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TUKENA-hanke
Uutiskirje syksyn 2019 toiminnasta

Tässä uutiskirjeessä kerromme TUKENA-hankkeen tulossa olevasta toiminnasta
syksyllä 2019. Ilmoittautuminen syksyn koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksiin on nyt
auki! Kirjeessä on tietoa myös hankkeen psykiatrian sairaanhoitajan tarjoamasta
työryhmille suunnatusta yksikkökierroksesta, sekä siitä miten voit saada yksikköösi
tietoa TUKENA-hankkeen asiakasraadin tuloksista.
PERHERYHMÄKODIN tai TUKIASUMISEN TYÖNTEKIJÄ!
Muistathan myös vastata TUKENA-hankkeen kyselyyn! Vastausaikaa on jatkettu 30.6.2019 saakka.
Vastaamaan pääset tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A4079E5BABD53BEE

Valitse sopiva ryhmä ja ilmoittaudu mukaan!
Omaohjaajaryhmä A

Omaohjaajaryhmä B

Uusiniityntien, Nikkilän, Lohjan ja Toivolanmäen ohjaajille

Kivenlahden ja Hirviportin ohjaajille

Espoo Niittykumpu, Niittytaival 13

Espoo Matinkylä, Pyyntitie 3

Ryhmää ohjaavat psykiatrian sairaanhoitaja, ET
psykoterapeutti Marja Koskela ja

Ryhmää ohjaavat psyk.sh, ET psykoterapeutti Marja
Koskela TUKENA-hankkeesta ja palveluesimies,

sosionomi yamk Riikka Hautakoski TUKENA-hankkeesta

sosionomi yamk-opiskelija Teija Savolainen Espoon
kaupungilta

28.8.2019
25.9.2019
23.10.2019
20.11.2019

Ilmoittaudu tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/FC50E86DB2135892

11.9.2019
2.10.2019
6.11.2019
4.12.2019

Ilmoittaudu tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/5841099E962C0732

Vastaavien workshopin aikataulu ja ilmoittautuminen
ti 20.8. klo 8.30-12
ti 17.9. klo 8.30-12
ti 5.11. klo 8.30-12
ke 27.11. klo 8.30-12
Ilmoittaudu tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/1750360E4AF4B489

Verkostotyöpajan aikataulu ja ilmoittautuminen
9.9.klo 12.30-16

verkostotyöpajan tavoitteet

30.9.klo 12.30-16

vuorovaikutussuhteen rakentaminen

23.10.klo 12.30-16

nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
tukeminen

20.11.klo 12.30-16

nuoren kohtaaminen haastavissa
tilanteissa

2.12.klo 12.30-16
ohjaussuhteen päättäminen

Ilmoittaudu tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/E410FD2F9C36220F

Verkostotyöpajan aikataulu ja ilmoittautuminen
9.9.klo 12.30-16

verkostotyöpajan tavoitteet

30.9.klo 12.30-16

vuorovaikutussuhteen rakentaminen

23.10.klo 12.30-16

nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
tukeminen

20.11.klo 12.30-16

nuoren kohtaaminen haastavissa
tilanteissa

2.12.klo 12.30-16
ohjaussuhteen päättäminen

Ilmoittaudu tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/E410FD2F9C36220F

Kutsu Marja tiimiin, työryhmäpäivään tai kokoukseen
sähköpostilla: marja.koskela@sos-lapsikyla.fi
tai soittamalla, 044 739 3612

TUKENA-hankkeen asiakasraati: Nuoret Suomessa -ryhmä
Kevään 2019 aikana kokoontui neljä kertaa TUKENA-hankkeen asiakasraati eli
Nuoret Suomessa-ryhmä. Ryhmään osallistui nuoria eri puolilta Uuttamaata ja
keräsimme nuorten mielipiteitä ja kokemuksia asumisesta Suomessa
perheryhmäkotien toiminnan kehittämisen tueksi. Käsiteltäviä teemoja olivat mm.
perheryhmäkotien, tuetun asumisen ja perhehoidon haasteet ja onnistumiset sekä
itsenäiseen elämään ja koulutukseen liittyvät teemat.
Nuorten mielipiteet ja kokemukset on kerätty nyt yhteen. Tulisimme esittelemään
niitä mielellämme nuorille esimerkiksi nuorten kokousten tai muiden yhteisten
tapaamisten yhteyteen saadaksemme hiukan laajemman kuvan nuorten
kokemuksista. Esittelemme tuloksia mielellämme myös perheryhmäkodin ja/tai
tukiasumisyksikön ohjaajille ja esimiehille.
Ota yhteyttä Riikkaan niin sovitaan yhteinen aika!
riikka.hautakoski@sos-lapsikyla.fi tai p. 044 732 0885
Käy tutustumassa myös asiakasraadissa mukana olleen nuoren blogitekstiin, joka
julkaistiin SOS-Lapsikylän blogijulkaisujen sarjassa 29.5.2019
https://www.sos-lapsikyla.fi/ajankohtaista/blogi/news/kaipaan-rauhaa-ja-tasaarvoisuutta/

TUKENA-hankkeen tiimi toivottaa kaikille oikein hyvää kesää!
TUKENA-hankkeen Instagramista voi käydä kurkkaamassa nuorten
rentoutumisvinkkejä kesälomalle. Vinkit kerättiin Toivolanmäen
perheryhmäkodissa Uudenmaan perheryhmäkotien ohjaajien ja

TUKENA-hankkeen tiimi toivottaa kaikille oikein hyvää kesää!
TUKENA-hankkeen Instagramista voi käydä kurkkaamassa nuorten
rentoutumisvinkkejä kesälomalle. Vinkit kerättiin Toivolanmäen
perheryhmäkodissa Uudenmaan perheryhmäkotien ohjaajien ja
nuorten yhteisessä grillijuhlassa 31.5.2019

TUKENA-hanke Twitterissä

TUKENA-hanke Instagramissa

TUKENA-hankkeen kotisivu

