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1 JOHDANTO

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tukea
lasta odottavia ja pienten lasten perheitä vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa siten, että lapsi saa
kasvaa riittävän turvallisesti ja että hän saa ikä- ja kehitystasoaan vastaavan hoivan. Ensikodin tehtäviin kuuluu myös vanhemmuuden arviointi.

Helsingin ensikoti ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Ensikotitoiminta alkoi Suomessa Helsingin ensikoti ry:n perustamisesta 11.12.1936. Helsingin ensikoti valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa 1942. Vuosi 2013 oli siis Helsingin ensikoti ry:n 77. toimintavuosi.
Helsingin ensikotiyhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat:
Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.
Jokainen meistä on arvokas. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaamme. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja toimimme asiakaslähtöisesti.
Muutos on mahdollista. Jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja toivon säilymiseen.
Korkea ammattitaito. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen palvelevat asiakasta.
Turvallisuus. Asiakasperheitten hoitoympäristö ja henkilökunnan työympäristö on turvallinen ja
viihtyisä. Toiminta on taloudellisesti vakaata.

Teimme edelleen yhteistyötä kuntien kanssa taataksemme riittävät palvelut tukea tarvitseville vauvaperheille. Yksi ensikotien tärkeimmistä tehtävistä on ehkäistä uhanalaisessa perhetilanteessa elävien lasten mielenterveysongelmia sekä syrjäytymiskehityksen jatkumista sukupolvesta toiseen. Tehtävämme on tuoda esiin vauvan hätää, ja yhteiskunnallisten ratkaisujen merkitystä vauvan kannalta.
Vuonna 2013 painopiste Helsingin ensikoti ry:n toiminnassa oli kansalaisjärjestötoiminnan merkityksen kirkastaminen yhdistyksessä. Osallistuimme Ensi- ja turvakotien liiton kansalaistoiminnan
hankkeeseen. Kansalaistoiminta näkyi eri yksiköissä monella tavalla: sekä Helsingissä että Espoossa
kokoontuivat Pidä kiinni® –yksiköiden asiakkaiden vertaistukiryhmät, asiakkaat osallistuivat palvelujen kehittämiseen, vaikuttamistoimintaan ja kansalaistoiminnan suunnitteluun, doula- ja kirpparitoiminta laajenivat edelleen, uusia vapaaehtoisia liittyi yhdistyksen toimintaan, ja uusia vapaaehtoistehtäviä kehitettiin. Sellaisia olivat mm. psykoterapeutin apu yhdelle asiakkaalle, tukihenkilö asiakasäidille sekä jäsenen osallistuminen vuosikertomuksen kehittämiseen. Viime mainitun prosessin
tuloksista osa on saatu jo käyttöön, ja osa toteutuu seuraavia vuosikertomuksia kirjoitettaessa.
Toimintavuoden aikana arvioitiin yhdistyksen omavalvontasuunnitelmassa kuvattuja palvelutoiminnan prosesseja. Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurattiin. Asiakaspalautteiden hyödyntäminen oli erityisenä kehittämiskohteena, ja työ saatiin alkuun.
Vuoden aikana valmistelimme henkilöstön kanssa yhdistyksen 1.1.2014 voimaan tulevaa organisaatiota. Sen toteuttamisesta neuvoteltiin Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, sillä liitto arvioi muutosten
vaikutuksia Pidä kiinni® –yksiköitten toimintaan. Liitto hyväksyi uuden organisaation joulukuun lopussa.
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Johtokunta myönsi yhdistyksen tunnustuspalkinnon kolmannen kerran. Palkinnon sai psykologian
tohtori Saara Salo. Hän on kouluttanut yhdistyksen henkilökuntaa ja ohjannut Theraplay-työskentelyä sekä tutkinut Theraplayn vaikuttavuutta. Hänen avullaan henkilökunta on saanut lisää keinoja
vauvaperheitten auttamiseksi ja ilon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi perheissä.

2 ENSIKOTITOIMINTA

Ensikotitoiminta on sisällöltään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia.
Toiminnan kohderyhmänä ovat vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa runsaasti tukea tarvitsevat
vauvaperheet, esimerkiksi teinivanhemmat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet, joissa vanhemmilla on päihde-, mielenterveys- tai elämänhallintaongelmia.
Asiakkaana olleista vanhemmista monet olivat kokeneet lapsena turvattomuutta, kaltoin kohtelua ja
väkivaltaa omien vanhempiensa päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä lapsuus- ja nuoruusiän traumakokemukset näkyivät asiakkaissa erilaisina mielenterveysongelmina. Monilla asiakkailla on pitkä lastensuojeluhistoria sekä päihteiden käyttökokeiluja.

Ensikotitoiminnan tavoitteena on
• riittävä huolenpito lapsista
• vanhemmuuden vahvistuminen ja
• arjen hallinta
Jos vanhempien voimavarat eivät riitä lapsesta huolehtimiseen, lasta ja vanhempia tuetaan lapsen
siirtyessä sijaishuoltoon.
Helsingin ensikoti ry:n toimintaan kuului v. 2013 kolme ympärivuorokautista kuntoutusta antavaa
ensikotia sekä kolme erilaista avopalveluyksikköä. Palveluista voidaan suunnitella jokaiselle asiakasperheelle heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Perheet saattavat olla ensikotipalvelujen piirissä yhteensä kahdesta kolmeen vuotta.
Ensikodin perhekuntoutus perustuu aina yksilölliseen hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijä ja kunnan lastensuojelutyöntekijä. Tarvittaessa mukana on myös muiden yhteistyötahojen (mielenterveystoimisto, päihdehuolto, perheneuvola, neuvola tms.) edustajia.
Perhekuntoutuksessa yhdistyvät terapeuttinen työskentely ja käytännön toiminta. Asiakkaat käyvät
omaa muutosprosessiaan läpi sekä yksilöllisesti oman työntekijän kanssa että ryhmässä toisten asiakkaiden ja työryhmän jäsenten kanssa. Kuntoutukseen sisältyy myös tukiverkostojen kartoittaminen
ja etsiminen sekä jatkuva arviointi. Kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan lastensuojeluneuvotteluissa 1 - 2 kk:n välein. Mukana näissä ovat perhe, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja perheen kanssa
ensikodissa/avopalvelussa työskentelevät työntekijät.
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Yhdistyksen palveluiden portaat:

ENSIKOTI
Ympärivuorokautinen kuntoutus
• Triangeli, Kaneli ja Balanssi (ent. Baby blues) Helsingissä Vallilassa
• Päihdeyksiköt Oulunkylän ensikoti Helsingissä ja ensikoti Helmiina
Espoossa
ITSENÄISEN ASUMISEN TUKI / ASUMISHARJOITTELU
• Vallilassa ensikodin välittömässä läheisyydessä vuokraasunnoissa
• Oulunkylässä ensikodilta noin kilometrin päässä
AVOPALVELUT
• VARVARA, Ryhmäkuntoutus
päiväryhmä-toimintana
• Baby blues -avopalvelut
• Päihdeyksiköt PESÄ Vallilassa
ja ESMIIINA Espoossa

VARVARAN ITSENÄISEN
ASUMISEN TUKI
Yhdistettynä Varvaran
6kk:n ryhmätyöskentelyjaksoon

KOTIKUNTAAN MUUTTO
Lastensuojelun palvelut
tai
muut alueen tukipalvelut

KOTIUTUMISEN TUKITYÖ
OMAAN KOTIIN
Yksilöllisesti suunniteltu ja
toteutettu tuki kotiin
yhteistyössä kotikunnan
palveluntuottajien kanssa

Palveluiden portailla mahdollistetaan asiakkaille riittävän pitkäkestoinen, mutta asteittain kevenevä
tukimalli. Sisäinen yhteistyö kehittyi ja asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen onnistuivat hyvin.
Esimerkiksi ensikotijakson jälkeen asiakas siirtyi itsenäisen asumisen tukityöhön.
Helsingin ensikodin yksiköissä korostettiin vuoden 2013 aikana yhteistyötahoille odotusajan tärkeyttä niin odottavalle äidille ja isälle kuin syntyvälle vauvalle. Puolet ensikotijakson aloittaneista oli
odottavia äitejä. Työn keskeinen tavoite oli tukea vanhemman ja vauvan välisen varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä. Sikiön suojelemiseksi Raha-automaattiyhdistys on subventoinut jo vuosien
ajan raskausajan hoitoa Pidä kiinni® –ensikodeissa. Nykyisin nähdään odotusajan työn merkitys sikiön suojelun lisäksi vanhemman ja vauvan suhteen syntymisessä sekä vanhemman kuntoutukseen
kiinnittymisessä. Haasteeksi osoittautui asiakkaiden suuri määrä. Tämän vuoksi Pidä kiinni® –ensikoteihin ei voitu aina ottaa perhettä odotuksen siinä vaiheessa, jossa se olisi hedelmällisintä.
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2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi

Helsingin ensikoti on toiminut vuodesta 1942. Sen perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi tarjoavat pitkäkestoista ympärivuorokautista kuntoutusta (n. 3 kk – 12 kk) lasta odottaville ja vauvan saaneille perheille. Balanssissa ja Kanelissa on pitkäkestoisen kuntoutuksen lisäksi mahdollisuus myös
lyhytkestoisiin (2 vk – 1 kk) Rytmijaksoihin. Ympärivuorokautisten yksiköiden asiakkaina olivat mm.
teini-ikäiset vanhemmat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet, joissa vanhemmilla on psyykkisiä ja
sosiaalisia ongelmia tai jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea esimerkiksi kehitysvammaisuutensa
vuoksi.
Vallilan ympärivuorokautisissa perhekuntoutusyksiköissä kehitettiin perhekuntoutuksen sisältöä ja
rakennetta niin, että vauva- ja lapsinäkökulma tulivat aikaisempaa selkeämmin esille. Kuntoutus kuvattiin lapsen ikätasoisen kehityksen mukaisesti kulkevaksi prosessiksi. Tämän asiakaskuntoutuksen
”junamallin” tarkoitus oli auttaa perheiden vanhempia ymmärtämään aiempaa paremmin tavoitteet,
työskentelyn tarkoitus ja tuki, joka heillä on kuntoutuksessa hyödynnettävissään. Ohjaajat keräsivät
kokemuksia junamallin käytöstä ja sen toimivuudesta kuntoutuksessa. Erityisesti vuorovaikutus- ja
kiintymyssuhdehoitojen havainnollistaminen entistä paremmin on keskeinen tavoite vuodelle 2014.

