
LASTENSUOJELUYKSIKKÖ  LEPPÄLINTU



Uskomme, että jokaisen perheen ja 
lapsen ongelmat ovat ratkaistavissa 
oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella 
tuella, hoidolla ja kasvatuksella. 
Lähtökohta työhömme on asenne tehdä kaikkemme 
haasteellisimpienkin tilanteiden ratkaisemiseksi. 
Päivittäisessä tekemisessä huomioimme yksilöllisesti 
kunkin lapsen, nuoren ja perheen omat elämän-
tilanteet. 

Yhteisiä askeleita oikeaan suuntaan ohjaavat lapsille 
ja nuorille asetetut henkilökohtaiset tavoitteet. 
Monipuolinen omaohjaajatyöskentely auttaa lapsia 
ja nuoria näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Mukana askelissa



Sijaishuoltopalvelua alle 
kahdeksantoistavuotiaille 
lapsille ja nuorille.
Leppälintu on lastensuojeluyksikkö kiireellisesti 
huostaanotetuille, huostaanotetuille ja/tai 
avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja 
nuorille. Leppälinnussa on kaksi 7-paikkaista 
erityisyksikköä, Pirtti ja Kortteeri. Yksikkömme 
muokkaantuvat tilat joustavat hyvin erilaisiin 
tarpeisiin ja tilanteisiin.

Yksikkömme on matalan kynnyksen yksikkö, 
jossa tavoitteena on aina lasten ja nuorten 
kotiinpaluu. Tarjoamme myös lastensuojelun 
avo- ja jälkihuollon palveluita, esimerkiksi 
18 vuotta täyttäneen nuoren aikuisen omaan 
asuntoon suunnattuja palveluita. 

Päivystämme ympäri vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä ja autamme akuuteissa 
kriisitilanteissa nopeasti ja vastuullisesti. 

Pirtti
Pirtti on aloittanut toiminnan erityis- 
yksikkönä. Pirtin työskentelyn tavoitteena  
on kuntouttaa nuoria, joiden haasteina ovat 
esimerkiksi koulua käymättömyys, päihteet ja  
muu ikätasoista kehitystä ja elämänhallintaa 
häiritsevä käyttäytyminen. Henkilöstöllämme on 
neuropsykiatrista osaamista, joten pystymme 
vastaamaan neuropsykiatristen lasten pulmiin.

Pirtin erityisosaamista ovat päihdetyöskentely ja
neuropsykiatrinen valmennus. Peruskoulun päättä-
neiden nuorten tulevaisuuden rakentamisen ja 
itsenäistymistaitojen valmentaminen kuuluu myös 
erityisosaamisalueisiimme.   
Toiminnallisuus on keskeinen osa Pirtin toimintaa: 
Leppälintu sijaitsee lähellä luontoa, ja elämyksellinen 
toiminnallisuus luonnossa on osa suunnitelmallista 
arkeamme.

Kortteeri
Kortteerin toiminta rakentuu turvallisen ja 
tasaisen arjen ympärille. Yksikkö tarjoaa
nuorelle turvallisen kasvuympäristön. 
Kortteerissa korostuu nuoren ikä- ja kehitys- 
tason mukainen kasvatustyöskentely.  

Toiminnassamme korostuu nuorten itseohjautuvuuden 
ja osallisuuden tukeminen. Kortteerissa tärkeää on 
yhteisöllinen arki, yksilön tarpeet huomioiden. 

Yhteistyö alueen nuorisopsykiatrian kanssa on tiivistä. 
Kortteeri on aikuisjohtoinen, kodinomainen yksikkö, 
jossa toiminnan keskiössä on lapsen vastuullinen ja 
turvallinen kasvu, perheen rinnalla kulkien.
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Moniammatillinen tiimimme 
tarjoaa lapsille ja nuorille  
reilua ja turvallista aikuisuutta.
Leppälinnun toiminta perustuu vahvasti turvalliseen 
arkeen ja sen tehtävien hallintaan. Arki sujuu 
yksilöllisten ja yhteisöllisten päivä- ja viikko-
ohjelmien sekä rutiinien parissa. Toiminnassamme 
korostuu yhdessä tekeminen ja suunniteltu 
toiminnallisuus yhteistyössä nuorten, henkilöstön 
ja paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa. 
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet sijaitsevat 
parin kilometrin säteellä yksiköstämme.

Koulu ja opiskelu ovat olennainen osa Leppälinnun 
arkea. Yhteistyö koulujen kanssa on vahvaa ja
tiivistä, ja Kauhajoen hyvät koulupalvelut moni-
puolisine luokkavaihtoehtoineen mahdollistavat sen, 
että jokaiselle nuorelle löydetään juuri hänelle
sopiva luokka käydä koulua ja opiskella. 

Arki on valttia Leppälinnussa
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Päivystys 24/7 
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Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaali- ja
hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 700, ja autamme päivittäin
yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. Meille Humanassa on tärkeää olla avoin, laadukas ja
vastuullinen toimija.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään.


