Perheneuvola

Sastamalan
perheneuvola
tarjoaa
perheneuvontaja
perheohjauspalveluita Sastamalan ja Punkalaitumen asukkaille
osoitteessa Itsenäisyydentie 2, 38200 Sastamala.
Perheneuvolasta voit saada apua kun
• olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä
• koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen
 tarvitset ohjausta vuorovaikutuksen ja arjenhallinnan tukikeinojen
käytössä
• lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa
• parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
• perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia
• perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat
mietityttävät
Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Työskentely perustuu
vapaaehtoisuuteen ja perheen motivaatioon työskennellä niiden
asioiden kanssa mihin he toivovat muutosta. Lähetettä ei tarvita,
vaan asiakas voi suoraan itse ottaa yhteyttä. Asiakastyön lisäksi
tarjoamme konsultaatiopalveluja yhteistyötahoille.

Perheneuvonta
Perheneuvonnan psykologit ja sosiaalityöntekijä etsivät ratkaisuja
huolenaiheisiin yhdessä lapsen ja perheen sekä tarvittaessa perheelle
tärkeiden tahojen kanssa.
Työmuotoja ovat mm. ohjaus ja neuvonta, lapsen kasvuun,
kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset ja arvioinnit,
erilaiset terapeuttiset tukikäynnit sekä ryhmätoiminta (esim.
Ihmeelliset Vuodet).

Yhteystiedot
psykologi Anna-Riikka Valve (ma-ke) 040 138 2498
psykologi Maiju Janhunen 040 621 4482
psykologi Katri Tanskanen,
sij. psykologi Enni Eeronheimo 040 663 9615
psykologiharjoittelija Silja Taari 040 138 2497
sosiaalityöntekijä Sanna Ylistenniemi
040 138 2499

Perheneuvonnan puhelin- ja
ajanvarausajat

Perheohjaus
Perheohjaus on lyhytkestoista ja ennalta-ehkäisevää matalan
kynnyksen palvelua, ohjausta ja tukea silloin kun perheen arjessa
on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot eivät tunnu riittävän.
Perheohjaus on vapaaehtoinen palvelu kaikille alueen alaikäisten
lasten tai nuorten perheille, joissa kaivataan ohjausta ja tukea lapsen
tai nuoren kasvatukseen tai arkeen liittyvissä asioissa.
Perheohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti perheiden kotona.
Yhteydenotto
perheohjaajaan
voi
tulla
perheeltä
tai
yhteistyökumppaneilta perheen luvalla.

Yhteystiedot
Inge Nieminen 040 668 2552 (alle kouluikäiset)
Eeva Kaistamo 040 668 2637 (alakouluikäiset)
Krista Päkärä 050 346 7128 (yläkouluikäiset)
Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa perheohjaajaan.

Perheohjaajien puhelinajat
Voit tavoitella arkisin kello 9 – 15 välillä ketä tahansa perheohjaajaa.
Soitamme takaisin mikäli satumme olemaan soittaessasi muissa
työtehtävissä. Jätäthän tarvittaessa yhteystietosi vaikka tekstiviestillä.

ma, ke, to ja pe klo 12.00 - 12.30 elleivät muut työtehtävät ole
esteenä

kuva: peda.net

