Tiedotusvälineille 15.11.2017
Julkaisuvapaa: heti

Lisää perheitä kaivataan mukaan JIK-alueen tukiperhetoimintaan
Tukiperhetoiminta on lapsille, nuorille ja heidän perheilleen annettavaa tavoitteellista palvelua.
Toiminnan ajatuksena on, että tukiperhe tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallista huolenpitoa, mutta
myös vanhemmille pienen lepohetken kiireisessä arjessa. Tukiperheessä käyvät lapset asuvat
normaalisti omassa kodissaan ja viettävät tukiperheessä esimerkiksi yhden viikonlopun tai 1-2 yötä
kuukaudessa.
Raisa Myllyniemi ja Juha Mikkonen kävivät JIK ky Kurikan perhepalveluiden järjestämän
tukiperhekoulutuksen keväällä 2017. Tukiperheenä he ovat toimineen syksyn ajan.
-

Perheeseemme kuuluvat äiti, isä, 1- ja 4-vuotiaat lapset sekä koira, kissat ja hevoset. Tällä
hetkellä toimimme tukiperheenä kahdelle perheelle, yhteensä kuudelle lapselle, joiden
ikähaitari on 3-9 vuotta, kertoo perheen äiti Raisa Myllyniemi.

Myllyniemen ja Mikkosen perheessä vietetään tavallista perhe-elämää myös silloin, kun tukilapset
ovat mukana viettämässä viikonloppua.
-

Tukilasten kanssa teemme ihan tavallisia asioita, lasten mielenkiinnon kohteet huomioon
ottaen. Toisten kanssa hoidetaan hevosia, toisten kanssa tehdään traktorihommia tai
rakennetaan lumilinnaa. Koiramme on myös lasten suosikki.

Tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, pariskunta tai yksin asuva aikuinen
Tukiperhe on tavallinen tasapainoinen perhe, jolla on halua sekä mahdollisuus antaa aikaa, tilaa,
turvaa, huolenpitoa ja huomiota lapselle tai nuorelle. Tärkeää on, että tukiperhe kykenee
tunnistamaan lapsen tarpeet ja toimimaan lasta tukevalla tavalla. Tukiperhe voi koostua
lapsiperheestä, pariskunnasta tai yksin asuvasta aikuisesta.

-

Monelle on varmaan yllätys, ettei tukiperheen tarvitse olla pariskunta tai lapsiperhe, vaan
myös yksin asuva voi toimia tukiperheenä, kertoo syksystä asti tukiperheenä toiminut Miia
Latva-Kurikka.

Latva-Kurikka toimii tukiperheenä kahdelle eri perheelle: vaippaikäiselle ja kahdelle teini-ikäiselle.
Teini-ikäiset viettävät Latva-Kurikan luona yhden viikonlopun kuukaudessa. Vaippaikäinen on LatvaKurikan kanssa puolestaan yhden yön kerrallaan, kaksi kertaa kuukaudessa.

Halu auttaa muita sai hakemaan mukaan tukiperhekoulutukseen
Myllyniemen ja Mikkosen perheessä oli jo pitkään mietitty tukiperheeksi ryhtymistä ennen
koulutukseen osallistumista.
-

Halu auttaa ihmisiä on lähellä sydäntämme, joten totesimme, että tämä on meille paras tapa
auttaa, koska itsellämmekin on lapsia. Tykkäämme lapsista ja samalla tukiperheen lapsista
on seuraa myös omille lapsillemme. Pienten lasten vanhempina myös tiedämme, miten
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tärkeää on saada silloin tällöin hetki omaa aikaa arjen keskellä. Toimimalla tukiperheenä
voimmekin suoda pienen hengähdyshetken vanhemmille, Myllyniemi painottaa.
Tukiperhetoiminnan avulla pääsee auttamaan muita perheitä ja ennaltaehkäisemään vanhempien
väsähtämistä. Tukiperhetoiminta antaa paljon myös tukiperheelle lapsen kokeman ilon kautta.
-

Itselläni ei ole lapsia, mutta tykkään lapsista todella paljon. Auttamisen lisäksi pääsen itse
olemaan lasten kanssa ja elämään lapsiperhearkea. Lapset antavat elämään paljon ja on
hienoa nähdä, kun lapset oppivat luottamaan ja tulevat kerta kerralta läheisimmiksi, LatvaKurikka pohtii.

Tukiperheistä on tällä hetkellä pulaa. Tukiperheeksi voit hakea nyt. Seuraava
tukiperhekoulutus
alkaa
tammikuussa
2018.
Lisätietoa
löydät
www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/kurikan_sosiaalipalvelut.

Tukiperhetoiminta JIK ky:ssä


Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallista huolenpitoa ja lapsen
vanhemmille lepohetki



Tukiperhetoiminta perustuu kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen



Tukiperheelle maksetaan kulukorvaus siltä ajalta, kun lapsi on tukiperheessä



JIK ky:ssä tukiperhetoimintaa järjestää ja organisoi Kurikan alueen perheiden palvelut



Tukiperheet käyvät koulutuksen ennen tukiperheeksi ryhtymistä



Tukiperheen tukena toimii sosiaalityöntekijä

Lisätietoa toiminnasta:
Perheohjaaja Virpi Vainionpää, p. 050 525 3071
Sosiaalityöntekijä Meri Rientamo, p. 044 550 2204
Perhetyöntekijä Tamara Hautamäki, p. 044 550 1884
Tukiperheen yhteystiedot:
Raisa Myllyniemi ja Juha Mikkonen p. 040 7598621 (Raisa) tai p. 0400 756258 (Juha)
Miia Latva-Kurikka p. 045 8648108
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