
AVOPALVELUT   PERHEKUNTOUTUSYKSIKKÖ APILAPOLKU



Työn sisältö
Perhekuntoutuksessamme koko perhe huomioidaan ja osallistetaan mukaan työhön, niin 
yksilöinä kuin osana perhettä. Työskentely sisältää perheohjausta, vanhempainohjausta, 
lasten kanssa tehtävää tukihenkilötyöskentelyä sekä perheterapeuttista työskentelyä. 
Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona ja tarvittaessa myös muissa perheen 
elämään luontaisesti kuuluvissa ympäristöissä. Perhettä tavataan sovittuina ajankohtina 
kuutena päivänä viikossa.

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa. Kuntoutuksen edetessä  
se painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Apilapolussa perhetera- 
peuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä 
varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan yksilötyöskentelynä, 
parityönä ja perhetapaamisissa. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien 
kyvyn mukaan. Vanhempainohjauksissa käydään laajasti läpi vanhemmuutta ja lasten 
hyvinvointia, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuuden arviointia, että kuntout-
tavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Tukihenkilötyöskentelyssä lapset 
tapaavat omaa työntekijäänsä. Tapaamisten sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mu-
kaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, 
tukien kokonaisvaltaista kuntoutumista.

Tiimi
Apilapolun perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen ryhmä perheohjaajia, 
perheterapeutteja sekä sosiaalityöntekijä. Perhekuntoutuksen työryhmällä on erikois-
osaamista muun muassa psykiatrian, psykologian, neuropsykiatristen haasteiden ja 
pedagogiikan saralta. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, 
jotka toteuttavat perheohjausta ja tukihenkilötyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työnteki-
jät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan.

Apilapolun laitosperhekuntoutus 
ja avoperhekuntoutus
Varsinais-Suomessa Loimaalla sijaitsevassa Apilapolun perhekuntoutusyksikössä toteu-
tetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja kokonaisvaltaista perhekuntoutusta. Perheet 
kohdataan avoimesti, rehellisesti ja lämmöllä. Toimintamme sisältää sekä arvioivaa, että 
kuntouttavaa työskentelyä koko perheen kanssa. 

Meillä on käytössämme viisi kodikasta asuntoa. Perheille on tarjolla neljä asuntoa, kaksi 
kaksiota ja kaksi kolmiota, joiden lisäksi käytettävissä on yksiö esimerkiksi ensiasunnoksi. 
Viihtyisät ja kodikkaat asunnot antavat puitteet toimivalle ja normaalia arkea tukevalle 
kuntoutusjaksolle.
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H U M A N A . F I

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti 
yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden 
laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Me kaikki työskentelemme 
yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään”.


