TAVALLAAN
Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on iso muutos lapselle ja koko perheelle.
Tästä syystä lasta autettaessa on tuettava myös perhettä. Myös perheen apu lapsen
hoitamisessa ja kasvattamisessa tukee merkittävästi Sylissä tehtävää työtä. Näin lapsi
kokee, että hänen ympärillään olevat aikuiset huolehtivat hänestä yhdessä.
Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen lyhytaikaisissa sijoituksissa tähtää
lapsen kotiuttamiseen. Kun taas pitkäaikaisessa sijoituksessa vanhemmuutta tuetaan
Syliin kiinnittymisen mahdollistamiseksi.
Lapsen psyykkisen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi tapaa vanhempiaan, vaikka kotiuttaminen ei olisikaan ajankohtaista. Keskustelu lapsen
elämään vaikuttaneista tapahtumista auttaa lasta selviytymään mielipahan ja syyllisyyden tunteistaan. Sijoituksen aikana on mahdollista, että lapsen ja vanhemman
välille kehittyy entistä vahvempi side, läsnä oleva, turvallinen vanhemmuus.

LAPSI TARVITSEE PERHETTÄ
Tukikoti Sylin perhetyö on ennen kaikkea perheen ja vanhempien kanssa tehtävää
yhteistyötä. Perhe ei ole vain työn kohde vaan aktiivinen toimija. Perhe on asiantuntija omassa tilanteessaan. Se on avainasemassa suunnittelemassa ja työstämässä
muutosta lapsen parhaaksi.
Perhetyön kohteena on lapsen ja vanhemman suhde: miten perhe toimii arjessa, millaisia rooleja perheessä on, miten arki sujuu ja miten arjessa jaksetaan.
Työskentelyn pyrkimyksenä on edistää perheen hyvinvointia etsimällä voimavaroja
ja vahvuuksia, jotka tukevat turvallista arjen sujumista sekä lapsen kasvua ja kehitystä. Vanhemmuutta tuetaan niin, että se vastaisi lapsen tarpeisiin riittävällä tavalla.
Perheiden kanssa tehtävässä työskentelyssä lapsi on keskipisteessä. Perheen kanssa
etsitään vastausta kysymykseen: mitä lapsi tarvitsee perheeltä? Kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä lapsesta, ohjaajat saavat paremmat mahdollisuudet auttaa lasta
ja perhettä.
Vastauksen löytäminen on usein pitkä prosessi eikä muutoskaan tapahdu hetkessä.
Muutos vaatii työtä ja tekemistä. Ohjaajan tarkoitus ei ole tehdä työtä perheen puolesta, vaan auttaa, ohjata ja rohkaista perhettä toimimaan lapsen parasta ajatellen.
Perhetyö on siis perheen kanssa tehtävää yhteistyötä.

.

PERHELÄHTÖISESTI, MUTTA LAPSIKESKEISESTI
Perhetyöhön on tarjolla monenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, menetelmiä ja tekniikoita. Toteutustapoja ovat esimerkiksi havainnointi, ohjaus, keskustelu ja konkreettinen apu. Työtä tehdään yksilöidysti eri tilanteisiin sopivalla, joustavalla toimintatavalla.
Yhteistä eri toimintatavoille on pyrkimys lisätä yhteisymmärrystä perheen tapahtumista ja nykytilanteesta. Tämä tarkoittaa perheen elämänvaiheiden läpikäymistä ja
tarkastelua iloineen ja suruineen.
Keskustelutyö ei ole pelkkää keskustelua vaan suunnitelmallista ja päämäärällistä
toimintaa. Keskustelutyössä käytetään ratkaisukeskeistä työotetta, jolloin keskitytään
positiivisten asioiden esille tuomiseen. Löytämällä asioita, joissa perhe jo onnistuu ja
joissa perheellä on mahdollisuus kehittyä, voidaan tilannetta korjata. Aina tekeminen
ei perustu muutokseen vaan työ voi olla kannattelevaa ja ylläpitävää.
Vanhemmat tahtovat lapselleen hyvää. Aina he eivät vain tiedä, mitä se hyvä on ja mitä
lapsi tarvitsee. Sylin ohjaaja on lapsen ja perheen rinnalla aikuinen, joka kulkee heidän
kanssaan läpi sijoituksen.
Parhaimmillaan perhe pärjää. Heillä on usko tulevaan ja omiin kykyihinsä. Perhe on
löytänyt omia mielenkiinnon kohteita ja tapoja selvitä arjestaan.

onnellisuuden ei tarvitse olla pakahduttavaa onnen tunnetta vaan se voi olla
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