VANHEMMUUS

ODOTUS JA
SYNNYTYS

VAUVA
0-2KK

VAUVA
2-6KK

Vallilan yksiköissä jatkettiin isätyön kehittämistä. Balanssin vastaava ohjaaja ohjasi ensikodin isäryhmää yhteistyössä Kalliolan Nuoret ry:n Poikien Talo -hankkeen kanssa. Hän osallistui myös Ensi- ja
turvakotien liiton valtakunnalliseen isätyön sähköisen materiaalin kehittämishankkeeseen. Isäryhmätoiminta vakiinnutettiin osaksi kuntoutusta. Isän voimavarat ja merkitys perheessä on ollut työskentelyssä keskeistä. Balanssiin palkattiin miesohjaaja laajentamaan vauvaperhetyön isänäkökulmaa.
Itsenäisen asumisen (ITU)- ja kotiutumisen tukityön rakenteiden kehittämistä jatkettiin. Näiden palvelumuotojen kehittäminen lähti asiakasperheiden tarpeista, ja niillä halutaan vahvistaa asiakastyön
jatkuvuutta ja asiakkaiden kanssa saavutettujen tulosten pysyvyyttä. Vuoden aikana kokeiltiin tukipalveluja odottaville perheille ennen ensikotijaksoa.
Perheyksiköiden työskentely perustuu yhteisökuntoutukseen, johon sisältyy yhteisöllisten menetelmien lisäksi yksilö- ja perhetapaamisia, verkostoneuvotteluja sekä toiminnallisia ja keskusteluryhmiä. Kuntoutuksen tavoitteena on kiintymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhempien välille, perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja paraneminen sekä arjen hallinta. Työntekijät toimivat tulkkina lapsen ja vanhemman välillä nostaen esiin lapsen ääntä ja tarpeita. Tällainen yhdessä
toimiminen ja lapsen tarpeiden sanoittaminen auttaa vanhempia havainnoimaan ja huomaamaan
lastensa tarpeita.
Vuoden mittaan järjestettiin myös useita kertaluonteisia toiminnallisia tuokioita. Asiakkaiden kanssa
retkeiltiin lähialueilla pienimuotoisesti ja toteutettiin yön yli kestäviä perhekuntoutusleirejä. Yksilöllisen perhetyön ohella yhteisökuntoutuksen työmuotoina olivat yhteiset aamuhetket sekä selkeät
päivä- ja viikko-ohjelmat. Arjen ohjaustoiminnan lisäksi menetelminä käytettiin mm. vauvahavain-
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nointia, videointia, vauvan tarvekarttaa, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttaa sekä vanhemmuuden arviointia ja Theraplayta. Lapsen näkyväksi tekemisen ja vuorovaikutussuhteen tukemisen
lisäksi työstettiin asiakkaiden kanssa paljon myös arjen hallintaa ja taloudellista selviytymistä.
Kesken ensikotikuntoutuksen päädyttiin yhdeksän vauvan kohdalla kiireelliseen sijoitukseen. Sijoitusten taustalla oli vanhempien psyykkistä sairautta sekä vaikeita traumataustoja ja vaille jäämisen
kokemuksia, jotka vaikuttivat näiden äitien kykyyn toimia vanhempana omalle vauvalle. Vuoden 2013
aikana yksikään perhe ei päätynyt antamaan vauvaa adoptoitavaksi.
Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa pyrittiin vahvistamaan henkilökunnan moniammatillisuutta. Yhteisellä kehittämistyöllä edistettiin työntekijöiden liikkuvuutta yksiköiden välillä, ja siten moniammatillisuuden ja osaamisen hyödyntämistä kaikissa yksiköissä asiakkaiden tarpeista lähtien. Ympärivuorokautisissa yksiköissä työskentelevien kätilöiden asiantuntemusta jaettiin yksiköiden kesken.
Toimintaterapeutin toimesta jouduttiin elokuussa luopumaan, kun työvoimaa suunnattiin toisin:
asiakastyöstä nousseiden haasteiden vuoksi osastoilla haluttiin vahvistaa traumatyön näkökulmaa
lisäämällä yötyön resursseja. Yötyön resurssien lisäämisestä saatu asiakaspalaute oli myönteistä.
Asiakkaat kertoivat kahden yötyöntekijän läsnäolon lisäävän turvallisuudentunnetta. Kokeilu jatkuu
31.8.2014 saakka, johon mennessä arvioidaan, vakiinnutetaanko tämä järjestely.
Kansalaistoiminnan vahvistamista Kanelissa, Triangelissa ja Balanssissa olivat mm. isien osallistuminen isätyön kehittämiseen ja asiakasperheitten osallistuminen tiedotus- ja vaikuttamistyöhön.
Perheet ovat myös antaneet lehtihaastatteluja eri lehtiin omatoimisesti tai yhteistyössä ensikodin
kanssa, ja yksi perhe osallistui televisio-ohjelmaan Erilaiset äidit. Ympärivuorokautisten yksiköiden
osastojen seiniä maalattiin ja ensikodin tuloaula tapetoitiin lahjoitus- ja vapaaehtoistyön voimin.
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset lastenhoitajat hoitivat ensikodin vauvoja niin SPR-illoissa
kuin erikseen sovituilla kerroilla.

Balanssi ja Kaneli
Kanelissa on asiakaspaikat viidelle perheelle. Yksikön pieni koko mahdollisti intensiivisen ja luontevan arjessa tapahtuvan ohjaustoiminnan. Työskentelyn painopiste oli lapsen ja vanhemman välisen
vuorovaikutussuhteen edistämisessä.
Balanssissa otettiin tänä vuonna kokeiluna käyttöön lähinnä odottavien äitien käyttöön tarkoitettu
kuudes asiakashuone, minkä vuoksi yksikköön palkattiin määräaikainen ohjaaja. Isot tilat ovat Balanssille sekä mahdollisuus että haaste. Asiakkailla on väljemmin tilaa olla Balanssin yhteisissä tiloissa, mutta työntekijöille asiakkaiden hajautuminen useampaan yhteiseen tilaan on vaikeaa niin
yhteisö- kuin yksilökuntoutuksen näkökulmasta.
Balanssissa ja Kanelissa toteutuneiden kuntoutusjaksojen pituudet voivat vaihdella 2 viikosta useaan kuukauteen, sillä yksiköiden toimintaan kuuluivat sekä lyhytkestoinen (14 vrk) vauvaperheen arkea ja elämää rytmittävä, varhaisen tuen Rytmijakso että pidempikestoinen, äkillisessä elämänkriisissä uupuneiden perheiden tai vanhemman mielenterveyden häiriöstä kärsivien perheiden auttaminen. Vuoden aikana Rytmijaksolle asiakasperheet joutuivat odottamaan useitakin kuukausia. Tämä
johtui osittain pitkäkestoista perhekuntoutusta nopeasti tarvitsevien asiakkaiden suuresta määrästä.
Balanssin asiakasperheistä kahdelle tehtiin ympärivuorokautisen kuntoutuksen jälkeen myös kotiutumisen tukityötä. Vuoden aikana yksi perhe siirtyi perhekuntoutuksen jälkeen itsenäisen asumisen
tukityöhön ensikodin omaan tukiasuntoon. Kolmen Balanssin asiakasperheen ja kahden Kanelin perheen kohdalla toteutettiin Rytmijakso.

10

Triangeli
Perheyksikkö Triangelissa on yhdeksän asiakaspaikkaa. Suuri asiakaspaikkojen määrä asetti haasteita niin yhteisökuntoutuksen kuin yksilöllisyyden näkökulmasta. Yksikön vahvuuksia olivat monipuoliset toimintamahdollisuudet sekä yhteisön tuki asiakkaille, jotka hyötyivät isommasta yhteisöstä
ja vertaistuesta. Yhteisöllinen kuntoutusote vahvistui, ja uutena muotona aloitettiin ”vauvojen yhteisöpalaveri”, jossa käsiteltiin kaikkia asioita vauvanäkökulmasta.
Neljä perhettä siirtyi vuoden 2013 aikana perhekuntoutuksen jälkeen itsenäisen asumisen harjoitteluun ensikodin omiin tukiasuntoihin.

