
 
 
 

LASTENSUOJELUN KATTAVAT SIJAIS- JA AVOHUOLLON 
PALVELUT 10 – VUODEN KOKEMUKSELLA 

 
 
 



SIJAISHUOLTOA – ERITYISYKSIKKÖ VILLASYLI 
 
Pienryhmäkoti VillaSyli - Erityisyksikkö  
• 10 - 18 vuotiaille tytöille ja pojille 
• Psykiatrinen osaaminen, päihdetyön osaaminen 
• Eläinten terapeuttinen vaikutus – ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja tukena 
• Koulunkäynnin turvaaminen - erityisopettaja tukena 
• Lapsena olon salliminen - yksilöllinen  hoito ja kuntoutus  
• Tuki koko perheelle mm. psyko- ja perheterapia -  perheen vuorovaikutuksen korjaaminen 
 

                AVOHUOLTOYKSIKKÖ - VILLIS 
 
Kotikoulu erityisopettajan johdolla 
• Koulunkäynnin turvaaminen 5vrk/vko - viikonloput kotona 
Viikonloppu- ja lomalapsitoimintaa 
• Tukee perheen avohuoltoa  
• Mahdollistaa lapsille viikonloppuja tai loma-aikoja tuetusti rauhallisessa kodinomaisessa 

maalaismiljöössä eläinten ja lasten seurassa 
• Lomia eri teemojen alla, sovitusti  alan ammattilaisten tukemana 
Sijaisperheiden lomitukset (ohjaaja kotiin) 
•    Mahdollistaa sijaisperheiden lakisääteiset lomat - turvaa vanhempien jaksamisen 
•    Lomien aikana lapsista huolehtii lastensuojelun ammattilainen 24/7 
 

                NANNYN KANSSA PERHEKUNTOON 
 
• Perhe kaaoksessa, toiminta hajallaan ja kaikki toimivat perheessä omin säännöin  

         Kutsu ”VillaNuttu - Nanny” apuun - ESTÄ HUOSTAANOTTO 
• Nanny yhdessä perheen kanssa kokoaa, sanoittaa, rajoittaa ja on koordinaattorina, kun 

tarvitaan järeämpiä aseita perheen arjen tasapainon löytämiseksi 
• Kuntoutusjaksot VillaNutun perhetiloissa  sisältäen perheterapeutin tapaamiset 
 

                MUUT PALVELUT 
 
• Valvotut tapaamiset VillaNutun perheasunnoissa (Oulu, Paavola) 
• VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät sijoitettujen lasten vanhemmille 
• Työnohjaus sijaisperheille 
• Pari-,  perhe- ja yksilöterapia 
• Jälkihuolto 

Palvelut 



Onnistumisen kokemuksia 
• Erityisluokalta lukioon 

• Mutistipojasta  stipendin-saajaksi  

• 8-luokan todistuksen keskiarvo 5,5 korotettiin 9-luokalla 7,7 

• Kukaan meidän peruskoulun päättäneistä ei ole jäänyt ilman jatko-  
opiskelupaikkaa 

• Ammatillisen koulutuksen ja lukion loppuunsaattaminen jälkihuollossa 

• Syömishäiriöstä tasapainoiseksi nuoreksi naiseksi 

• Sairaalakoulusta normaaliin kouluun ja arkeen  

• Kuntouttavan Villis-arjen jälkeen kotiin 

• Intensiivinen perhetyö korjannut perheen arjen ja voimaannuttanut  
vanhemmat 

• Monikulttuurinen erityistuntemus mahdollistanut onnistuneen kotouttamisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Kiitos! Sain kotiin takaisin ihanan 
pojan, jolla on itsetuntokin kehittynyt" 

(Äiti, pojalla ADHD, Villiksessä 1 vuosi) 

" Täällä ohjaajat jaksoivat kuunnella 
minua ja kestivät raivokohtaukseni"  
(Tyttö, sijaisperheessä, hatkailua, 3 eri laitosta, 

Villiksessä 5-vuotta) 

"Tekemänne työ oli 
arvokasta, nyt 

ymmärrän rajojen 
tärkeyden." 

(Tyttö, Villiksessä 3 vuotta) 



VillaNuttu Oy  

Ilmakankaantie 90,  

92430 Paavola 

Puh: 040 867 3644 / 050 911 1884 

Sähköposti: villis@villanuttu.fi 

Kotisivut: www.villanuttu.fi 

 

         

Facebook/VillaNuttu 

mailto:villis@villanuttu.fi
http://www.villanuttu.fi/

