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Ammatillinen perhekoti huostaanotetuille, pitkäaikaista
sijaishoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Kiintymyssuhteeseen perustuvaa perhemuotoista ammatillista toimintaa.
• Perhekoti tarjoaa turvallisen kodin huostaanotetuille
lapsille ja nuorille.
• Kodin merkitystä ja arvoja vaalitaan vahvaan vanhemmuuteen kykenevien aikuisten läsnäololla ja vuorovaikutuksessa lasten kanssa.
• Korvaavien ja eheyttävien kokemusten kautta lapsia ja
nuoria ohjataan kasvamaan vastuuntuntoisiksi, itsenäiseen elämään kykeneviksi aikuisiksi.
• Perhekodin tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus
sekä perhekotivanhempien ja ohjaajien henkilökohtainen
työnohjaus.

Asiakkaat

• Perhekoti Veeralassa on 7 paikkaa. Sijoituksen kesto voi
olla 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen on mahdollisuus jälkihuoltoon.

Toimintaympäristö

• Perhekoti Veeralan toimitilat sijaitsevat omakotitalossa
Tuusulan Hyrylässä. Perhekodin sijainti mahdollistaa tarvittavien tukipalvelujen ja harrastusten järjestämisen. Peruskoulut, lukiot ja useimmat ammatilliset oppilaitokset
ovat lähietäisyydellä perhekodista.
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Lastenkoti Veera
Lasten erityisyksikkö

Lastenkoti Veera
Nuorten erityisyksikkö

Koti huostaanotetuille, pitkäaikaista sijaishoitoa ja erityistä hoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Kiintymyssuhteeseen perustuvaa korjaavaa ja eheyttävää toimintaa.
• Lastenkoti Veeran erityisyksikön rakenteet on luotu vastaamaan lastenpsykiatrista osastohoitoa.
• Hoitava arki sääntöineen ja rajoineen aikuisjohtoisesti
on keskeinen osa lapsen hoitoa.
• Tärkeänä osana lapsen hoidossa on kiintymyssuhteeseen perustuva omahoitajamenetelmä, jolla lapselle saadaan korjaavia ja eheyttäviä kokemuksia.

Toiminta

Röynänkatu 3
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 050 381 3100, fax. (09) 271 5156
Sähköposti: lastenkotiveera.lapset@temakodit.fi

Asiakkaat

• Lasten erityisyksikössä on 7 paikkaa. Asiakkaaksi tulevien lasten toivotaan olevan alle 12 vuotiaita tullessaan,
jotta kiintyminen/kiinnittyminen on mahdollista. Sijoituksen kesto voi olla 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen on
mahdollisuus jälkihuoltoon.

Henkilökunta

• Vahva henkilöstöresurssi mahdollistaa haastavahoitoisten lasten kuntouttamisen.
• Työryhmän tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus
ja lasten- ja nuorten psykiatrinen konsultaatio sekä henkilökohtainen työnohjaus.

Toimintaympäristö

• Lastenkoti Veeran erityisyksikön ja nuorten erityisyksikön toimitilat sijaitsevat omakotitalossa Järvenpäässä.
Lastenkodin sijainti mahdollistaa tarvittavien tukipalvelujen ja harrastusten järjestämisen. Peruskoulut, lukiot ja
useimmat ammatilliset oppilaitokset ovat lähietäisyydellä
lastenkodista.
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• Nuorten yksikköön siirrytään Lastenkoti Veeran erityisosastolta nuoren osittain kuntouduttua ja tultua yläkouluikään. Tavoitteena on siirtyä portaittain keskikerroksesta asumisharjoittelu- ja jälkihuoltoyksikköön alakertaan.
• Nuorten yksikön tarkoituksena on nuoren itsenäistymiskehityksen, itsenäistymiseen liittyvien asumistaitojen,
oma-aloitteisuuden, vastuullisuuden ja oman kontrollikyvyn harjoittelu aikuisen tukemana. Nuoria kannustetaan
ja ohjataan yksilöllisesti itsenäiseen elämään.

Asiakkaat

• Nuorten erityisyksikössä on 7 paikkaa.
• Asiakkaat ovat pääsääntöisesti lasten erityisyksiköstä
siirtyvät yläkouluikäiset nuoret sekä Perhekoti Veeralasta
asumisharjoitteluun tai jälkihuoltoon siirtyvät nuoret.
• Nuori voi tulla myös suoraan asiakkaaksi nuorten yksikköön asumisharjoitteluun tai jälkihuoltoon.
• Nuorella on 18 vuotta täytettyään mahdollisuus jäädä
halutessaan jälkihuoltoon, jolloin asuminen jatkuu joko
nuorten yksikössä tai omassa asunnossa. Jälkihuollon toteuttamisesta vastaa Veeran Tuki.

Henkilökunta

• Vahva henkilöstöresurssi mahdollistaa haastavahoitoisten lasten kuntouttamisen.
• Työryhmän tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus
ja tarvittaessa lasten- ja nuorten psykiatrinen konsultaatio
sekä henkilökohtainen työnohjaus.
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