Ympärivuorokautisten yksiköiden aikuisasiakkaiden
ikäjakauma vuonna 2013 (yht. 65)
35-49v
5%

30-34v
14 %

15-17v
16 %

25-29v
17 %
18-24v
48 %

Vuoden 2013 aikana päättyneiden kuntoutusjaksojen pituudet (52)
1-1,5 v
4%
0-2 kk
23 %

7-12 kk
42 %
2-6 kk
31 %
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2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut Vallilassa
Baby blues –avopalvelut
Baby blues –avopalveluihin kuuluivat neuvontapuhelin, perhekohtaiset tapaamiset tarpeen mukaan,
synnyttäjien tukihenkilötoiminta (doula) sekä kaikille perheille tarkoitetut uni-illat. Neuvontapuhelin
päivysti kahtena päivänä viikossa. Uni-illoissa kokeiltiin uutta rakennetta. Illat toteutettiin kahtena
eri iltana, joista toinen oli suunnattu alle yksivuotiaiden lasten ja toinen yhdestä kahteen vuotiaiden
lasten vanhemmille. Oman arviointimme sekä asiakaspalautteen mukaan tällä tavalla pystyttiin vastaamaan paremmin osallistujien kysymyksiin ja tarpeisiin. Baby blues -työntekijää kutsuttiin myös
erilaisiin avoimiin äiti-vauvaryhmiin ja tapahtumiin antamaan unineuvontaan alle kaksivuotiaiden
lasten vanhemmille. Osanottajamäärä oli näissä tapahtumissa 15–30.
Baby blues siirrettiin keväällä Varvaran yhteyteen, jotta avopalvelut voivat vahvistaa toisiaan. Tiiviistä
yhteydestä hyötyy myös yksiköissä toteutuva vapaaehtoistoiminta. Varvaran lähiesimies jäi elokuun
alusta alkaen pois päiväryhmätoiminnan ohjaamisesta, kun Varvaraan saatiin elokuun alussa uusi
osa-aikainen ryhmänohjaaja. Muutos mahdollisti Varvaran lähiesimiehen työajan käytön aikaisempaa enemmän lähiesimiestyöhön ja toiminnan kehittämiseen.
Neuvontapuhelimessa perheitä tuettiin keskusteluin ja ohjein löytämään ratkaisuja valvottavien vauvojen hoitoon ja siten helpottamaan perheiden tilanteita. Neuvontapuhelimen kautta ohjautui myös
asiakkaita sekä ensikoti- että Rytmijaksoille. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät konsultoivat edelleen runsaasti yksikön työntekijöitä kohtaamiensa perheiden ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.
Doula–synnytystukihenkilötoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun synnyttäjille, jotka haluavat
tukihenkilön mukaan synnytykseensä. Se on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä synnyttäjien turvallisuuden tunnetta, joka takaa vauvalle ja perheelle mahdollisimman hyvän syntymäkokemuksen. Doula-toiminta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tukisuhteiden määrä oli
vuonna 2013 noin 80. Vapaaehtoisina toimivien doulien määrä on noussut. Aktiivisten doulien
määrä oli 37 ja uusia on perehdytetty syyskuussa 14 ja loppuvuodesta on ilmoittautunut saman verran uuteen perehdytykseen kevääksi 2014. Vuoden aikana doulat ovat käyttäneet tukisuhteisiin aikaa
yhteensä noin 1500 tuntia. Doulatoiminnan koordinointia on kehitetty vastaamaan laajentuneen toiminnan vaatimuksia.
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Perhekuntoutus Varvara
Perhekuntoutus Varvaran palvelut on tarkoitettu vauvaa odottavalle tai alle 2-vuotiaan lapsen perheille, joissa arki ei suju, lapsi ei saa ikätasoaan vastaavaa hoitoa ja/tai jotka ovat tehostetun avohuollollisen tuen tarpeessa. Varvaraan voi hakeutua vanhemman masennuksen, uupumuksen, eriasteisten mielenterveyspulmien tai arjen toimimattomuuden vuoksi. Varvaran kuntoutus sopii myös
psykiatrisen hoidon rinnalle tai jatkoksi. Varvaraan asiakkaita ohjataan hyvin monipuolisesti eri tahojen kautta. Tämä on yksikön toiminnasta tiedottamiselle ja asiakasvirran tasaamiselle merkittävä
haaste.

Varvaran aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2013 (44)
40-44v; 5% Tutustumisjaksolla
olleiden asiakkaiden
ikä ei tiedossa

35-39v
21%

15-17v
2%

30-34v
18%

18-24v
18%

25-29v
27%

Varvaran kuntoutusjaksolle ohjanneet tahot 2013 (35)
Koti ilman avopalv.
3%
Itse
13 %

Koti avopalveluilla
14 %

Lastensuojelu
3%

Psykiatria avo
6%
Ensikoti
48 %

Jatkaa
päiväryhmässä
3%

Psykiatria laitos
9%
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Varvarassa aikuisten ja lasten ryhmätoiminnot, lasten kanssa tehtävä suora työ, keskustelu, havainnointi, mallittaminen ja ohjaaminen sekä yksilökohtainen perhetyö eri muotoineen nivoutuivat kokonaisuudeksi. Varvaran kuntoutuksen tavoite oli lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen turvaaminen, lapsen ja vanhemman välisen suhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä perheen hyvinvoinnin edistäminen.
Varvaran palvelut käsittivät neljä erillistä suljettua ryhmää: kaksi päiväryhmää, isä-lapsiryhmän, joka
on Varvaran päiväryhmäjaksolla olevien perheiden isille lapsineen sekä jälkitukiryhmä Jälkkärin. Ryhmään sitoutuneiden isien määrä yllätti. Keväällä ryhmä täyttyi niin, että kaikille halukkaille isille ei
voitu tarjota paikkaa ryhmästä. Ne isät, jotka eivät joko mahtuneet ryhmään tai eivät jostain muusta
syystä osallistuneet ryhmään, osallistuivat perhekohtaiseen työskentelyyn. Varvaran toiminta on osa
Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa alueellista päiväryhmätoimintaa, jonka toimintaan sisältyy
viiden päivän mittaiset perhekuntoutuskurssit Sopukassa.
Varvaran nykyiset ja entiset asiakkaat tulivat entistä innokkaammin mukaan vapaaehtoistoimintaan
ja yhdistyksen kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelman laatimiseen. 14 vapaaehtoista osallistui
yhdistyksen kirpputorin järjestelyihin.

VARVARAN PERHEKUNTOUTUS:
• Perhekuntoutus on tehostettua, intensiivistä ja korjaavaa
kuntoutusta perheen rinnalla kulkien.
• Perhekuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä koko
perheen, lähettävän tahon sekä mahdollisten muiden hoitavien tahojen kanssa.
• Perheen kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja
päivitetään koko prosessin ajan perheen tarpeiden mukaisesti.
Terapeuttinen päiväryhmä:
Kokoontuu kaksi kertaa viikossa, n. kuuden kuukauden ajan
Vertaistuelliset lapsi-, äiti- ja vanhempainryhmät
Suunnitelmallinen yksilötyö vanhemmille ja lapselle
Jaksoon sisältyy intensiiviperhekuntoutuspäivät (5vrk)
kurssikeskus Sopukassa
Isä-lapsi –ryhmä:
Kokoontuu kerran kuukaudessa
On sisällöltään samankaltainen, mutta lyhytkestoisempi,
kuin äiti-vauva –ryhmä
Jälkihuoltoryhmä:
Kokoontuu kerran kuukaudessa
On tarkoitettu Varvaran perhekuntoutuksen päättäneille
asiakasperheille

Varvaran ryhmäpäivät olivat strukturoituja ja toistuivat rakenteeltaan samankaltaisina. Aamupäivisin
äiti-lapsipareille oli oma terapeuttinen toiminnallinen ryhmä. Näissä työskentelymenetelminä käytettiin mm. musiikkiterapiaa, ryhmämuotoista Theraplayhoitoa, leikki- ja laulutuokioita, kädentöitä
ja yhdessä leikkimistä. Iltapäivisin kokoontui aikuisten suljettu ryhmä ja lapsilla oli samaan aikaan
oma, lapsityöntekijän ohjaama ryhmä. Aikuisten terapeuttisissa ryhmissä käytettiin menetelminä
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mm. ryhmäkeskusteluja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Psykodraamatyöskentely menetelmänä sekä erilaiset rentoutushoidot ovat vakiintuneet osaksi Varvaran kuntoutusta. Keskusteluryhmissä keskeisiä aiheita olivat mm. äitiys, vanhemmuus, sukupolvien ketjut ja mallit, naiseus sekä
perheiden suhteet, toimivuus ja seksuaalisuus.
Päiväryhmissä käytettiin säännöllisesti tapahtuvaa videointia äiti-vauvaparien keskinäisten vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen ja kuntoutuksen suunnitteluun. Lapsikohtainen työ on vahva osa Varvaran työskentelyn kokonaisuutta vanhempien yksilö- ja perhetyön lisäksi.
Jälkkäriryhmässä jatkettiin uutta rakennetta, jossa osa toiminnasta oli vain äideille ja osa äiti-lapsipareille. Ryhmätapaamisten lisäksi toteutettiin perhekohtaisia tapaamisia 1-2 kertaa kaudessa.
Varvarassa toteutettiin ITU (itsenäisen asumisen tukityö) työskentelyjakso yhden perheen kanssa.
Kotiutumisen tukityötä tehtiin yhden perheen kanssa. Kokemukset kummastakin jaksosta olivat
myönteisiä.
Yksi Varvaran entinen asiakas aloitti työkokeilujakson yhdistyksessä syksyllä.

