VANHEMMANOPAS

jokainen lapsi on sylin arvoinen

Yhteistyössä lapsen
hyväksi

Lapsen kuulumiset, vointi
ja yhteydenpito

Lapsenne on tulossa sijaishoitoon Tukikoti Syliin. Tähän oppaaseen on koottu
tärkeimmät tiedot siitä, miten Sylissä toimitaan ja miten lapsen hyvinvointiin tähtäävä yhteistyö lapsen, hänen omaistensa
ja syliläisten kesken parhaiten onnistuu.
Lisätietoja saatte myös internetsivuiltamme ja keskustelemalla Sylin henkilökunnan kanssa.

Asiakassuunnitelmassa sovitaan lapsen
ja läheisten tapaamiset, puhelut ja muu
yhteydenpito. Kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimusta.

Hoito ja kasvatus asiakassuunnitelman mukaan
Sijoituksen alkuvaiheessa sosiaalityöntekijät käyvät sijoituksen perusteet läpi
vanhempien, lapsen ja Tukikoti Sylin
omaohjaajien kanssa. Sijoituksen myötä
lapsen hoito- ja kasvatusvastuu siirtyy
Syliin. Vanhemmilta toivotaan säännöllistä yhteistyötä Sylin kanssa.
Työskentely Tukikoti Sylissä perustuu
asiakassuunnitelmaan, johon kirjataan
sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet. Asiakassuunnitelmaa täydennetään Sylin
omaohjaajien sekä lapsen ja hänen vanhempien kanssa laadittavalla hoito- ja
kasvatussuunnitelmalla. Suunnitelman
toteutumista seurataan säännöllisesti.
Suunnitelmaa verrataan arjen sujumiseen
ja asiakassuunnitelmaan, ja tarvittaessa
sitä päivitetään ja tarkistetaan.

Sylin ohjaajat kirjaavat päivittäin lapsen
arkeen, koulunkäyntiin ja yhteydenpitoon liittyviä asioita Nappulaan-raporttijärjestelmään. Omaohjaajat koostavat
näistä tiedoista kuukausiraportin, joka
toimitetaan sekä sosiaalityöntekijälle että
vanhemmille.

Omaohjaajuus
Sylin jokaiselle lapselle nimetään kaksi
omaohjaajaa. He keskustelevat ja päättävät yhteistyössä vanhempien kanssa
lapsen asioista. Vanhempien toivotaan
olevan yhteydessä ensisijaisesti omaohjaajiin kaikissa lapseen liittyvissä asioissa. Omaohjaajan suhde lapseen toteutuu
parhaimmillaan sekä toiminnallisella tasolla että tunnetasolla. Lapsi saa omaohjaajasta luotettavan ja turvallisen aikuissuhteen.

Arkea Sylissä
Sylissä eletään ennakoitua ja suunnitelmallista arkea, jota rytmittävät koulu
tai työ, harrastukset, ruokailut ja lepo.
Viikonloppua vietetään keräten voimia
tulevaan viikkoon. Herkkuja nautitaan
viikonloppuisin. Sylissä tuetaan lapsen
yhteydenpitoa sukulaisiin ja kavereihin.
Lapset siivoavat huoneensa kerran viikossa ohjaajien avustuksella. Lapselle
ja nuorelle annetaan käyttövaroja iästä
riippuen.
Lasten kanssa sovitaan yhteisistä säännöistä. Jokaisella lapsella ja nuorella on
myös omat tavoitteet, joita kohti pyritään ohjaajien tukemana. Myös seuraamukset sopimusten rikkomisesta ovat
yksilöllisiä. Sääntöjen noudattaminen
tai noudattamatta jättäminen johtaa joko
myönteisiin tai kielteisiin seuraamuksiin
- seuraamuksista voi lukea lisää omavalvontaoppaasta. Sopimuksia voidaan tehdä mm. television, tietokoneen ja pelien
käytöstä.

Yhteistyö perheen ja
muiden verkostojen kanssa
Yhteistyö on tärkeää lapsen sijaishuollon onnistumisen kannalta. Omaohjaajat
tapaavat vanhempia säännöllisesti. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen

kiinnittymiselle Syliin hoitojakson ajaksi. Kiinnittyminen puolestaan on tärkeää:
se mahdollistaa lapsen psyykkisen hyvinvoinnin ja luo edellytykset lapsen
tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.
Vanhemmat hoitavat lapseen ja yhteistyöhön liittyvät asiat ensisijaisesti Sylin
ohjaajien kanssa. Tarvittaessa otetaan yhteys lapsen omaan sosiaalityöntekijään.
Ohjaajat tekevät yhteistyötä muiden lasta
hoitavien tahojen, mm. koulun ja terveydenhuollon kanssa.

Kotiharjoittelu
Omaohjaajat käyvät kotikäynnillä ennen
lapsen ensimmäistä kotiharjoittelua. Syli
maksaa lapsen edestakaiset kotimatkat
julkisin kulkuneuvoin. Ohjaaja soittaa
kotiin ja kysyy kuulumisia, mikäli kotiharjoittelu kestää useamman päivän.
Vanhemmalle maksetaan ruokaraha lapsen kotiharjoittelun ajalta jälkikäteen.

Sylitalon säännöt
• Sylivierailut sovitaan etukäteen
ohjaajien kanssa.

• Läheiset saavat kuljettaa vain omia
lapsiaan.

• Vierailijat, ohjaajat ja lapset tervehtivät toisiaan sekä tullessaan että
lähtiessään.Ulkovaatteet jätetään
eteiseen.

• Kun Sylin lapset viettävät aikaa
läheistensä kanssa muualla kuin Sylissä, vastuu lapsista on läheisillä.

• Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia
Sylissä työskenteleviä ja vierailevia.
• Lasten läheiset saavat valokuvata
ainoastaan omia lapsiaan.

• Yhteydenpito lapsiin puhelimitse
tapahtuu ohjaajien kanssa sovitun
aikataulun mukaisesti mieluiten Sylin
lasten puhelimen kautta.

• Sylitalossa vieraillaan päihteettömänä.

• Sylin ohjaajille voi soittaa tai lähettää
tekstiviestejä kello 8-20 - kiireisessä
tapauksessa tai kriisitilanteessa muinakin aikoina.

• Sylitalo ja Sylin piha on tupakoimatonta aluetta.

• Rajoitustoimenpiteitä käytetään
tarvittaessa.

Tukikoti Syli Kaarina

Tukikoti Syli Turku

Ruokokatu 6
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p. 0400 811 021
lasten p. 040 506 4940

Näädänkatu 1
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