
Suvikumpu ja Pelastakaa Lapset esittely tehtävät



Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu 

Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu 

Turun Hirvensalossa on tarkoitettu 

lastensuojelun asiakkaina oleville 

perheille, jotka tarvitsevat 

intensiivisen, yleensä 3 -12 kuukautta 

kestävän perhekuntoutusjakson.

Tavoitteena on saavuttaa hyvä ja 

toimiva lapsiperheen arki 

vanhemmuuden taitoja ja perheen 

toimintarakenteita vahvistamalla.



PELASTAKAA LASTEN PERHEKUNTOUTUSYKSIKÖISSÄ TEHDÄÄN SUUNNITELMALLISTA, 

AVOINTA JA YKSILÖLLISTÄ PERHEKUNTOUTUSTA AMMATILLISIN MENETELMIN

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen ja vanhemman 

välisen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja vanhemman 

mentalisaatiokyvyn kehittyminen. Lastensuojelun 

toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen 

etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Perhekuntoutuksessa eletään tavallista lapsiperheen arkea, 

mitä rytmittävät säännölliset ruokailut, ulkoilu- ja 

leikkihetket, lasten lepohetket ja lapsen iän mukainen hoito 

ja huolenpito. Lapsi on kuntoutuksessa pääosassa ja 

lapsen tarpeita suhteessa vanhemmuuteen peilataan 

kaiken aikaa. Lasten päivähoidon ja koulunkäynnin 

jatkuvuus pyritään turvaamaan kuntoutuksen aikanakin.

Perhekuntoutuksessa käytetään arjen vahvan tuen lisäksi 

monia erilaisia menetelmiä yksilöllisesti perheen tilanne ja 

tarpeet huomioiden. Alkuvaiheen työskentelyssä 

pääpainona on tutustuminen perheeseen ja motivointi 

tulevaan muutostyöskentelyyn sekä havainnointi ja arviointi 

perheen vahvuuksista ja haasteista. Kuntoutuksen aikana 

käydään yksilö- ja perhekohtaisia keskusteluja ja perheen 

vuorovaikutusta tuetaan monin tavoin. Vahvistetaan niitä 

asioita, jotka jo toimivat ja etsitään yhdessä ratkaisuja 

pulmatilanteisiin.



Suvikumpu sijaitsee Turussa, Hirvensalon 

saaressa omalla merenrantatontilla. Rakennus 

on yksitasoinen rivitaloasunto, joka valmistui v. 

2012 ja otettiin käyttöön alkuvuonna 2013. 

Talon edustalla on iso nurmikko ja lasten 

leikkialue leikkivälineineen. Turun keskustaan 

on matkaa noin 9 km ja paikallisliikenteen 

bussipysäkki on noin 400 metrin päässä.

Suvikummussa on 5 asuntoa perheille ja yksi 

ohjaajien yhteisötila, Laituri. Jokaisessa 

asunnossa on oma keittiö ja kylpyhuone. 

Asuntojen koot vaihtelevat 32 neliön yksiöstä 2 

makuuhuoneen kolmioon perheen koon 

mukaan. Jokaisessa asunnossa on oma 

terassi. 

Tilat ja ympäristö

Asunnot ovat kalustettuja sekä täysin varusteltuja ja niihin voi tuoda 

myös joitain omia pieniä tavaroita. Kuntoutuksen aikana perheet 

huolehtivat asuntojen siivouksesta ja ruoan valmistuksesta 

työntekijöiden tukemana.

Yhteisötila Laiturissa pidetään mm. verkostopalaverit, yhteisölliset 

ruokailut ja muut toiminnot. Vieressä olevan lastenkoti Suvilinnan 

neuvottelu- ja ryhmätyötilat ovat myös käytettävissä perhekohtaisessa 

menetelmätyöskentelyssä.



Usein kysyttyä lasten ja nuorten taholta

MIKSI SUVIKUMPUUN TULLAAN?

Perheet tulevat Suvikumpuun monenlaisista syistä. Vanhemmilla voi olla pulmia kahdenkeskisissä suhteissaan, 

jotka vaikuttavat arkeen ja perheen ilmapiiriin. Vanhemmat voivat tarvita apua ja tukea perheen sääntöjen ja 

toimintatapojen miettimisessä ja noudattamisessa. Vauvaperheet voivat kaivata tukea vauvan perushoitoon ja 

huolenpitoon. Lapsiperheen arki on joskus mutkikasta ja yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa pyritään 

löytämään ratkaisuja ongelmiin.

