Tarjoamme palvelua
Perhekuntoutus yksikössä

Niittykukka
Niittykukan perhekuntoutusyksikkö toimii Vihiluodontiellä Kempeleessä Oulun kaupungin
rajalla noin 9 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Niittykukka on rauhallisella,
luonnonläheisellä ja liikenneyhteyksien kannalta toimivalla paikalla. Niittykukan
perhekuntoutuksessa on kolme kodikasta perheasuntoa. Toteutamme Niittykukassa
ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja perheen omat voimavarat huomioivaa perhekuntoutusta.
Perhekuntoutuksemme on arvioivaa ja kuntouttavaa työskentelyä kaikkien perheenjäsenten
kanssa sekä yhdessä että erikseen. Työskentelyotteemme on lämmin, voimavaraistava sekä
muutokseen pyrkivä.
Niittykukan tiloissa tapahtuvan perhekuntoutuksen lisäksi toteutamme avoperhekuntoutusta
perheiden omissa kotiympäristöissä. Niittykukan perhekuntoutus ja perheen kotona tapahtuva
perhekuntoutus toteutuu saman palvelukokonaisuuden mukaisesti.

Faktoja Perhekuntoutusyksikkö
– Niittykukka
Yritys

Humana Avopalvelut
Oy

Ikä

0-18

Paikkamäärä

3

Paikkatyyppi

Lastensuojelun
avohuolto

Yhteyshenkilöt

Toiminta
Niittykukan perhekuntoutus on arvioivaa ja kuntouttavaa muutostyöskentelyä. Perheessä on
viikoittain perheohjausta, vanhempainohjausta, lasten kanssa työskentelyä sekä terapeuttista
työskentelyä. Kaikki perhekuntoutuksen työmuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa.
Työskentelemme perheen kanssa päivittäin, erikseen sovittuina ajankohtina, ja aikataulu
räätälöidään vastaamaan perheen tarpeita. Yksi viikonpäivistä on perheen oman toiminnan
päivä, joka on etukäteen suunniteltu. Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat
kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti.
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Työskentelyajankohdista sekä kuntoutuksen tavoitteista sovitaan aina perheen ja
sosiaalityöntekijän kanssa ottaen huomioon perheen ja sen jäsenten yksilölliset tarpeet.
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä aktiivisesti koko kuntoutuksen ajan.
Perhekuntoutusjakson loppua kohden työskentelyn painopistettä siirretään yhdessä
suunnitellen perheen kotiin, jolloin opitut käytänteet ja menetelmät voidaan juurruttaa perheen
arkiympäristöön.
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Perhekuntoutusta - meillä ja kotona
Niittykukassa pyrimme työskentelyssä perheen jo olemassa olevien voimavarojen
vahvistamiseen sekä uusien perhettä tukevien toimintamallien rakentamiseen. Pidämme
tärkeänä perheenjäsenten roolien näkyväksi tekemistä sekä vanhemmuuden vahvistamista.
Perheen kuntoutumisen kannalta keskiössä on lapsen osallisuus ja lapsen näkyväksi tekeminen.
Tavoitteena on turvata lasten ja perheen hyvinvointi sekä edistää perheen eheytymistä.
Sosiaalityöntekijä saa perhekuntoutusjakson päätteeksi laajan ja monipuolisen loppuraportin
perheen kokonaisvaltaisesta tilanteesta.

Ammattilaisemme
Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu perheohjaajia ja
sosiaalityöntekijä Minna Harju-Veijola. Terapeuttisesta työskentelystä vastaa Sini Matilainen.
Meillä Niittykukassa on vahvaa osaamista erityisesti lastensuojelutyöstä, vauvaperhetyöstä ja
mielenterveys- ja päihdetyöstä. Nimeämme perheelle perhekuntoutuksen alkaessa omat
työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta, vanhempainohjausta ja lasten kanssa työskentelyä
läpi kuntoutusjakson. Terapeuttista työskentelyä ja työskentelyä sosiaalityöntekijän kanssa
toteutetaan perheissä viikoittain. Perhekuntoutuksen tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä
keskenään, mikä edesauttaa perheen kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kuntoutumista.
Perhekuntoutusyksikkömme perheillä on mahdollista saada yhteys työntekijään kaikkina
vuorokauden aikoina. Yksikössämme on käytössä myös yöpäivystys. Kotiin tehtävän
avoperhekuntoutuksen osalta yöpäivystys voidaan tarvittaessa järjestää.
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