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Asiakaspaikat:
Myllymäen lastenkodissa on käytössä tällä hetkellä kaksi asuinhuoneistoa
Mylly ja Riihi, jotka ovat painottuneet lapsiin ja nuoruusikäisiin.
Paikkaluku on 16 (6+6+4).
Asiakkaat:
Myllymäen lastenkoti on erityislastenkoti, joka on tarkoitettu lapsille, jotka
tarvitsevat erityistä vahvaa ammatillista osaamista kasvunsa, koulutyönsä ja
arkensa sujumiseen. Myllymäen lastenkodista tehdään tiivistä yhteistyötä
vanhempien ja muun lähiverkoston kanssa.
Toiminta on lapsikeskeistä. Jokaiselle lapselle luodaan yksilölliset tavoitteet
yhdessä lapsen ja hänen lähiverkoston kanssa. Lapsen ja perheen osallisuus on
poikkileikkaava asia kaikessa toiminnassa. Asiat mietitään aina lapsen ja hänen
perheensä näkökulmasta. Jokaisella lapsella on omaohjaaja. Arjen toiminta on
terapeuttista itsessään ja terapeuttisen suhteen muodostavat lapsi, perhe ja
omaohjaaja. Yksilöllisten hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden
lisäksi toiminnan tarkoituksena on yhdessä lähiverkoston kanssa tukea lapsen tai
nuoren ikätasoista toimintakykyä, koulun käyntiä, harrastustoimintaa sekä
opetella omien asioiden hoitamista.
Henkilökunta:
Myllymäen henkilökunta koostuu moniammatillisesta työryhmästä
sosionomeja, yhteisöpedagogeja, lähihoitajia ja sairaanhoitajia.
Pääasiallisena koulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto,
tai muu soveltuva tutkinto.
Ohjaaja vastaa työssään sijoitettujen lasten ja nuorten kasvatuksesta ja
ohjauksesta yksilöllisten hoito- ja kasvatussuunnitelmien tavoitteiden pohjalta.
Työ on pääasiallisesti iltapainotteista kolmivuorotyötä. Opiskelijat tekevät
harjoittelussa ilta- ja aamuvuoroja ja halutessaan voivat tehdä yhden yövuoron
harjoittelunaikana.

Opiskelijat:
Pääasiassa sosionomi-AMK ja sosionomi-diakoni -opiskelijoille.
Lastensuojelu on erityistason sosiaalipalvelua. Sijaishuollon lastenkodissa
katsotaan edellyttävän vaativaa erityistason osaamista. Opiskelijalla tulee tämän
vuoksi olla lastensuojelun opintoja käytynä, ja valmiuksien tulee olla muutoinkin
riittävät.
Edellytykset:
- Lastensuojelun opintoja käytynä
- Ymmärrystä lastenkotityöstä ja sijaishuollon sijoittumisesta
palvelujärjestelmään
- Osaat toimia työyhteisössä vastuullisesti työelämätaitoja toteuttaen
- Ymmärrys/herkkyys sille, että olet tulossa harjoitteluun toisten kotiin
- Hyvät pohjatiedot lasten kehityksestä, hoidosta ja kasvatuksesta
- Hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä reflektointiin
- Harjoitteluun pyrkivät haastatellaan.
Meillä voit oppia:
- Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaista työskentelyä perheiden kanssa
- Moniammatillista yhteistyötä
- Lapsikeskeistä terapeuttista työotetta
- Lastensuojelun laitoshoidon prosessia