Itsenäisen asumisen tukityö (ITU) ja kotiutumisen tukityö
Vallilan kaikissa yksiköissä jatkettiin itsenäisen asumisen tukityötä (ITU) myös vuonna 2013. Työmallia kehitettiin edelleen. Työskentely on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukiasumista tiiviimpää tukea, mutta hieman itsenäisempää kuin laitosasuminen.
Kotiutumisen tukityötä toteutettiin koko vuoden. Työllä mahdollistettiin tukityö ensikodilta pois
muuttavalle asiakasperheelle heidän omaan kotiinsa. Tavoite oli, että asiakkaan hoitojatkumoon ei
tule katkosta ja luottamuksellinen suhde omatyöntekijään mahdollistaa asiakkaalle vaikeidenkin asioiden käsittelemisen raskaassa muutosvaiheessa. Kokemukset kotiutumisen tukityöstä olivat hyviä.
• Ensikodin tuttu työntekijä siirtää saattaen perheen kotikunnan palveluihin työskentelemällä
kunnan perhetyöntekijän työparina. Tutulla työntekijällä on arvokasta tietoa perheen vahvuuksista ja heikkouksista sekä perheelle sopivista ratkaisukeinoista.
• Tukityöllä turvataan vauvan hyvä kasvu ja kehitys.
• Yhteisillä kotikäynneillä tuetaan perhettä säilyttämään ensikodissa opittu säännöllisyys ja ennakoitavuus vauvan arjessa.
• Perheiden tukiverkostojen vähyys voi näkyä lapsessa hyvinkin nopeana voinnin heikkenemisenä, kun vanhemmat joutuvat liian suurten haasteiden eteen. Vauvan entuudestaan tunteva
työntekijä havaitsee nopeasti muutokset vauvan voinnissa ja pystyy reagoimaan niihin. Perheelle voidaan järjestää lisää apua, jotta tilanne korjaantuu.
• Perhetyön siirtyessä kokonaan kunnan vastuulle uusi työntekijä on jo oppinut tuntemaan perheen ja erityisesti vauvan, ja osaa tarjota perheelle sopivaa tukea.
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3 PIDÄ KIINNI® –HOITOJÄRJESTELMÄN YKSIKÖT

Helsingin ensikotiyhdistyksellä on kaksi päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ympärivuorokautista yksikköä (ensikotia) ja kaksi avopalveluyksikköä. Oulunkylän ensikoti (1990) ja avopalveluyksikkö Pesä (1997) sijaitsevat Helsingissä, Ensikoti Helmiina (2003) ja avopalveluyksikkö Esmiina
(2003) Espoossa.
Helsingin ensikotiyhdistyksen päihdekuntoutukseen erikoistuneet palvelut ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® –hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä koostuu päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä, joita ylläpitävät ensi- ja turvakotiyhdistykset.
Pidä kiinni® –hoitojärjestelmään kuuluvat yksiköt saivat Ensi- ja turvakotien liiton kautta avustuksia
Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) ja valtiolta. RAY:n tuki on mahdollistanut raskaudenaikaisen
kuntoutuksen ensikodissa kolmen kuukauden ajalta. Kunnille kuntoutus on ollut tältä ajalta maksutonta edellyttäen, että kunta on myöntänyt maksusitoumuksen kuntoutukselle tämän jälkeen.
Helsingin ensikoti ry:n päihdekuntoutukseen erikoistuneiden palveluiden perustehtävänä on Pidä
kiinni® –hoitojärjestelmän tavoitteiden mukaisesti ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla
äidin päihteettömyyttä raskauden aikana, tukea toimivan vuorovaikutuksen syntymistä äidin ja vauvan välille sekä edistää vauvaikäisten lasten tervettä kehitystä perheissä, joissa äidillä tai molemmilla
vanhemmilla on päihdeongelma. Lisäksi yksiköiden tavoitteena on olla mukana kehittämässä hoitojärjestelmää, päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisätietoa Pidä kiinni® –hoitojärjestelmästä: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi.
Päihdekuntoutukseen erikoistuneiden yksiköiden työntekijät kokoontuivat yhteiseen työkokoukseen
syksyllä. Päivän aikana kuultiin uusinta tietoa korvaushoidosta ja lääkityksistä sekä keskusteltiin yksiköiden tekemästä vauvalähtöisestä päihdetyöstä ja yksiköiden välisestä yhteistyöstä jatkossa. Työkokous oli niin hyödyllinen, että niitä päätettiin järjestää vuosittain.
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3.1 Päihdeongelmiin erikoistuneet Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina

Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina ovat viisipaikkaisia kuntoutusyksiköitä päihdeongelmaisille
raskaana oleville tai synnyttäneille äideille ja heidän lapsilleen. Molemmassa ensikodissa on yksi
kuntoutuspaikka joka on tarkoitettu kahden vanhemman perheille. Isät voivat myös osallistua kuntoutukseen avopalveluasiakkaina. He voivat olla suunnitellusti mukana päivisin, osallistua perhettä
koskeviin neuvotteluihin ja yöpyä sovitusti ensikodissa.
Työskentely ensikodeissa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Ensikodeissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteella, johon sisältyy mm. säännölliset yhteisökokoukset, erilaiset keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä jaettu vastuu arjen askareista.
Jokainen vanhempi-vauva pari saa kuntoutusjakson alkaessa omat lähityöntekijänsä. Äidin ja isän
lähityöntekijä paneutuu vanhempien kanssa heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen ja uudenlaisen elämän oppimisen ja harjoittelun tukemiseen. Lapsen lähityöntekijä toimii lapsen äänenä ja
tukee vanhemmuutta kuntoutusjakson aikana. Vuorovaikutusta vanhempien ja vauvan välillä tutkitaan videoinnin avulla. Kuntoutusjakson aikana perheen kokonaistilanne kartoitetaan ja laaditaan
perhekohtainen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä perheen verkoston kanssa. Kuntoutusjaksoon
kuuluvat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät, päihdeseulat, yksilö- ja perhekeskustelut sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tukeminen sekä perheen kuntoutussuunnitelmaan perustuvat kotiharjoittelut ja jatkohoidon järjestäminen.

Oulunkylän ensikoti
Painopistealueena oli erityisen vaativien asiakkaiden kuntoutuksen ja heidän turvallisen kotiutumisen kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa sekä kansalaistoiminnan kehittäminen. Yhteisökuntoutuksessa kannustettiin antamaan ja ottamaan vastaan vertaistukea sekä
erityisissä yhteisökuntoutuksen ryhmissä, että arkipäiväisessä olemisessa vauvan kanssa. Keskimääräinen kuntoutusaika oli 6 kk, missä oli selvä lasku edelliseen vuoteen (noin 7 kk). Osa asiakkaista
halusi perustella lastensuojelulle, miksi yli puolen vuoden kuntoutus on heille tarpeellinen ja osa
asiakkaista toivoi mahdollisimman lyhyttä kuntoutusjaksoa. Pitempään kuntoutuksessa olleet asiakkaat osallistuivat uusien asiakkaiden perehdytykseen.
Lapsen pitämistä mielessä, tarpeiden huomaamista ja lapsen puolesta puhumista korostettiin yhteisön arkisessa kanssakäymisessä. Arki-iltoina toteutettiin säännöllisesti lasten leikkihetkiä, joissa
vanhemmat osallistuvat lapsensa kanssa ohjattuun leikkiin. Vuoden aikana pidettiin noin 90 leikkihetkeä. Asiakkaita motivoitiin ottamaan uudelleen yhteys niihin sukulaisiin tai tuttaviin, joilla ei ole
päihdeongelmia ja jotka voivat toimia asiakkaan tukena. Perheiden tukiverkostoon kuuluvia tärkeitä
ihmisiä kutsuttiin myös tutustumaan ensikodin toimintaan ja osallistumaan juhliin. Isovanhempien
vertaisryhmä kokoontui tukeakseen toisiaan ja kuntoutuvia lapsiaan. Keväällä HUS:n sosiaalipediatrisen yksikön lääkäri Satu Kivitie-Kallio piti naisille määräaikaisen ryhmän, ja samaan aikaan isät
osallistuivat yhteiseen Espoon lyömättömän linjan isäryhmään. Asiakasperheet osallistuivat yhdistyksen kansalaistoiminnan suunnitteluun sekä yhdistyksemme kirpputoritoimintaan ja vapaaehtoistapahtumaan rautatieasemalla.
Oulunkylän ensikodin auditointi 1.7.2011–30.6.2012 toteutuneesta toiminnasta suoritettiin vasta
maaliskuussa 2013.
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Ensikoti Helmiina
Yhdeksi työskentelyn tavoitteeksi vuodelle 2013 oli asetettu raskauden aikaisen työskentelyn sisältöön syventyminen, ja se onnistui yli odotusten. Vuoden aikana kuntoutuksensa aloitti viisi raskaana
olevaa naista, joista kolme ehti synnyttää vauvan kertomusvuoden aikana. Helmiinan kuntoutuksen
portaita (nk. kuntoutuksen kulkua) muokattiin erityisesti raskaana olevien kannalta entistä toimivammaksi. Yhdistyksessä työskentelevän kätilön johdolla paneuduttiin synnytystukihenkilön rooliin
ja tehtäviin.
Helmiinassa järjestettiin yhteisön asiakkaiden ja työntekijöiden yhteinen kehittämispäivä, jonka teemana oli asiakkaiden toiveesta Helmiinan viikkorakenne ja yhteiset foorumit. Asiakkaiden toiveesta
toinen yhteisökokous muutettiin ”Kuntoutuksen kulku -ryhmäksi”, jossa käsitellään viikoittain yhden
asiakkaan kuntoutusta. Asiakas esittää oman arvionsa siitä, miten kuntoutus etenee. Muu yhteisö,
niin asiakkaat kuin työntekijät, antavat hänelle palautetta ja pohtivat yhdessä, siirtyykö hän jo seuraavaan kuntoutuksen vaiheeseen.
Yhteisön yhteinen kehittämispäivä oli hyvä kokemus. Asioiden pohtiminen ja muutosten toteuttaminen yhdessä oli tärkeää. Vielä merkittävämmäksi kokemukseksi jäi asiakkaiden yllättyneisyys siitä,
että he tosiaan pääsivät vaikuttamaan. Syksyllä järjestettiin vielä toinen kehittämispäivä, jolloin päivitimme yhdessä ”Kuntoutuksen kulku” -vihkosta ja pohdimme ulkopuolisen yhteisökouluttajan
kanssa teemaa ”Mikä yhteisökuntoutuksessa oikein kuntouttaa”.
Isätyö oli edellisvuoden tapaan yksi työskentelyn painopistealueista. Vuoden aikana kuntoutukseen
pääsi kaksi kahden vanhemman perhettä. Parikeskusteluista ja isä-vauva-työstä on työntekijöille kertynyt kokemusta ja osaamista. Isät ovat edelleen ohjautuneet Espoon Lyömättömän Linjan Esmiinan
ja Helmiina isille tarkoitettuun ryhmään, ja yhteistyö on jatkunut hyvänä.
Tavoitteena oli vuoden aikana kehittää perheille tarjottavaa tukea perheen siirtyessä ympärivuorokautisesta kuntoutuksesta omaan kotiin. Kotiin siirtymistä ja kotiharjoitteluita suunniteltiin tarkoin,
mutta toiveissa ollutta asumisharjoitteluasuntoa emme vuoden aikana saaneet.
Helmiinan perheet retkeilivät lähiympäristössä ja osallistuivat lasten kanssa erilaisiin tapahtumiin.
Lisäksi syksyllä järjestettiin muutaman yön mittainen perheleiri yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa.

