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jokainen lapsi on sylin arvoinen

Tukikoti avuksi elämän tiellä

Omaohjaaja on lapsen luottoaikuinen

Ohjaamme lasta oman tien kulkemisessa. Pohdimme minne tie vie ja miten matkasta
voi iloita. Maailma on hyvä ja turvallinen paikka, siellä uskaltaa kasvaa.

Sylin jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa. He keskustelevat ja päättävät
yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen asioista. Omaohjaajan suhde lapseen toteutuu sekä toiminnallisella että tunnetasolla. Lapsi saa luotettavan ja turvallisen aikuissuhteen.

Tukikoti Syli on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Se toimii sijaishuoltopaikkana, jonne lapset tulevat joko avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuina.
Tuemme toiminnassamme lapsen omia voimavaroja, jotka vaikuttavat myönteisellä
tavalla hänen kasvuunsa ja kehitykseensä sekä hänen itsetuntonsa voimistumiseen.
Kasvatamme lasta siten, että hän saa osakseen ymmärtämystä, hellyyttä ja turvaa.
Ohjaamme lasta noudattamaan sopimuksia ja kantamaan vastuuta.
Turvallisen arjen lisäksi painotamme Sylissä sitä, että jokainen lapsi saa hänelle
sopivaa kuntoutusta. Kuntoutusmuotoja ovat sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus: päivähoito, koulu ja erilaiset harrastukset, lastensuojelullinen kuntoutus
omaohjaajan kanssa sekä psykoterapeuttinen kuntoutus.

Tukena myös vanhemmuudessa
Kiinteä yhteistyösuhde lapsen perheeseen luo pohjan Sylin hoidon onnistumiselle.
Kunnioitamme perheitä ja työskentelemme avoimesti ja totuudenmukaisesti.
Ohjaamme perheitä arjen kasvatustyössä, ja perheet saavat tukea elämänhallintaan
liittyvien taitojen opettelemisessa. Etsimme myönteisiä ratkaisumalleja.
Keskitymme toiminnassamme lapsen ja hänen perheensä vahvuuksien löytämiseen
ja tukemiseen. Hyvän hoidon lisäksi huolehdimme, että lapsen yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä kunnioitetaan ja koulunkäyntiä ja harrastuksia tuetaan. Pyrimme saamaan
vanhemmat mukaan toimintaan.

Maailma on täynnä pieniä iloja

Sylin toimintaa tukevat säännöllisesti tehtävät asiakassuunnitelmat, joita työstetään
Sylin ohjaajien, perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Siinä kuvataan lapsen
nykytilannetta ja suunnitellaan tavoitteita seuraavalle puolivuotiskaudelle. Asiakassuunnitelman pohjalta omaohjaajat tekevät lisäksi lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman vanhempien kanssa.

Työntekijämme ovat lastensuojelutyön ammattilaisia
Vahvuutemme on monipuolinen ja osaava henkilökunta, joka vastaa asiakaskunnan
haasteisiin perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Henkilökuntamme koostuu
sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisista. Sylissä korostamme työsuhteiden
pysyvyyttä. Suuri osa meistä on ollut syliläisiä perustamisesta alkaen. Kehitämme
jatkuvasti toimintatapojamme ja koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme.
Tukikoti Syli Kaarinan johtajana toimii psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
Katri Kivilinna ja tukikoti Syli Turun johtajana sosiaalikasvattaja
Kirsi Kivilinna-Saapunki.

Tukikoti Syli Kaarinassa ja Turussa
Tukikoti Syli Kaarina on yksityinen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa sijoituspaikan
seitsemälle lapselle. Talo sijaitsee rauhallisella asuinalueella, maalaismaisemassa omenapuiden keskellä, lähellä merenrantaa. Kodikkaasti sisustetut huoneet ja yhteistilat
saavat asukkaat viihtymään.
Turussa Huhkolan kaupunginosassa sijaitseva Syli tarjoaa sijoituspaikan seitsemälle
lapselle. Talo sijaitsee rauhallisella omakotialueella. Talossa on iso piha, puita, marjapensaita ja vieressä metsä, jossa on lapsille hyvät peli -ja leikkimahdollisuudet.
Suotuisa kasvuympäristö tuottaa kasvutulosta ja ehyttä tulevaisuutta.

Sylissä eletään hyvää arkea
Paikkatiedustelut
Katri Kivilinna
puh.0400 241 616

Neuvottelutilat
Neljäs linja 3, 2krs.
20100 Turku

Syli Turku

Syli Kaarina

Näädänkatu 1
20750 Turku
puh. 0400 229 901
toimisto@tukikotisyli.fi
Lastenkodin johtaja:
Kirsi Kivilinna-Saapunki

Ruokokatu 6
20780 Kaarina
puh. 0400 811 021
toimisto.kaarina@tukikotisyli.fi
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Katri Kivilinna
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