MITÄ SUVIKUMMUSSA TEHDÄÄN?

Suvikummussa lapset saavat olla lapsia ja lasten 

tarpeet huomioidaan ensisijaisina. Lapsille on omia 

tuokioita ohjaajien kanssa ja heitä kuullaan kaikissa 

heitä koskevissa asioissa. Suvikummussa tehdään 

samoja tavallisia asioita kuin kotonakin: syödään, 

nukutaan, ulkoillaan ja leikitään. Käydään koulussa 

tai päiväkodissa ja kavereita voi halutessaan kutsua 

Suvikumpuun. Pihalta löytyy leikkivälineitä ja -

paikkoja ja kesällä pääsee uimaan omalta laiturilta. 

Kerran viikossa Suvikummusta käydään lähellä 

olevassa liikuntasalissa.



Usein kysyttyä lasten ja nuorten taholta

MILLAINEN PAIKKA SUVIKUMPU ON?

Suvikumpu on rivitalo, jossa asuu 5 perhettä. 

Jokainen perhe saa oman asunnon ja ainakin 

isommille lapsille on oma huone. Perheen 

ruokailut ja muut toiminnot tapahtuvat 

pääsääntöisesti omassa asunnossa. Omia 

tärkeitä tavaroita ja leluja voi ottaa mukaan.



Pelastakaa Lapset on sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. 

Olemme laadukas lasten suojelun ammattilainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä luotettava ja nopea auttaja 

paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Toimintamme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tehtävämme 

on saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia, jotta jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, 

kehittymiseen ja osallisuuteen voisi toteutua.

Olemme on osa kansainvälistä Save the Children – järjestöä, joka on maailman suurin riippumaton lapsen 

oikeuksia ajava organisaatio. Kansainvälinen Save the Children koostuu 30 jäsenestä ja toimii lasten hyväksi yli 

120 maassa ja 27 000 työntekijän voimin. Suomen Pelastakaa Lapset toimii 13 maassa. 

Suomessa meillä on yli 270 työntekijää ja lisäksi työllistämme yli 100 tuntityöntekijää ja palkkionsaajaa 

kuukausittain eri toiminnoissamme.

http://www.pelastakaalapset.fi/
https://www.savethechildren.net/


Visiomme ja missiomme

Visionamme on maailma, jossa toteutuu 

jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, 

kehittymiseen ja osallistumiseen.

Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla 

lapsia kohdellaan, sekä saada aikaan 

välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten 

elämään.



Arvot ohjaavat toimintaamme 

Pelastakaa Lapset ry:n arvot ohjaavat 

työskentelyämme Suvikummussa:

VASTUULLISUUS – Olemme tilivelvollisia tukijoille, 

kumppaneille ja ennen kaikkea lapsille, otamme 

henkilökohtaisen vastuun voimavarojen tehokkaasta 

käytöstä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

MÄÄRÄTIETOISUUS – Asetamme kunnianhimoiset 

tavoitteet kaikkeen toimintaamme lasten hyväksi.

KUMPPANUUS – Yhdessä kumppaneiden kanssa 

olemme vahvempia parantamaan lasten oloja kautta 

maailman.

LUOVUUS – Haemme rohkeasti uusia toimintatapoja 

kestävien parannuksien saavuttamiseksi lapsille ja 

lasten kanssa.

TINKIMÄTTÖMYYS – Olemme suoraselkäisiä ja 

esimerkillisiä, ja toimimme aina lapsen edun 

mukaisesti.



Yhteystiedot

TIEDUSTELUT JA PAIKKAKYSELYT

Perhekuntoutus Suvikumpu

Suvilinnantie 29

20900 Turku

Tiimin vastaava Johanna Rajalin 

s-posti: johanna.rajalin@pelastakaalapset.fi

p. 040 8354632

Johtaja Eija Järviö 

s-posti: eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

p. 050 443 5559

Suvikumpu, ohjaajat p. 050 4339791

https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/perhekuntoutus/perhekuntousyksikko-suvikumpu/

mailto:johanna.rajalin@pelastakaalapset.fi
tel:040%208354632
mailto:eija.jarvio@pelastakaalapset.fi
tel:040%208354632
tel:040%208354632
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/perhekuntoutus/perhekuntousyksikko-suvikumpu/