Helmiinan (13) ja Oulunkylän ensikodin (21) aikuisasiakkaiden ikä
tulohetkellä 2013 (34 kpl)
40-44v
0%

45-49v
3%
35-39v
12 %

20-24v
18 %

30-34v
26 %
25-29v
41 %
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Helmiinan (6) ja Oulunkylän ensikodin (17) 2013 päättyneiden
jaksojen pituudet (23 kpl)
alle 1 kk
4%

1-3 kk
18 %

9-12 kk
35 %

3-6 kk
17 %
6-9 kk
26 %

3.2 Päihdeongelmiin erikoistuneet avopalveluyksiköt Pesä ja Esmiina

Avopalveluyksiköt Pesä ja Esmiina tarjoavat avopalveluja päihdeongelmaisille raskaana oleville naisille perheineen ja vauvaperheille. Kuntoutus perheiden kanssa on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, ja sillä tuetaan päihteettömyyttä, vanhemmuutta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.
Avopalveluissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteella, johon kuuluvat mm. säännölliset yhteisökokoukset, erilaiset keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä jaettu vastuu arjen askareista. Jokainen vanhempi-vauva pari saa kuntoutusjakson alkaessa omat lähityöntekijänsä. Äidin ja isän lähityöntekijä paneutuu vanhempien kanssa heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen ja uudenlaisen
elämän oppimisen ja harjoittelun tukemiseen. Lapsen lähityöntekijä toimii lapsen äänenä ja tukee
vanhemmuutta kuntoutusjakson aikana. Vuorovaikutusta vanhempien ja vauvan välillä tutkitaan videoinnin avulla. Kuntoutusjaksoon kuuluvat päihdeseulat, yksilö- ja perhekeskustelut sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tukeminen sekä jatkohoidon järjestäminen. Etsivällä työllä pyritään saamaan hoitoon päihteitä käyttäviä raskaana olevia naisia sekä vauvaperheitä, joita kohdataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä.

Avopalveluyksikkö Pesä
Pesän asiakastyössä keskityttiin vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdehoitoihin. Pesässä myös toteutettiin koko yhdistyksen henkilökunnalle suunnattuja Theraplay-tapaamisia, joiden tarkoitus oli rohkaista Ensikodin työntekijöitä toteuttamaan Theraplay-hoitoja omissa yksiköissään.
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Pesässä tehtiin alueellisten päihdehuollon yksiköiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa verkostoyhteistyötä. Tärkeää oli tuoda keskusteluihin, miten raskaana olevien korvaushoitoasiakkaiden auttamisessa voitaisiin vahvistaa vauvalähtöisyyttä ja äitiyden tukemista, erityisesti
heti vauvan syntymän jälkeen. Tavoitteena oli haastaa terveydenhuollon ammattilaiset keskustelemaan kanssamme siitä, olisiko nykyisiä hoitokäytäntöjä mahdollista muokata niin että vauvan ja
äidin yhteys voisi säilyä mahdollisimman ehjänä syntymän jälkeen ja että hoitojärjestelmä aidosti
tukisi äitiyttä. Pesän sosiaalityöntekijä kävi puhumassa aiheesta Päivytin (päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä) kokouksessa sekä valtakunnallisilla päihde- ja mielenterveyspäivillä yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Tulevana vuonna pyrimme virittämään keskustelua aiheesta
myös HUS:n päihdepsykiatrian poliklinikan ja –osaston henkilökunnan kanssa.
Pesän kuntoutuksessa oli vuoden aikana kaikkiaan 26 äitiä, joista yhdeksän odotti vauvaa. Näistä
kolmella oli jo Pesän asiakkuus vanhemman lapsen kanssa. Uudelleen raskaaksi tulo kuntouksen
kestäessä näyttää lisääntyneen.
Psykologi teki kahdelle lapselle kehitystason arvioinnin äitien toiveesta. Perhekohtaisessa kuntoutuksessa vauvaperheiden kanssa toteutettiin perheelle etukäteen suunniteltuja vuorovaikutusta tukevia leikkihetkiä. MIM- vuorovaikutushavainnointia ja Theraplay- menetelmiä hyödynnettiin ja niiden käyttöä vahvistettiin. Vauvahierontaa toteutettiin perhetapaamisissa.
Raskaana olevien naisten ryhmämuotoinen kuntoutus toimi kevään ajan, mutta syksyllä ryhmään ei
ollut riittävästi asiakkaita. Vauvamuskari jatkui koko vuoden. Yli yksivuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen oli kevään ajan kokoontuva vuorovaikutusleikkiryhmä. Kevään ajan kokoonnuttiin opiskelemaan ryhmässä Emotionaalisen saatavilla olon teoriaa, mutta ryhmä ei jatkunut enää syksyllä.
Asiakkaiden kanssa tehtiin päiväretkiä perheiden valitsemiin retkikohteisiin sekä perhekuntoutusleiri
Sopukassa. Kaksi Pesän entistä asiakasta toimi keittiöharjoittelijana työvoimatoimiston järjestämässä työkokeilussa.
Vapaaehtoistyö näkyi Pesän toiminnassa monella tavalla. Pesän asiakaslapset saivat erityistä hoitoa
osteopaatilta, joka kävi vapaaehtoisesti hoitamassa Pesän asiakaslapsia seitsemänä päivänä. Asiakasäitejä hemmoteltiin kahdessa naistenpäivätapahtumassa vapaaehtoisten tekemällä intialaisella
päähieronnalla, ja yksi asiakasäiti sai itselleen tukihenkilön yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. Pesän isille ja lapsille suunnattu vapaaehtoisen toteuttama valokuvaprojekti jatkui syksyllä uusien asiakkaiden kanssa. Valokuvaprojektissa keskityttiin Pesän iseihin, heidän isyyteensä ja suhteeseensa
omiin lapsiinsa. Kevätkaudella Pesän yhden asiakasperheen kanssa työskenteli vapaaehtoisena lasten ja nuorten erityistason ryhmäpsykoterapeutti.
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Avopalveluyksikkö Esmiina
Esmiina on toiminut alusta lähtien samoissa tiloissa Espoon keskuksessa, mutta kymmenennen
toimintavuoden alkaessa oli edessä uusien tilojen etsintä. Uusiin, hyvin toimiviin tiloihin Espoon
Leppävaarassa päästiin muuttamaan maaliskuussa. Muutto hyvien kulkuyhteyksien äärelle tuntuu
palvelevan hyvin asiakkaita niin Espoosta kuin ympäröivistä kunnista.
Kerrallaan asiakkuudessa oli noin 15 perhettä. Raskaana kuntoutuksen Esmiinassa aloitti 16 äitiä.
Kuntoutuksessa olleista perheistä kuusi ohjautui Esmiinaan Helmiinan ensikotijaksolta. Vastaavasti
Esmiinan kuntoutuksessa olleista perheistä kolme ohjautui kuntoutusjaksolle Helmiinaan.
Esmiinan toiminnan teemana oli vuoden 2013 aikana vertaistuki. Vertaistukea haluttiin kehittää viikoittaisilla yhteisökokouksilla, joita alettiin toteuttaa edellisenä vuonna. Vuoden aikana yhteisökokouksien merkitys vahvistui yhteisössä, ja asiakasvanhemmat kokivat saavansa hyvää tukea ja palautetta muilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta perheiltä. Kerran kuukaudessa oli Yhteisöpäivä, jolloin oli jotain yhteisökokouksessa aikaisemmin sovittua toimintaa. Tämän lisäksi äidit
osallistuivat vapaaehtoistyöntekijän toteuttamiin hyvinvointivalmennuksiin. Esmiinan ja Helmiinan
entisille ja nykyisille asiakkaille tarkoitettu vertaistukiryhmä on jatkanut kokoontumisia Esmiinan tiloissa noin kerran kuukaudessa. Ryhmää ovat ohjanneet viisi entistä, kuntoutuksessaan hyvin edennyttä asiakasäitiä vuorollaan. Ryhmä on koettu merkitykselliseksi, kuntoutumista edistäväksi ja toivoa antavaksi.
Esmiinan viikkorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Kerran viikossa oli hoiva-leikkiryhmä, jossa
keskitytään aitoon kohtaamiseen, kosketukseen ja hoivaan, ja kerran viikossa kokoontui kaksi naisten keskusteluryhmää. Ryhmissä keskityttiin omaan itseen ja päihdekuntoutumiseen. Naistenryhmien ajan lapset leikkivät omissa ryhmissään työntekijöiden kanssa. Ryhmien avulla opeteltiin eroja jälleennäkemistilanteita sekä leikittiin Theraplay tyyppisiä leikkejä. Asiakasperheiden kanssa tehtiin erilaisia pieniä retkiä, ja kolmen päivän perheleiri toteutettiin Hvittorpin leirikeskuksessa. Leiri
toteutettiin lahjoitusvaroin.
Vertaistuen kehittämisen lisäksi painopistealueena oli isien kanssa tehtävän työn kehittäminen yhteistyössä Espoon Lyömättömän Linjan kanssa. Vuoden aikana Lyömätön Linja piti kaksi yhdeksän
kerran isäryhmää. Isäryhmän osallistujakunta laajeni, kun ryhmään osallistui Esmiinan ja Helmiinan
isien lisäksi myös Oulunkylän ensikodin isiä. Isien palaute ryhmistä oli hyvää, joten niitä tullaan
edelleen jatkamaan.
Etsivää työtä tehtiin yhteistyötapaamisissa mm. Vantaan ja Kauniaisten lastensuojelun kanssa. Yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja HAL-poliklinikoiden kanssa on jatkettu.
Ensikoti Helmiinan ja avopalveluyksikkö Esmiinan perustamisesta tuli kertomusvuonna kuluneeksi
10 vuotta. Juhlan kunniaksi järjestettiin yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ja Turun yliopiston
FinnBrain tutkimusryhmän kanssa seminaari ”Vauvan terve kehitys päihdeperheessä”. Seminaaria
varten Helmiinan ja Esmiinan työryhmät ja asiakkaat työstivät videon, joka kertoo, mitä kuntoutuminen näissä yksiköissä on ollut ja mitä se on merkinnyt. Seminaariin osallistui 180 henkeä. Lisäksi
Helmiinassa ja Esmiinassa järjestettiin avoimet ovet yhteistyökumppaneille.
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Esmiinan ja Pesän aikuisasiakkaiden ikä tulohetkellä 2013 (67)
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Esmiinan ja Pesän 2013 aikana päättyneiden jaksojen pituudet (51)
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4 TOIMINTAEDELLYTYKSET
4.1 Hallinto

