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jokainen lapsi on sylin arvoinen

Tukikoti avuksi elämän tiellä
Ohjaamme lasta oman tien kulkemisessa. Pohdimme minne tie vie ja miten matkasta
voi iloita. Maailma on hyvä ja turvallinen paikka, siellä uskaltaa kasvaa.
Tukikoti Syli on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Se toimii sijaishuoltopaikkana,
jonne lapset tulevat avohuollon tukitoimena, huostaan otettuina tai kiireellisesti sijoitettuina.
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:
koulu, arjessa ohjaaminen ja erilaiset harrastukset, lastensuojelullinen kuntoutus omaohjaajan kanssa, psykoterapeuttinen kuntoutus sekä seksuaalineuvonta.

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 yhdessä.
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

Omaohjaaja on lapsen luottoaikuinen
Sylin jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa. He keskustelevat ja sopivat
yhteistyössä lapsen asioista. Omaohjaajan suhde lapseen toteutuu sekä toiminnallisella tasolla että tunnetasolla. Omaohjaajasuhteella tarjotaan lapselle luottamuksellinen, välittävä ja turvallinen suhde aikuiseen, jolla mahdollistetaan lapsen psyykkinen eheytyminen ja oman identiteetin vahvistuminen. Omaohjaaja perehtyy huolella
omaohjattavansa taustoihin ja tilanteeseen, on hänen “tietopankkinsa”. Tarvittava
tieto jaetaan kaikille ohjaajille. Koko työyhteisö osallistuu myös jokaisen lapsen
kasvatustyöhön. Ohjaajalla on tärkeä tehtävä kanssakulkijana, tukijana, ohjaajana
ja kasvuympäristön suunnittelijana. Hyvä kasvatussuhde muodostuu vähitellen, ajan
kanssa, sillä ohjaajan on ansaittava asemansa jokaisen lapsen kanssa erikseen.
Omaohjaajatyöskentely kuuluu keskeisiin hoito- ja kasvatustyön menetelmiin. Omaohjaajatyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen tarpeita ja toiveita vastaavaa.
Omaohjaajan ja lapsen vuorovaikutuksellinen suhde toimii työskentelyn perustana.
Omaohjaaja kohtaa lapsen arjessa, huolehtii yhdessä olemisesta, ottaa vastaan iloja
ja suruja, kannattelee ja tarjoaa korjaavia kokemuksia.

Työntekijämme ovat lastensuojelutyön ammattilaisia
Vahvuutemme on monipuolinen ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka vastaa
asiakaskunnan haasteisiin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Henkilökuntamme
koostuu sosiaali-, terveys -ja kasvatusalan ammattilaisista. Sylissä korostamme
työsuhteiden pysyvyyttä. Suuri osa meistä on ollut syliläisiä sen perustamisesta
alkaen. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja koulutamme säännöllisesti
ohjaajiamme.

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. Sylin vene ja kanootit tuovat lisäiloa. Kodikkaasti sisustetut huoneet ja yhteistilat saavat asukkaat viihtymään.
Turussa, Mälikkälän kaupunginosassa, rauhallisella omakotialueella sijaitseva Syli
tarjoaa sijoituspaikan seitsemälle kouluikäiselle lapselle. Kallioinen ja havumetsäinen
luonto rajaa asuinalueen. Luonto monipuolisine kuntoiluratoineen ja pelikenttineen on
lähellä. Länsikeskus kattavine palveluineen on kävelymatkan päässä. Eristäjänmutkalta on erinomaiset joukkoliikenneyhteydet. Turun keskustaan on matkaa neljä kilometriä. Talossa on viihtyisä sisäpiha ja runsaasti oleskelutiloja yhdessäoloon. Yksilöllisesti ja lasten toiveita kuunnellen sisustetut huoneet ilostuttavat.
Suotuisa kasvuympäristö tuottaa kasvutulosta ja ehyttä tulevaisuutta.
Syli Kaarinan yläkerrassa on erillinen kaksio “Ullakko” täysi-ikäistyvälle nuorelle
itsenäistymisharjoittelun tueksi. Asuntoa voidaan käyttää myös täysi-ikäisen nuoren
asumiseen ja tiiviin jälkihuoltopalvelun toteuttamiseen.

Sylissä eletään hyvää arkea
Syli Kaarina

Syli Turku

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

Eristäjänmutka 35
20320 Turku
puh. 0400 229 901
toimisto@tukikotisyli.fi
Lastenkodin johtaja:
Kirsi Kivilinna-Saapunki

Neuvottelutila
Ruokokatu 6, 2.krs

Neuvottelutila
Piispanristintie 1, 2.krs
20760 Piispanristi

Paikkatiedustelut myös näistä
numeroista:
Syli Kaarina
puh. 0400 241 616
Syli Turku
puh. 0400 182 264
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