Perhepesät:

PERHEPESÄT

Perhepesä Aurora
Aurorankatu, Helsinki
Metroasemat: Kamppi (450m), Rautatientori (750m)
Raitiovaunupysäkit (200-450m): Kansallismuseo,
Luonnontieteellinen museo
Bussipysäkit (250-400m): Arkadianpuisto, Kansallismuseo,
Kauppakorkeakoulut, Pohjoinen Rautatienkatu
Omalla autolla kadunvarsipysäköinti (maksullinen ma-la)

LAPSEN JA VANHEMMAN TAPAAMISIIN

Ei lemmikkieläimiä.

Perhepesä Rastila
Retkeilijänkuja, Helsinki
Metroasema: Rastila (500m)
Bussipysäkit (400-500m): Rastila M,
Venemestarintie
Omalla autolla maksuton pysäköinti (4h) Retkeilijänkadulla

Yhteystiedot:
Hankekoordinaattori
p. 0400 326 859

Hankejohtaja
p. 0400 326 858

Sähköposti: ero.helsingin.yhdistys@mll.fi

Lisätietoja:
www.helsinki.mll.fi/lapset-ensin-erossakin
www.facebook.com/lapset.ensin.erossakin
www.instagram.com/lapset.ensin.erossakin

Tervetuloa leikillisen yhdessäolon Perhepesään!
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Lemmikkieläimet tervetulleita!

Perhepesä ylläpitää kiintymyssuhdetta
Vanhempien ero järkyttää lapsen turvallisuudentunnetta. Lapsen selviytymistä auttaa se, että suhde molempiin vanhempiin säilyy hyvänä sekä eron
hetkellä että sen jälkeen. Lisäksi toimiva yhteistyövanhemmuus suojaa lasta eron
haitoilta. Parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu - vaikkakin mahdollisesti hyvin eri tavalla kuin aiemmin.

Vanhempien kanssa sovitaan yhteinen tutustumiskäynti. Siinä käydään läpi
lapsen näkökulmaa erossa sekä Perhepesään liittyviä käytännön asioita ja aikatauluja. Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus tulla keskustelemaan ja saamaan tukea esimerkiksi yhteisen vanhemmuussuunnitelman laatimiseen.
Koulutetut vapaaehtoiset mahdollistavat Perhepesätoiminnan. Vapaaehtoinen on ottamassa perheen vastaan sekä sulkemassa ovet. Vapaaehtoinen on
koko ajan paikan päällä mutta jättää tilan lapsen ja vanhemman yhdessäololle. Perheen toiveesta vapaaehtoinen voi kuitenkin tarvittaessa olla tukena
esimerkiksi hoito- tai leikkitilanteessa.
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Perhepesät ovat MLL Helsingin yhdistyksen tarjoamia varakoteja,
jotka on tarkoitettu lapsen ja hänestä erillään asuvan vanhemman yhteisen ajan viettoon ja
leikkiin.
Pesät soveltuvat perheille esimerkiksi silloin, kun ero on
akuutti ja vanhempien asumisjärjestelyt ovat
vielä syystä tai toisesta epäselvät, toinen vanhemmista asuu kaukana tai on
kokematon lapsenhoidossa ja tarvitsee siihen tukea. Ne soveltuvat
erotilanteissa myös lapsen ja hänelle tärkeiden muiden ihmisten, kuten
isovanhempien tai hajaantuneen uusperheen välisiin tapaamishetkiin
puolueettomassa paikassa. Perhepesät sijaitsevat Helsingissä hyvien
julkisten kulkuyhteyksien varrella. Lähistöltä löytyvät myös leikkipuisto sekä
ruokakauppa.

Pelisääntöjä
Perhepesät vastaavat sellaisten perheiden tarpeisiin, joissa vanhemmat
kykenevät sopimaan tapaamisista yhteistyössä eivätkä tarvitse lakisääteisiä
valvottuja tai tuettuja tapaamisia. Perheistä ei tehdä kirjauksia eikä
tapaamisten kulusta kirjata raportteja esimerkiksi
huoltajuusoikeudenkäyntiä ajatellen. Palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen
sekä luottamuksellisuuteen. Lapsi on tapaamisten aikana aina vanhempiensa vastuulla.

Käytäntöjä

Perhepesän käyttäjät sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:
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Vanhemmat voivat suoraan, myös ilman asiakkuutta julkisissa palveluissa, varata Perhepesän
maksutta lapsen tapaamiseen kertaluonteisesti
tai useammaksi kerraksi. Perhepesän voi saada
käyttöönsä 1-3 tunniksi kerrallaan. Myös perheen
kanssa työskentelevä taho voi ohjata perheen palvelun piiriin.

•

Sovituista ajankohdista pidetään kiinni ja peruuntumisista ilmoite-

•
•
•
•

taan ajoissa
Tapaamisiin ei voi tulla päihtyneenä
Tapaamisiin ja vaihtotilanteisiin ei kuulu vanhempien välinen riitely
Tapaamisten on toteuduttava lapsen edun mukaisella tavalla
Tapaamisoikeus on lapsen oikeus