Helsingin ensikoti ry on kansalaisjärjestö, jonka hallinto perustuu vapaaehtoistoimintaan. Vuosikokous on yhdistyksen päättävä elin, joka valitsee johtokunnan jäsenet. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3.2013. Vuosikokouksen yhteydessä Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkö Katariina
Suomu piti alustuksen aiheesta ”Toimintaympäristö muuttuu, miten meillä menee?”. Yhdistyksen
jäsenmäärä oli vuoden lopussa 234. Jäseniin pidettiin yhteyttä jäsenkirjeiden sekä Ensi- ja turvakotien liiton Enska-lehden välityksellä. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana viisi kirjettä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Ritva Winter.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kirsi Suvensalmi. Johtokunnassa jatkoivat Kauko
Aromaa, Virpi Dufva, Marjukka Laine, Kirsi Salonen ja Liisa Waali. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin uudestaan puheenjohtajan lisäksi Kaarina Aromaa. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Riitta Niinivaara ja Johanna Suvensalmi. Edellisvuonna johtokuntaan valittu Ville Winter erosi
vuoden aikana johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat varsinaisten jäsenten lisäksi henkilökunnan edustajana alkuvuonna ohjaaja Mona Karila ja keväästä alkaen vastaava
ohjaaja Kirsi Roos sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelemiseen osallistuivat myös toimipisteiden johtajat. Johtokunta piti vuoden aikana
yhdeksän kokousta. Johtokunnan jäsenet käyttivät toimintaan aikaa 460 tuntia (450 v. 2012) eli noin
61 (60) työpäivää.
Yhdistyksen kansalaistoiminnan työryhmässä oli edustajia sekä asiakkaista, henkilökunnasta että
johtokunnasta. Työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi osallistuttiin Ensi- ja turvakotien liiton järjestämiin Vapos-hankkeen (Vapaaehtoisuutta ja osallisuutta) järjestämiin kansalaistoiminnan työkokouksiin ja vapaaehtoistoiminnan valtakunnalliseen tapahtumapäivään. Helsingin
päärautatieasemalla toteutetussa tapahtumassa olivat mukana pääkaupunkiseudun yhdistykset ja
Ensi- ja turvakotien liitto. Tapahtumassa toteutuneet kohtaamiset innoittivat uusia vapaaehtoisia
myös Esmiinan ja Helmiinan toimintaan mukaan.
Yhdistyksen kirpputoritapahtumia järjestävään ryhmään kuului 14 (14 v. 2012) vapaaehtoista. Ryhmän vetäjinä toimivat ohjaajat Kaisa Hulkko ja Helena Kuusivuori. Ryhmä järjesti vuoden aikana 14
kirpputoritapahtumaa ja järjestelyiltaa (13) sekä arpajaiset ensikodin grillijuhlassa.
Yhteenvetona voi todeta, että yhdistyksen piirissä tapahtuva vapaaehtoistoiminta on kasvanut ja vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt. Kansalaistoiminnan tilastointi alkoi asiakastietojärjestelmässä,
ja sen täysimääräinen käyttöön otto on tulevan vuoden haaste. Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan
osallistui vuoden aikana kaikkiaan 90 henkilöä (88 v. 2012). Heidän toiminnastaan kertyi 2765 (2515)
tuntia eli noin 370 työpäivää (335). Jo toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten lisäksi monet uudet
vapaaehtoiset ilmoittivat kiinnostuksestaan liittyä yhdistyksen toimintaan. Vuoden aikana järjestettiin kolme kertaa uusien vapaaehtoisten perehdytysiltoja. Työntekijöiden resurssit ottaa vastaan ja
perehdyttää uusia vapaaehtoisia olivat täysin riittämättömät. Kokeilimme uusia toimintakäytäntöjä,
joilla pyrimme vastaamaan tähän haasteeseen. Kehittämistyö jatkuu tulevana vuotena, jotta voimme
huolehtia vapaaehtoistoiminnasta laadukkaasti.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat HTM-tilintarkastajat Jari Etelämaa ja Kai Salmivuori. Varatilintarkastajina toimivat HTM Martti Haapakoski ja KHT Osmo Immonen. Jari Etelämaa oli Tilintarkastus J. Etelämaa Oy:stä, muut tilintarkastajat olivat Tilintarkastusrengas Oy:stä.
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Yhteistyö
Helsingin ensikoti ry kuuluu jäsenenä ensi- ja turvakotiyhdistysten valtakunnalliseen keskusjärjestöön Ensi- ja turvakotien liittoon. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Tuula Haatainen Helsingistä. Helsingin ensikoti ry:n johtokunnan jäsen Virpi Dufva jatkoi kolmatta vuotta kolmannella kaudellaan
liittohallituksessa. Hän oli myös liittohallituksen työvaliokunnan jäsen ja väkivaltatyön toimikunnan
puheenjohtaja.
Helsingin ensikoti ry on Ensi- ja turvakotien liiton kautta jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Lasten
Päivän Säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Nuorisoasuntoliitto, Raha-automaattiyhdistys, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Työväen Sivistysliitto sekä Suomen
leikki- ja lelumuseon ystävät ry.
Helsingin ensikoti ry:n työntekijät toimivat vuoden aikana luennoitsijoina, alustajina ja muina asiantuntijoina useissa tilaisuuksissa. Usein aiheena oli päihdeongelmainen nainen, raskaus ja vanhemmuus. Myös synnytyksen jälkeinen masennus ja perheiden auttaminen oli kysytty teema, samoin
perheiden ryhmämuotoinen ja vertaistukeen perustuva kuntoutus. Yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa myös kansainvälisiä ryhmiä.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita Helsingin ensikoti ry:lle olivat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten lisäksi Raha-automaattiyhdistys, Helsinki, Espoo ja Vantaa. Asiakastyössä tärkeitä
yhteistyökumppaneita olivat kuntien lastensuojeluviranomaiset, terveyskeskukset, synnytys- ja lastensairaalat sekä mielenterveyden ja päihdehuollon hoitoyksiköt. Ensikotiyhdistys teki yhteistyötä
myös monien muiden pääkaupunkiseudulla toimivien järjestöjen, laitosten, liike-elämän edustajien
sekä yksityishenkilöiden kanssa. Mm. Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö,
Blue & White –Lions-club, Vallilan Lions-club, ZONTA-naiset, IKEA ja Centura ry muistivat yhdistyksen toimintaa ja asiakkaita merkittävin lahjoituksin. Myös monien muiden yhteisöjen ja yksityisten
lahjoituksia saatiin.
Merkittävä kumppani on myös Suomen Punainen Risti (SPR), jonka vapaaehtoiset kävivät kuukausittain hoitamassa vauvoja Helsingin ja Oulunkylän ensikodeissa antaen näin vanhemmille kaivattuja vapaahetkiä.
Helsingin ensikoti ry on Oy Ursulan osakas. Oy Ursula ylläpitää kahvila Ursulaa Helsingin Kaivopuistossa sekä kahvila Pirittaa Tokoinrannassa. Piritta myytiin vuoden aikana. Muut osakkaat ovat
Käpyrinne ry, Pienperheyhdistys ry, Kansan Sivistysrahasto - Työväen kukkasrahasto, Lomakoti Kotoranta ry sekä Kesäkoti Kallioniemi ry. Helsingin ensikotiyhdistyksen edustajana yhtiön hallituksessa toimi Kirsi Suvensalmi.

Tiedottaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhdistys tiedotti toiminnastaan Ensi- ja turvakotien liiton julkaiseman Enska-lehden sekä monien
sanoma-, aikakaus- ja ammattilehtien sekä radion ja television välityksellä.

Huomionosoitukset
Ensi- ja turvakotien liiton hopeinen ansiomerkki myönnettiin ohjaaja Mona Karilalle, vastaava ohjaaja Nina Laitilalle, johtaja Annika Piskunen-Virkille, ohjaaja Hannele Söderholmille ja toimistosihteeri Kaija Mertalle.
Miina Sillanpää –mitali myönnettiin ohjaaja Satu Veijalaiselle.
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Apurahat
Miina Sillanpään opintoapurahahakemuksia ei tullut määräaikaan mennessä, joten apurahoja ei
myönnetty.

