Yhteystiedot ja perhesatamien käyntiosoitteet:
Imatra
Koordinaattori Noora Kovanen,
Perhesuhteiden tuki
p.050 4662642

Perhesatamat
- lapsen ja hänestä erossa asuvan
vanhemman tapaamisiin

noora.kovanen@mll.fi

Kohtaamispaikka Kissankulma
Rajapatsaan päiväkoti

Kohtaamispaikka Sateenkaari

Rasikatu 6

Karhumäenkatu 1,

55610 Imatra

55120 Imatra

•

Kissankulma sijaitsee Rajapatsaan päiväkodin pihapiirissä,
erillisessä rakennuksessa

•

Sateenkaari sijaitsee Prisman
neuvottelutiloissa, lisätietoa
tarvittaessa infopisteeltä.

•

Tapaamiset mahdollisia arkisin
ja lauantaisin

•

Tapaamiset mahdollisia arkisin
ja lauantaisin

Imatran Prisma

Perhesatamatoiminta on osa MLL:n Kaakkois-Suomen piirin
Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanketta
(2018—2020)
©MLL/Matti Matikainen

Perhesatamatoimintaa tukee

Parisuhde päättyy - vanhemmuus jatkuu

Perhesatamatoiminta käytännössä
•

Perhesatamatoiminta on maksuton
palvelu eronneille lapsiperheille tilanteessa, jossa lapsesta erillään asuvalta
vanhemmalta puuttuu paikka, jossa
tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen
kanssa. Palvelun tarkoitus on tukea
lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta eron jälkeen ja tarjota puolueeton tila tapaamiselle elämän muutoskohdassa.

Perhesatamatoiminta soveltuu eron
jälkeisiin tilanteisiin, joissa
esimerkiksi asumisjärjestelyt ovat vielä
syystä tai toisesta epäselvät, toinen
vanhemmista asuu kaukana tai on
kokematon lapsenhoidossa ja tarvitsee siihen ohjausta. Perhesatamia voi
varata myös isovanhempien ja muiden
läheisten tapaamiseen.

•

vapaaehtoiset eli perheluotsit. Per-

kuutta tai sopimusta, vaan perustuu

heluotsi on ottamassa perheen vas-

vanhempien yhteiseen näkemyk-

taan ja on koko tapaamisen ajan

seen lapsen edusta ja vapaaehtoi-

paikalla, mutta jättää tilan lapsen ja

suuteen.

vanhemman yhdessäololle. Perheen

toiveesta luotsi voi olla tukena esim.

Palvelu ei ole lakisääteistä valvottua
tapaamisista ei tehdä kirjauksia.

hoito– ja leikki-tilanteessa.
•

Sovituista ajankohdista pidetään
kiinni ja mahdollista peruuntumisista

Vanhempi tai työntekijä ottaa

ilmoitetaan aina koordinaattorille.

yhteyttä koordinaattoriin ja sovitaan

•

Toiminnan mahdollistavat koulutetut

nen ei edellytä viranomaisasiak-

yhteinen tapaamisaika.

•

Vanhemmilla tulee olla keskinäinen

• Tapaamisten
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Tapaamisiin ei tulla päihtyneenä.
on toteuduttava lapsen

puheyhteys, sillä alkutapaamisessa

edun mukaisella tavalla ja niihin ei

molemmat vanhemmat yhdessä

kuulu vanhempien välinen riitely.

koordinaattorin kanssa sopivat tapaamisista lapsen näkökulmasta
parhaiten toimivista käytännöistä.

”Perheluotsina toimiminen
on ihanaa, saa olla mukana
mahdollistamassa elämän
mittaisten suhteiden vahvistumista”
Laura, perheluotsi
©MLL

•

tai tuettua tapaamistoimintaa,

•

”Perhesatamassa etävanhempi voi olla rauhassa lapsen
kanssa ilman, että kukaan tulee kommentoimaan lapsenhoitoa tai nostaa esille asioita, jotka ovat vaikuttaneet
siihen, että on syntynyt tilanne, jossa on lähivanhempi ja
etävanhempi.” Perhesataman asiakas

Perhesatamatoimintaan osallistumi-

•

Lapset ovat tapaamisen aikana aina
vanhempiensa vastuulla.

