KOSKINIITTY

Erityisyksikkö alle 15-vuotiaille, Nokia
Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen
turvaan ja hyvinvointiin
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Koskiniitty antaa asiakkaalleen uuden
mahdollisuuden
Koskiniityn erityisyksikkö on lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista, arvioivaa ja
kotiinpaluuseen tähtäävää palvelua, myös kiireellisesti. Tavoitteena on saada alle 15-vuotias lapsi
takaisin kotiin tekemällä tavoitteellista työtä sekä asiakkaan että tämän perheen kanssa.
Henkilökunnalla on vankka lastensuojelukokemus ja osaamista perhetyöstä sekä perhekuntoutuksesta.

Tavoitteena pysäytys ja
tasapainoinen arki
Koskiniityn kiireellisen erityisyksikön ensisijaisena tavoitteena on pysäyttää lapsi. Lapsen arjen tavoitteita ovat
tasapainon saavuttaminen, oman elämän hallinta ja
ihmissuhteiden vakauttaminen. Perheen yhteinen aika
turvataan asiakassuunnitelmassa sovituin tavoittein niin,
että kotiinpaluu on aikanaan pehmeä ja kodissa alkuun
saatetut arjen toimintamallit edesauttavat lapsen
tasapainoista kehitystä.
Mielekäs toiminnallinen harrastus- ja vapaa-aika
omakuvaa selventävine harrasteineen tukee lapsen
voimavaroja.
Koskiniitty tarjoaa perheelle vahvan tuen lapsen kotiutumiseen. Tarvittaessa perhe siirtyy Koskiniityn ja kunnan
yhteistyössä tehdyn työvaiheen kautta kunnallisen
perhetyön asiakkaaksi.
Tavoite on asiakkaan ja hänen perheensä omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen jo Koskiniityn sijoituksen
aikana. Perhettä kannustetaan lapsen kasvun tukemiseen
niin, että perheen voimavarat ja lapsen vahvuudet
kantavat kodin arjessa.

Tukea arkeen
Koskiniityn työntekijät tukevat asiakkaan perhettä arjen
toiminnoissa ja rutiineissa. Haasteellisia toimintamalleja
pyritään yhdessä tunnistamaan ja muuttamaan arkea
kantaviksi voimavaroiksi.
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Asiakasprosessi huomioi lapsen ja
perheen tarpeet
Asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet ovat prosessin
lähtökohtana. Kaikki toimintamallit viimeistellään aina
palvelun tilaajan kanssa.
Koskiniityn työotteessa hyödynnetään olemassa olevia
perheen taitoja ja kykyä asioiden ratkaisuissa ja opetellaan
uusia toimintamalleja vahvistamaan arkea.
Työskentely on asiakaslähtöistä ja perhettä kunnioittavaa.
Perhe saa nimetyn omaohjaajatyöparin avulla mahdollisuuden luottamukselliseen työskentelyyn. Omaohjaajat
huolehtivat siitä, että perhe saa tarvitsemaansa tukea
lapsen ja perheen asioiden kuntoon saattamiseen ja
viranomaisyhteistyöhön. Tavoitteet asetetaan ja seurantamenetelmät sovitaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Koskiniitty hyödyntää taiteita

Kiinnostuksen mukaan työskentely on piirros- tai kerrontapainotteista. Työtapoina ovat mm: Novelli- ja sanomalehtisarjakuvaruudutus, Tarinankerronta, Hahmojen piirtäminen
sekä Liike sarjakuvassa.
Sarjistunteja ja muita taidepainotteisia työskentelyjä ohjaa
ja niistä vastaa sarjakuvataiteilija Jaana Suorsa, joka on
opettanut mm. erityisluokkia ja vankilaan tuomittuja yksin
ja ryhmissä.

Asiakas voi Koskiniityssä osallistua taidetunneille joko
yksin tai ryhmässä. Työskentelymuotoina ovat sarjakuva,
sanataide, kuvataide ja pöytäteatteri.
Esimerkiksi 2 tunnin sarjakuvatunteja voidaan järjestää
joko yksittäiselle asiakkaalle tai ryhmälle. Viikonloppuina
on järjestettävissä 3 – 4 tunnin ryhmätyöskentelyjä.
Työskentely räätälöidään ikäryhmittäin.
Sarjistunneilla opetellaan sarjakuvakerrontaa, jonka avulla
voi ilmaista omia tuntemuksiaan tai kertoa tarinaa sarjakuvahahmon kautta. Osallistujan ei tarvitse osata piirtää,
vaan tarinaa voi kertoa vaikka tikku-ukkoja piirtäen.

Perhetyön tavoitteena on antaa perheelle valmiuksia, joiden avulla arki lapsen kanssa alkaa
sujua ja lapsi saa tarvittavan hoivan, turvan ja aidon läsnäolon vanhemmiltaan – perheen
voimaannuttaminen.

Koskiniityn erityisyksikössä on 7 asiakaspaikkaa,
joita toivotaan varattavan heti toiminnan mahdollistamiseksi!
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Koskiniitty Erityisyksikkö, Nokia
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•
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•
•

Alle 15-vuotiaiden 7-paikkainen erityisyksikkö
Kodikas, täysin remontoitu ja tunnelmallinen asuintalo
Jokaisella asiakkaalla omat tilavat huoneet
Myös sisarusmajoitus mahdollinen
Yhteinen keittiö ja oleskelutilat
Upea varustetaso, saunat ja poreamme
Huoliteltu suuri piha-alue
Hyvät linja-auto- ja kulkuyhteydet Tampereelle

Palvelut
•
•
•
•
•
•

Perheterapia- ja yksilöterapiapalvelut tarvittaessa
psykologi/perheterapeutti Tony Lähde
Lastenpsykiatri Satu Aurela
Nuorisopsykiatri Ann-Mari Härmä
Psykiatri Joonas Vase, asiakkaat ja huoltajat
Kotikoulumahdollisuus käytettävissä ostopalveluna tarvittaessa,
erityisopettaja Anne Parviainen
Kannanotot, lausunnot, raportit, verkostotyö sekä viikko- tai
kuukausikoosteet lasten asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle
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Kumpuniitty Oy
Yksityinen lastensuojelun ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoava yritys Ylöjärvellä • Perustettu vuonna 2001,
perustajina nuorisokasvatuksen kokeneet ammattilaiset Mea Sormo ja Arja Lanki • Henkilöstönä monipuolisesti koulutettuja lastensuojelun ammattilaisia • Yksiköt on tarkoitettu huostaanotettujen sekä avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettujen lasten ja nuorten tilapäis- tai pitkäaikaistarpeeseen • Palvelumuotoina lisäksi: Jälkihuolto • Perhetyö • Valvotut
perhetapaamiset • Opiskelijoiden työharjoittelut
HARJUNIITTY, OSASTO HARJU
Kuntotie 32, 33470 Ylöjärvi
Paikkatiedustelut, puh. 050 432 7082

HUVIKUMPU
Kuntotie 32, 33470 Ylöjärvi
Paikkatiedustelut, puh. 050 321 1171

KETONIITTY
Heinitie 32, 39160 Julkujärvi
Paikkatiedustelut, puh. 040 779 6885

OSASTO RINNE
Kuntotie 33, 33470 Ylöjärvi
Paikkatiedustelut, puh. 050 564 0865

KOSKINIITYN ERITYISYKSIKKÖ
Orelinkatu 12, 37120 Nokia
Paikkatiedustelut, puh. 050 421 1322

ARONIITTY ERITYISYKSIKKÖ
Loilantie 7, 33470 Ylöjärvi
Paikkatiedustelut, puh. 050 913 0270
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