Elämässä voi olla tilanteita, jolloin
lastensuojelupalvelut ovat tie
parempaan huomiseen.
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Nuori tarvitsee turvaa ja aikuisen tukea
– varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa

2019 syksystä perhetyötä, lyhytterapia- ja
taideterapiapalveluja myös kunnille &
omaa tehostettua perhetyötä asiakasperheille

Kumpuniitty Oy:llä on kokemusta lastensuojelutyöstä Ylöjärvellä vuodesta 2001 alkaen. Kumpuniitty

Kumpuniitty Oy tekee tehostettua perhetyötä yksikköihinsä sijoitettujen asiakkaiden perheille, sekä lyhyt- ja

Oy:n viihtyisät ja kodikkaat yksiköt sijaitsevat keskeisillä omakotialueilla, hyvien kulkuyhteyksien

taideterapiapalveluita korvausta vastaan omille asiakkaille ja palvelua tarvitseville kunnille. Perhetyötä ja

päässä kouluista, harrastusmahdollisuuksista ja kuntakeskuksista. Yrityksen ammattitaitoisella

terapiapalveluja tehdään myös sijaisperheisiin.

henkilöstöllä on vuosien monipuolinen kokemus lastensuojelutyöstä.
Palvelujohtaja Anneleena Seppänen, puh. 050 913 0270, anne-leena.seppanen@kumpuniitty.fi

Harjuniitty / Osasto Harju

Harjuniitty / Osasto Rinne

• 15–21-vuotiaille tarkoitettu itsenäistymisyksikkö Ylöjärven keskustassa,
Kumpuniittyä vastapäätä, 7 paikkaa
• Tilavat asuinhuoneet ja kaunis piha
• Harrastetilat ja laitteet bänditoiminnalle
ja kuntoilulle
• Hyvät liikuntamahdollisuudet lähellä

• 12–18-vuotiaille tarkoitettu yksikkö,
7 paikkaa
• Tampereen keskustaan vain
20 minuutin ajomatka
• Viihtyisä tiilitalo kahdessa kerroksessa
• Jokaisella nuorella oma, tilava huone
• Lähellä monipuoliset harrastusmahdollisuudet
• Kotikoulumahdollisuus

Nuorten sijaishuoltoyksikkö,
Soppeenmäki

Lastensuojelulaitos, Soppeenmäki

Huvikumpu

Aroniitty

Ketoniitty

Koskiniitty

• 18–21-vuotiaille tarkoitettu yksikkö,
3 paikkaa
• Sijaitsee Harjuniityn asumisharjoitteluyksikön pihapiirissä
• Tarjoaa itsenäistä asumista,
joka tapahtuu valvotusti aikuisten
ohjauksessa
• Oma huone jokaisella, yhteinen
keittiö ja oleskelutila sekä sauna
• Samat harrastusmahdollisuudet
kuin Harjuniityssä

• 12–18-vuotiaille tarkoitettu
erityisyksikkö omakotitalossa
Ylöjärven keskustassa, 7 paikkaa
• Tilavat asuinhuoneet, turvallinen ja
rajattu ympäristö
• Yhteinen keittiö, olohuone sekä
takkahuone ja terassi
• Remontoitu turvalliseksi ja
viihtyisäksi erityispalveluja varten
• Hyvät liikenneyhteydet, palvelut,
harrastusmahdollisuudet ja
järvi lähellä
• Kotikoulumahdollisuus

• 10–18-vuotiaille tarkoitettu yksikkö,
7 paikkaa
• Hyvät linja-autoyhteydet, Tampereelle, vain 25 minuutin ajomatka
• Kaunis omakotitalo, tilat kolmessa
kerroksessa
• Oma viihtyisä huone jokaisella
nuorella
• Iso, suojaisa piha
• Kotikoulumahdollisuus

• 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

Sosiaalityöntekijä
Johanna Tirkkonen, puh. 050 569 3026
email: johanna.tirkkonen@kumpuniitty.fi

Paikkatiedustelut
Johtaja Sanna Mäki
Puh. 040 779 6885
sanna.maki@kumpuniitty.fi

Paikkatiedustelut
Johtaja Tapani Kausiala
Puh. 050 421 1322
tapani.kausiala@kumpuniitty.fi

Aroniitty, Loilantie 7, 33470 Ylöjärvi
Puh. 040 864 4906, Fax 03 364 1360

Ketoniitty, Heinitie 32, 39160 Julkujärvi
Puh. 050 407 4736

Koskiniitty, Orelinkatu 12, 37120 Nokia
Puh. 050 592 7506

Jälkihuollon soluasuintalo,
Soppeenmäki

Paikkatiedustelut
Johtaja Tomi Puranen
Puh. 050 432 7082
tomi.puranen@kumpuniitty.fi

Paikkatiedustelut
Johtaja Tomi Puranen
Puh. 050 432 7082
tomi.puranen@kumpuniitty.f i

Paikkatiedustelut
Johtaja Tomi Puranen
Puh. 050 432 7082
tomi.puranen@kumpuniitty.fi

Harjuniitty / Osasto Harju
Kuntotie 32, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03 348 1066, 050 596 5458
Fax 03 348 1065

Harjuniitty / Osasto Rinne
Kuntotie 33, 33470 Ylöjärvi Puh.
03 348 1033, 050 357 0723 Fax
03 348 6533

