Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe, jolla
on
—— oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa
—— aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
—— halua ja kykyä vastata lapsen tarpeisiin
—— valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta
—— myönteinen elämänasenne
—— yhteistyötaitoja
Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska
tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä erilaisine tarpeineen. Tukiperheen vanhemmat voivat
olla iältään nuoria tai vanhoja, lapsettomia tai
heillä voi olla omia lapsia. Tukiperheenä voi toimia myös yksinasuva.
Tukiperhetoiminta on koko perheen yhteinen
päätös, joka vaatii sitoutumista kaikilta perheenjäseniltä.

TUKIPERHETOIMINTA

Voisiko perheenne
toimia tukiperheenä?
Jos olette kiinnostuneita tukiperhetoiminnasta,
ottakaa rohkeasti yhteyttä!

YHTEYSTIEDOT
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
KYMSOTE ETELÄINEN
Lapsiperheiden sosiaalityö
Matkakuja 6 H 13
48600 Kotka
puh. 040 484 3603
KYMSOTE POHJOINEN
Lapsiperheiden sosiaalityö
Hovioikeudenkatu 6, PL 50
45100 Kouvola
puh. 040 483 1861
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Millainen perhe voi
ryhtyä tukiperheeksi?

Mitä on
tukiperhetoiminta?

Tukiperheessä lapset
tarvitsevat aikuisia

Tavoitteellista
toimintaa

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa
lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin,
kun perhe-elämään kohdistuu paineita tai ristiriitoja.

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa,
syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin
yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tukilasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta antaa
lapselle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen
elämyksiä, joista syntyy tärkeitä muistoja.

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista tukea
arjessa. Tukiperhetoiminnasta laaditaan yhdessä
lapsen oman perheen, tukiperheen ja lapsiperhepalvelujen työntekijän kanssa kirjallinen
tukiperhesopimus. Sopimuksessa määritetään
toiminnan tavoite, kesto, tuen tarve sekä yhteistyökäytännöt.

Taustalla voivat olla vaikeudet lasten kasvatusasioissa tai perheen ihmissuhteissa, vanhempien
ero tai yksinhuoltajuus, vanhempien psyykkinen
tai fyysinen väsymys tai perheen elämäntilanteen muutokset.
Jos lähipiiristä ei löydy riittävää tukea arjessa
jaksamiseen, voi tukiperhe tukea ja auttaa lapsen omien vanhempien jaksamista. Lapsiperhepalveluiden tavoitteena on tukea perhettä niin,
että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin.
Tukiperhettä voidaan tarjota lapsiperheiden
sosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaille.

Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat
leikki- ja ala-asteikäisiä. Lapset käyvät tukiperheessä useimmiten yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

Tukiperhe raportoi säännöllisesti tapaamisista
lapsen asioista vastaavalle työntekijälle. Tukiperhe on vaitiolovelvollinen lasta ja hänen
perhettään koskevissa asioissa. Tukiperheeltä
ei vaadita sosiaali- tai terveysalan koulutusta.
Tukiperheen tehtävästä selviää tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin.
Kymsote järjestää säännöllisesti koulutusta
uusille tukiperheille.