Tutkimukset
Oulunkylän ensikodin ohjaajat Miia Pikulinsky ja Satu Tammivuori tekivät ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tutkimuksen ”Ei enää päihdeäiti? Päihderiippuvuudesta kuntoutuminen.”
Tutkimusaineistona oli Oulunkylän ensikodissa vähintään kolme kuukautta kuntoutuksessa vuosina
2000 – 2010 olleiden aikuisten haastattelut. Tutkimus julkaistiin v. 2014 alussa Ensi- ja turvakotien
liiton Työpapereita –sarjassa.

4.2 Organisaatio

Helsingin ensikotiyhdistyksen organisaatio v. 2013 päättyessä:

Vuosikokous

Johtokunta

Toiminnanjohtaja

Vallilan
toimintayksiköt:

Pidä kiinni® hoitojärjestelmä:

Pidä kiinni® hoitojärjestelmä:

Hallinto:

Perheyksikkö Kaneli

Oulunkylän ensikoti

Ensikoti Helmiina

Taloustoimisto

Perheyksikkö Triangeli

Avopalveluyksikkö Pesä

Avopalveluyksikkö
Esmiina

Perheyksikkö Balanssi
Baby blues -avopalvelut
Päiväryhmä Varvara
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4.3 Henkilökunta

Yhdistyksessä oli vuoden päättyessä vakinaista henkilökuntaa 70 henkilöä. Suurimmalla osalla yhdistyksen työntekijöistä oli sosiaalityöntekijän, -ohjaajan, -kasvattajan tai sosionomin (AMK) koulutus, mutta työryhmiin kuului myös sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia, kätilöitä, terveydenhoitajia,
lähihoitaja, perheterapeutti, psykologi ja kasvatustieteen maisteri sekä tradenomi ja muita taloustai toimistoalan ammattilaisia.
Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat Kirsi-Maria Manninen (työsuojelupäällikkö) ja työsuojeluvaltuutetut Kaisa Hulkko, Anu Holtari, Aila Elovuori, Sini Backman ja Krista Gleisner sekä Mona Karila ja
Lea Bueno varavaltuutettuina. Toimikunta piti vuoden aikana viisi kokousta. Kaikille työtekijöille yhteinen TYKY-päivä toteutettiin 29.5. retkenä Tallinnaan. Työntekijöiden liikuntaharrastusta tuettiin
liikunta-kulttuuriseteleillä. Yhteistoimintaneuvottelukuntaan kuuluivat luottamusmiehen ja työnantajan edustajien lisäksi työsuojeluvaltuutettujen edustaja ja henkilökunnan edustaja johtokunnassa.
Neuvottelukunta kokoontui viidesti.
Henkilökunnan työterveyspalvelujen palveluntuottaja vaihdettiin alkuvuonna Terveystalosta Diacoriin. Työterveyshoitajana toimi Eija Kymenvirta ja lääkäreinä Vilja Maria Tirilä-Raittinen ja Sirkka Itani,
psykologina toimi Susanna Mäkinen ja työfysioterapeuttina Anna Tiusanen.
Helsingin ensikoti ry on työnantajana järjestäytynyt Sosiaalialan Työnantajat ry:hyn. Henkilökunnan
luottamusmiehenä toimi Eija Takala (Talentia ry). Luottamusmies ja työnantajan edustajat pitivät
vuoden aikana kolme kokousta työsuhteen ehtoihin liittyvien asioiden käsittelyä varten.

Koulutus, työnohjaus ja konsultaatio
Ensi- ja turvakotien liitto järjesti koulutusta ja valtakunnallisia työkokouksia sekä jäsenyhdistysten
työntekijöille että luottamushenkilöille. Tilaisuuksia järjestettiin yhdistysten toiminnanjohtajille,
päihde-ensikotien johtajille ja ohjaajille, avopalveluyksiköiden vastaaville sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille, taloudenhoitajille, perhekuntoutuksen työntekijöille, Baby blues –työntekijöille ja lapsityön
työntekijöille. Monet työntekijät osallistuivat ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin.
Yhdistys järjesti toimipaikkakoulutusta itse ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Niistä mainittakoon Theraplayn peruskurssi sekä edellisvuodesta jatkunut, Kalliolan kanssa yhteistyössä toteutettu koulutusprosessi Traumanäkökulma hoitotyön välineenä.
Hoitohenkilökunnan työnohjaus toteutettiin ryhmäohjauksena toimipisteittäin. Johtoryhmällä oli
valmennuksellinen työnohjaus. Tiimivastaavilla jatkui ryhmätyönohjaus. Asiakastyön konsultaatiota
järjestettiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Työnohjaajina ja konsultteina toimivat kokeneet
ja arvostetut alan ammattilaiset.
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4.4 Talous

Yhdistys saavutti vuodelle 2013 asetetut asiakasmäärään liittyvät ja taloudelliset tavoitteet kokonaisuudessaan hyvin. Kunnilta saatavat asiakastuotot olivat 4.340.981,87 €. Kasvua edellisestä vuodesta
oli 11,3 %. Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 % 5.633.210,46
euroon. Yhdistyksen tilikauden tulos oli 532.877,73 € ylijäämäinen. Ylijäämästä 50.374 € aiheutui eläkevastuuvelan muutoksesta. Ylijäämään vaikutti myös se, ettei kaikkia suunniteltuja korjauksia Vallilan vanhassa ensikotirakennuksessa ehditty toteuttaa vuoden 2013 aikana. Ylijäämällä aiotaan kattaa vuodelle 2014 arvioitua alijäämä. Alijäämä aiheutuu siitä, että Vallilan ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen hinnat on sidottu samalle tasolle vuodeksi 2014 Helsingin kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta johtuen. Kustannuspaikkakohtaiset erillistuloslaskelmat ovat tilinpäätöksen yhteydessä.
Äitien asuntorahastoon ostettiin loppuvuodesta 2013 kaksio Espoon Kivenlahdesta. Asuntoa on remontoinnin jälkeen tarkoitus käyttää harjoitteluasuntona Ensikoti Helmiinasta lähteville perheille.
Vuoden päättyessä Äitien asuntorahasto omisti yhdeksän osakehuoneistoa. Ylijäämä, 45.312,04 €,
siirrettiin Äitien asuntorahaston pääomaan.
Yhdistyksen omistamasta asuinkerrostalosta, Perhetalosta, vuokrataan asuntoja vähävaraisille,
asunnon tarpeessa oleville lapsiperheille. Osa Perhetalon tiloista on yhdistyksen käytössä. Aravavuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitukset koskevat taloa vuoteen 2038 saakka. Perhetalon toimistohuoneista remontoidaan alkuvuodesta 2014 yksi kaksio lisää. Tarvittavat suunnitelmat tehtiin
ja rakennusluvat saatiin vuonna 2013.
Käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä käytettiin ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Vuoden aikana saatiin rahalahjoituksia yhteensä 71.695,45 €. Varoilla mm. järjestettiin perheille retkiä, hankittiin leikkiterapiavälineitä ja kalusteita asiakastiloihin sekä käyttötarvikkeita perheille kotiin
vietäviksi. Tilinpäätöshetkellä käyttämättömät lahjoitusvarat, 57.939,23 €, on kirjattu siirtovelkoihin.
Perhekuntoutusyksikkö Varvaran saamasta suuresta lahjoituksesta, 45.000 €, oli tilinpäätöshetkellä
käyttämättä 44.850 €. Rahoilla aiotaan kunnostaa ja ajanmukaistaa henkilökunnan työtiloja ja –välineitä vastaamaan käyttötarpeita sekä vahvistaa perhekuntoutustoimintaa.
Yhdistyksen johtokuntaan kuului yhdeksän jäsentä. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat esittelijänä
toiminnanjohtaja, sihteerinä talouspäällikkö sekä henkilökunnan edustaja. Johtokunta piti vuoden
aikana yhdeksän kokousta. Yhdistyksen palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 68 vakinaista työntekijää. Vapaaehtoistoimintaan osallistui yhteensä 90 henkilöä. Heidän toiminnastaan kertyi noin
2765 tuntia.
Yhdistys osallistui Espoon kaupungin ympärivuorokautisten perhekuntoutuspalveluiden kilpailutukseen, ja kaupungin kanssa tullaan tekemään sopimus kyseisistä palveluista ajalle 1.2.2014 – 31.1.2016
(optiomahdollisuus 31.1.2018 saakka). Yhdistyksellä on Helsingin kaupungin kanssa sopimus ympärivuorokautisista perhekuntoutuspalveluista vuosiksi 2013 -2016. Päihdeäitien hoitojärjestelmän rahoitukselle ei ole löydetty pysyvää rahoitusmallia usean vuoden neuvotteluista huolimatta, mikä aiheuttaa edelleen epävarmuutta yhdistyksen ao. toimintayksiköissä. Neuvotteluja mahdollisista rahoitusratkaisuista käydään edelleen Ensi- ja turvakotien liiton, valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen
kesken. Kuntien talousvaikeudet ja mahdolliset muutokset kuntakentällä vaikuttavat koko yhdistyksen toimintaan ja tuleviin toimintaedellytyksiin. Helsingin kaupungilla on suunnitelmia kaikkien perhekuntoutuspalvelujen kilpailuttamisesta. Pyrimme neuvottelemaan asiasta yhdessä kaupungin ja
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, jotta avustuksia saavien palvelujen tulevaisuus voidaan turvata.
Yhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat vanhoja, ja niihin on odotettavissa suuria korjauksia tulevina
vuosina. Korjaustarpeita ja –aikatauluja tullaan edelleen tarkentamaan tulevalla tilikaudella. Yhdistyksessä myös jatketaan kokonaisselvitystä yhdistyksen omistamien kiinteistöjen tulevaisuudesta:
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kannattaako yhdistyksen pitää ne omassa omistuksessaan, millaisilla ratkaisuilla pystyään huolehtimaan niiden kunnossapidosta pitkällä aikavälillä jne. Tässä yhteydessä on pohdittu myös Äitien
asuntorahaston tulevaisuuden roolia ja asemaa.