Harjuniitty / Osasto Harju Kuntotie
32, 33470 Ylöjärvi Puh. 03 348 1066,
050 596 5458 Fax 03 348 1065

Lastensuojelun erityisyksikkö, Ylöjärvi

Paikkatiedustelut
Johtaja Katri Lehtonen
Puh. 050 505 5786
katri.lehtonen@kumpuniitty.fi

Lastensuojelulaitos, Metsäkylä

Erityisyksikkö, Nokia

Kumpuniitty Oy

Toiminnan päätavoitteet

Yksityinen lastensuojelun ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoava yritys Ylöjärvellä ja Nokialla •

• Opettaa nuorelle elämän perusvalmiuksia, sosiaalisia taitoja sekä vastuun ottamista itsestä ja muista,

Perustettu vuonna

2001 • Henkilöstönä monipuolisesti koulutettuja lastensuojelun ammattilaisia • Yksiköt on

omasta koulunkäynnistä ja ympäristöstä

tarkoitettu huostaanotettujen sekä avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettujen lasten ja nuorten tilapäis- tai

• Varmistaa turvalliset olosuhteet kasvuun ja kehitykseen yhteisillä säännöillä ja vastuullisella huolenpidolla

pitkäaikaistarpeeseen • Tarjolla myös jälkihuoltopalveluja soluasuintalossa Palvelumuotoina lisäksi: Jälkihuolto •

• Korostaa säännöllistä päivärytmiä ja aikuisen läsnäoloa

• Opiskelijoiden työharjoittelut

• Kasvattaa kansainvälisyyteen ja opettaa suvaitsevaisuutta sekä ihmisten ja kulttuurien erilaisuuden hyväksymistä

* UUTUUTENA AVOPALVELUIDEN PERHETYÖ, LYHYTTERAPIA- JA TAIDETERAPIAPALVELUT KUNNILLE

• Valmentaa nuorta palaamaan kotiin ja samalla panostaa perhetyöhön sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa

Kumpuniitty Oy antaa nuorille asukkailleen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä toimintaa
paremmaksi ja asukaslähtöisemmäksi. Yritys on ollut aloitteentekijänä ja kumppanina useissa
paikallisissa ja valtakunnallisissa kehityshankkeissa sijaishuollon palvelujen kehittämiseksi.
• Lasten ja nuorten osallisuuden tuotepalvelukonseptin kehitystyö yhdessä asiakkaiden
ja henkilökunnan kanssa, Management Institute of Finland, MIF Oy 2018
• Koskiniityn erityisyksikön perustaminen Nokialle, 2017
• Aroniityn johtajan, Anna-Leena Seppäsen, kehittämä hoidollisen vuorovaikutuksen kasvatusfilosofia
kaikkien Kumpuniitty Oy:n yksiköiden toimintakulttuuriksi, 2016
• Lastenkotitoimintaan liittyvän lainsäädännön uudistus, Case Kumpuniitty Oy, TAMK, 2015
• Valmius kotiopetuksen järjestämiseen tarvittaessa, 2014
• ART-ryhmän vetäminen omille asiakkaille, 2013 (henkilökunnassa 2 koulutettua ART-ryhmän vetäjää)
• Erityisyksikkö Aroniityn perustaminen ja moniammatillisen tiimin toiminnan aloittaminen runkokokoonpanolla: oma sosiaalityöntekijä Riitta Koivisto, nuorisopsykiatri Ann-Mari Härmä ja
Kangasalan perheneuvolan johtava psykologi, perheterapeutti Tony Lähde, 2012
• Vertaisryhmätoiminnan suunnittelun ja kehittämisen käynnistäminen Pirkanmaalla yhteistyössä
sijaishuollon toimija-verkoston kanssa, 2011
• Aloitteellisesti perustamassa Pirkanmaan Sijaishuoltoyksiköiden yhdistys ry:tä, aktiivisena toimijana
kehittämässä kokonaisvaltaisesti pirkanmaalaisten sijaishuoltoyksiköiden laatua, 2010
• Sijaishuoltonuorille suunnatun verkkofoorumin suunnittelu Suomen Lasten Parlamentti
yhdistys ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden hankkeessa, 2009
• Kumppanina GOES ITE! -alueprojektissa, jossa suunniteltiin taidetyöpajoja sijaishuoltolasten ja
-nuorten tarpeisiin sekä näihin liittyvää koulutusmenetelmää oppilaitoksille ja yliopistoille, 2009
• Helsingin kauppakorkeakoulun harjoitustyö Kumpuniitty Oy:n haasteista, strategisesta johtamisesta,
työn organisoinnista ja yhteiskunnallisten sidosten johtamisesta, 2008
• Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin mukana
kehittämässä asukastyytyväisyyskyselyä lastensuojelulaitoksissa eläville nuorille, 2007
• Kartoitus nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sijaishuollon aikana, tavoitteena osallisuuden ja
aktiivisen kansalaisuuden kehittäminen – kyselyyn vastasi 42 nuorta kahdeksassa yksityisiä
sosiaalipalveluja tuottavassa yksikössä Tampereella ja sen ympäristökunnissa, 2006
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Edelläkävijän yksiköissä nuoret
osallistuvat toiminnan kehittämiseen

