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Namikassa hoidon ja kasvatuksen 
perustana toimii huomioiva kasvatus 
ja yhteiskasvattajuus. 
Toimintamme koostuu kahden erilaisen yksikön palveluista 
huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille 
lapsille ja nuorille.

Lähtökohta työhömme on asenne tehdä kaikkemme 
haasteellisimpienkin tilanteiden ratkaisemiseksi. 
Päivittäisessä tekemisessä huomioimme yksilöllisesti 
kunkin lapsen, nuoren ja perheen omat elämäntilanteet.

Aito ja runsas positiivinen vuorovaikutus jokaisessa 
arjen tilanteessa on osa nuoren huomioivaa kasvatusta. 
Yhteiskasvattajuuden avulla lisätään vanhempien 
voimavaroja kasvattaa omaa lasta ja toteutetaan kasvatusta 
yhdessä kohti yhteistä tavoitetta.

Mukana askelissa



Namika 1
Erityisyksikkömme tarjoaa tukea  
huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin  
sijoitetuille lapsille ja nuorille. 
Erityisyksikössämme keskeistä on turvallinen ja 
tasainen arki, sekä nuoren ikä- ja kehitystason 
mukainen kasvatustyöskentely yhdessä perheen 
kanssa. 
Tässä yksikössä tuemme nuoria myös henkilöstön 
vahvan neuropsykiatrisen osaamisen avulla. 
Avainsanoja toiminnassamme ovat yhteisöllisyys, 
osallisuus ja itsenäistäminen.

Namika 2
Vaativan laitoshoidon yksikkömme                
kokeneelta henkilöstöltä löytyy erityis-  
asiantuntemusta lapsi- ja nuoriso-              
psykiatriasta sekä neuropsykiatriasta.
Toiminta on kuntouttavaa ja usein pitkäkestoista. 
Yksikkömme voi toimia sijoituspaikkana nuorille, 
jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta tarvitsevat 
jatkokuntoutusta. Toimintaa ohjaavat kunkin nuoren 
yksilölliset hoitosuunnitelmat.
Otamme toiminnassamme huomioon koko perheen: 
alussa perheen tilanne kartoitetaan, ja tämän pohjalta 
tehdään suunnitelma perhetyön toteutumisesta. 
Perhetyön toteutumisesta vastaa nuoren omaohjaaja 
yhdessä yksikönjohtajan kanssa. 

Erityis-
yksikkö

Erityis-
yksikkö

Sijaishuoltopalvelua alle 
kahdeksantoistavuotiaille 
lapsille ja nuorille, sekä monipuolisia 
jälkihuollon palveluita 
ja itsenäistymisasuntoja 
18–21-vuotiaille nuorille aikuisille
Huomioivaan kasvatukseen kuuluu tärkeänä osana 
kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Huomioiva kasvatusarki 
pitää sisällään empaattisuutta ja kannustavuutta. Arjessa 
keskustellaan nuorten kanssa sekä rakennetaan yhdessä 
nuorta tukevaa arkea. Arjen toiminnassa opetellaan 
tuetusti elämää tunteiden kanssa sekä niiden hallintaa. 

Jatkuva avoin ja suora vuorovaikutus lapsen tai nuoren 
verkoston kanssa on avain luottamuksen syntyyn ja 
vahvistumiseen. Työskentely koostuu yksilöllisesti 
määritettyjen tavoitteiden pohjalta, jonka perustana 
on nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma. Toimivan 
yhteistyön tuloksena voidaan saavuttaa parempi 
kasvualusta nuorelle.

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

Namikan pienryhmäkoti on yksi Suomen vanhimmista 
toiminnassa olevista lastensuojeluyksiköistä. Namikan 
tarina on saanut alkunsa jo vuonna 1925, jolloin se toimi 
Viipurissa asukkainaan sodan vuoksi orvoiksi jääneitä 
lapsia. 



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. 
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