Helsingissä maaliskuun 6. päivänä 2014

HELSINGIN ENSIKOTI RY

Johtokunta
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5 TILASTOTIETOJA

HELSINGIN ENSIKOTI

Ensikotiyksikkö Triangeli
Ensikotihoidossa oli vuoden 2013 aikana 31 (28 vuonna 2012) äitiä, kahdeksan (seitsemän) isää ja
29 (24) lasta. Hoitovuorokausia kertyi 6442 (6292). Yksikön käyttöaste oli 98 (96) %. Lisäksi itsenäisen asumisen tukityön vuorokausia kertyi 804 (728). Asiakasperheitä tuli Helsingin, Espoon ja
Vantaan lisäksi Hämeenlinnasta, Karjaalta, Nurmijärveltä, Porvoosta ja Tuusulasta.
Hoitovuorokaudet kotikunnittain:
v.2013
määrä

%

v.2012
määrä

%

Espoo
Helsinki
Vantaa
Muut kunnat

1959
1869
1187
1427

30
29
19
22

2116
2147
1155
874

34
34
18
14

yhteensä

6442

100

6292

100

Ensikotiyksikkö Kaneli
Ensikotihoidossa oli vuoden 2013 aikana 17 (20 vuonna 2012) äitiä, neljä (kuusi) isää ja 16 (19) lasta.
Hoitovuorokausia kertyi 3589 (3564). Hoitovuorokausista 52 toteutui Rytmi blues –jaksoilla. Yksikön
käyttöaste oli 98 (97) %. Itsenäisen asumisen tukityön vuorokausia kertyi 0 (228). Asiakasperheitä
tuli Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi Keravalta, Kirkkonummelta ja Porvoosta.
Hoitovuorokaudet kotikunnittain:
v.2013
määrä

%

v.2012
määrä

%

Espoo
Helsinki
Vantaa
Muut kunnat

869
1256
955
509

24
35
27
14

727
1611
916
310

20
45
26
9

yhteensä

3589

100

3564

100

Ensikotiyksikkö Balanssi
Helsingin ensikodin Balanssi-yksikössä oli ympärivuorokautisessa hoidossa vuoden 2013 aikana 14
(22 vuonna 2012) äitiä, neljä (10) isää ja 15 (22) lasta. Hoitovuorokausia kertyi 3867 (3896), joista
Rytmi-bluesjaksoilta 86 vrk. Yksikön käyttöaste oli 96 (106) %. Lisäksi itsenäisen asumisen tukityön
vuorokausia kertyi 426 (43) ja kotiutumisen tukityötä 92 pv (0). Asiakasperheitä tuli Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi Hämeenlinnasta, Kirkkonummelta, Mikkelistä ja Vihdistä.
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Hoitovuorokaudet kotikunnittain:
v. 2013
määrä

%

v. 2012
määrä

%

Espoo
Helsinki
Vantaa
Muut kunnat

1823
1162
100
782

47
30
3
20

947
1637
646
666

24
42
17
17

yhteensä

3867

100

3896

100

PERHEKUNTOUTUS VARVARA
Perhekuntoutus Varvaran päiväryhmissä asiakkaana oli 23 (16 vuonna 2012) perhettä, joissa oli yhteensä 38 (28) aikuista ja 24 (18) lasta. Jälkihuoltoryhmä Jälkkäriin osallistui 12 (kuusi) perhettä. Valtaosa asiakasperheistä oli helsinkiläisiä, mutta myös Espoosta, Vantaalta, Raaseporista ja Porvoosta
oli asiakkaita. Kotiutumisen tukityöjaksolla oli vuoden aikana yksi perhe, samoin Itsenäisen asumisen tukityön piirissä oli yksi perhe.
Laskutettuja hoitoviikkoja Varvarassa kertyi 481 (468 vuonna 2012).
Perhekohtainen asiakastyö:
v.2013

v.2012

perhetapaamiset
last.suoj.neuvottelut, verkostotapaam.
lapsikohtainen työ
kotikäynnit

66
30
18
3

54
39
24
5

yhteensä

117

122

Ryhmäpäivien aikana toteutettiin musiikkiterapiaryhmä 46 (44 v. 2012) kertaa.

Ryhmätoiminta varsinaisten ryhmäpäivien lisäksi:
v. 2013
kerrat

v. 2012
kerrat

isä-lapsiryhmät
perhekuntoutuskurssit
retket

9
4
4

9
4
4

yhteensä

17

17
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Synnyttäjien tukihenkilö- eli doulatoiminta:

tukihenkilösuhteita
tukihenkilö mukana synnytyksessä
doulaillat (toiminnanohjaus)

v. 2013
määrä

v. 2012
määrä

80
32
11

70
41
10

PIDÄ KIINNI® –HOITOJÄRJESTELMÄN YKSIKÖT

OULUNKYLÄN ENSIKOTI
Oulunkylän ensikodissa oli vuoden 2013 aikana ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa yhteensä 15
(16 vuonna 2012) äitiä, seitsemän isää (viisi) ja 12 (14) lasta. Hoitovuorokausia kertyi 3562 (2960),
joista RAY:n subventoimia 84 (181). Yksikön käyttöaste oli 89 % (74 %). Asumisharjoittelussa oli yksi
(yksi) perhe, vuorokausia kertyi 203 (328 perhekohtaista hoitovuorokautta v. 2012). Asiakasperheitä
tuli Helsingin ja Vantaan lisäksi Järvenpäästä, Porvoosta ja Riihimäeltä.
Hoitovuorokaudet asiakkaan kotikunnan mukaan:
v. 2013
määrä

%

v. 2012
määrä

%

Helsinki
Vantaa
Muut

3067
207
288

86
6
8

2244
287
1329

58
7
35

yhteensä

3562

100

3860

100

AVOPALVELUYKSIKKÖ PESÄ
Avopalveluyksikkö Pesän asiakkaina oli vuoden 2013 aikana yhteensä 26 (44 vuonna 2012) perhettä,
joissa oli yhteensä 34 (48) aikuista ja 24 (33) lasta. Laskutettuja hoitoviikkoja kertyi aikuisista 811
(1249) ja lapsista 709 (850), yhteensä 1520 (2099). Pesän 58 (81) asiakkaasta helsinkiläisiä oli 45 (71)
ja vantaalaisia 13 (10). Jatkohoitoryhmästä kertyi 18 laskutettua kuukautta.
Asiakastyötä kirjattiin seuraavasti:
v. 2013

v. 2012

tapaamiset
verkostopalaverit
kotikäynnit

530
68
58

391
102
62

yhteensä

656

555

Ryhmiä v. 2013: 158 (318 v. 2012) ryhmäkertaa; lisäksi retket, leirit ja juhlat 17 (14).
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ENSIKOTI HELMIINA
Ensikoti Helmiinassa oli vuoden 2012 aikana ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa yhteensä 11 (11
vuonna 2012) äitiä, kaksi isää (kaksi) ja yhdeksän (10) lasta. Hoitovuorokausia kertyi yhteensä 3136
(3000) hoitovuorokautta, joista RAY:n subventoimia 268 (115). Yksikön käyttöaste oli 78 % (75 %).
Asiakasperheitä tuli Helsingin ja Espoon lisäksi Kirkkonummelta, Porvoosta ja Riihimäeltä.
Hoitovuorokaudet asiakkaan kotikunnan mukaan:
v. 2013
määrä

%

v. 2012
määrä

%

Espoo
Helsinki
Muut kunnat

548
1394
1194

17
46
38

659
1669
672

22
56
22

yhteensä

3136

100

3000

100

AVOPALVELUYKSIKKÖ ESMIINA
Avopalveluyksikkö Esmiinassa oli vuonna 2013 asiakkaana 26 (23 v. 2012) perhettä, joissa oli yhteensä 26 (23) äitiä, seitsemän (neljä) isää ja 21 (23) lasta. Hoitoviikkoja kertyi aikuisista 757 (738) ja
lapsista 584 (639), yhteensä 1341 (1377). Esmiinan 55 (50) asiakkaasta oli Espoosta 34 (37), Helsingistä yhdeksän (kolme), Vantaalta neljä (seitsemän) ja Kirkkonummelta kahdeksan (0).
Asiakastyötä kirjattiin seuraavasti:
v. 2013

v. 2012

tapaamiset
verkostopalaverit
kotikäynnit

491
72
39

421
65
74

yhteensä

602

560

Ryhmiä v. 2013: 204 (318 v. 2012) ryhmäkertaa; lisäksi retket, leirit ja juhlat: kahdeksan (22).

Helsingin ensikoti ry

KIITTÄÄ

lämpimästi kaikkia, jotka ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa. Erityisesti kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkia, jotka ovat taloudellisesti mahdollistaneet
toimintamme ja joilta olemme saaneet muutenkin arvokasta tukea työhömme. Lämpimät kiitokset
Ensi- ja turvakotien liitolle ja sen jäsenyhdistyksille sekä kaikille niille kunnille, jotka ovat tehneet
työtä kanssamme. Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki ne vapaaehtoiset, jotka ovat eri tavoin olleet
mukana toiminnassa. Lämpimät kiitokset myös kaikille yhdistyksen toimintaa tukeneille yksityishenkilöille ja yhteisöille, asiakkaille sekä henkilökunnalle. Toivomme yhteistyön jatkuvan hyvänä seuraavinakin vuosina.

JOHTOKUNTA

