Yhteystiedot ja perhesataman käyntiosoiteet:
Lappeenranta
Eropalvelujen koordinaattori
Marjaana Peronmaa 050 3588 394,

Perhesatamat
- lapsen ja hänestä erossa asuvan
vanhemman tapaamisiin

marjaana.peronmaa@mll.fi
Armilankatu 33 A, 53100 Lappeenranta

Kohtaamispaikka
Pikku-Tirikka

Me-talo Soppi
Sammonlahden S-Market

Armilankatu 33 A
53100 Lappeenranta

Orioninkatu 2
53850 Lappeenranta

•

•

Tapaamiset mahdollisia arkisin
ja lauantaisin

Tapaamiset mahdollisia
arkisin ja lauantaisin

Perhesatamatoiminta on osa MLL:n Kymen piirin
Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanketta (2018—2020).
Hanke perustuu MLL:n Tampereen osasto ry:n kehittämään malliin.
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MLL:n toimintaa tukemassa

Parisuhde päättyy - vanhemmuus jatkuu
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 käytännössä
•

•

Vanhempi tai työntekijä ottaa

hempien yhteiseen näkemykseen

yhteinen tapaamisaika.

lapsen edusta, vapaaehtoisuuteen ja
luottamuksellisuuteen. Kyseessä ei

Vanhemmilla tulee olla puheyhteys,

ole viranomaispalvelu, eikä tapaami-

sillä alkutapaamisessa molemmat

sista tehdä kirjauksia.

vanhemmat yhdessä koordinaatto-

•

•

Tapaamisten on toteuduttava lapsen

sen näkökulmasta parhaiten toimi-

edun mukaisella tavalla ja niihin ei

vista käytännöistä.

kuulu vanhempien välinen riitely.

Perhesatamatoiminnan mahdollista-

•

perheluotsit. Perheluotsi on ottatapaamisen ajan paikalla, mutta
jättää tilan lapsen ja vanhemman
yhdessäololle. Perheen toiveesta
perheluotsi voi olla tukena esim.
hoito– ja leikkitilanteessa.

Lasten ja vanhempien
erovertaisryhmätoiminta
Lapsen ja vanhemman kohtaamispaikkatoiminnan lisäksi Perhesatamatoiminta tarjoaa erovertaisryhmätoimintaa lapsille sekä
eronneille vanhemmille.
Ryhmien alkamisajankohdista voi
tiedustella koordinaattorilta.

Lapset ovat tapaamisen aikana aina
vanhempiensa vastuulla.

vat koulutetut vapaaehtoiset eli
•

massa perheen vastaan ja on koko
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Perhesatamatoiminta perustuu van-

yhteyttä koordinaattoriin ja sovitaan

rin kanssa sopivat tapaamisista lap-

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.

•

Sovituista ajankohdista pidetään
kiinni ja mahdollista peruuntumisista
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ilmoitetaan aina koordinaattorille.

•

Tapaamisiin ei voi tulla
päihtyneenä.

