
Toiminta-ajatuksemme 
Kotitapaisuudella tarkoitamme kodinomaisen ympäristön lisäksi tavanomaista yhteistä olemista 
ja tekemistä sekä kodin tapojen välittymistä esim. merkkipäivien muistamisten ja arjen juhla-
pyhien vieton kautta. Normaalin hyvän arjen ja kodin tapojen merkityksen välittymisen koemme 
tärkeäksi ja ne auttavat tulevaisuuden arjen hallinnassa. Kotitapaisuuden mahdollistaa kodilta näyt-
tävä ja tuntuva ympäristö. 

Osana yhteisöllisyyttä ovat riittävät ja viihtyisät yhteiset oleskelutilamme, jonne lapsi voi halutessaan 
tulla ja lähteä pois. Yhteisöllisyyttä tuemme viikoittaisilla lastenpalavereilla sekä 
yhteisellä tekemisellä ja retkillä. 

Kuntouttavalla ja terveyskeskeisellä työotteella tarkoitamme sitä, että 
tunnistetaan lapsen voimavarat ja tuemme häntä kohti tervettä 
kasvua ja kehitystä. Teemme vahvuudet  lapselle näkyväksi ja häntä 
tuetaan aktiivisempaan toimintakykyyn. Lapsen terveitä puolia 
vahvistetaan ja pyritään vähentämään toimintakykyä 
rajoittavia esteitä sekä tarjoamme lapselle uusia 
kehittymisen mahdollisuuksia.

Tarkoituksemme on turvata lapselle yksilöllinen ja tasapainoinen kasvu ja kehitys, jossa 
suurena osana ovat arjen hallinta sekä terveyskeskeinen työote. Toimintamme on 

kotitapaista ja lasta osallistetaan aktiivisesti oman elämänsä asioihin.

Lastensuojelupalvelut Omppu on yksityinen ja kotimainen toimija, jolla on kaksi 
seitsemänpaikkaista lastensuojelulaitosta, joista toinen on Turun Hirvensalossa ja 

toinen on Kaarinan Kuusistossa. Tarjoamme huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimin 
sijoitetuille lapsille ympärivuorokautista kasvatusta ja kuntoutusta.



Arki Ompussa
Ompussa noudatetaan hyvin kotitapaisia sääntöjä. Arkea rytmittää pitkälti koulu, jota käy-
dään opetussuunnitelman mukaisesti Turun tai lähialueen kouluissa. Jos oppivelvollisuus on 
suoritettu eikä ammatillista koulutusta parhaillaan ole, etsitään muuta mielekästä tekemistä 
päivien sisällöksi. 

Jokaisen päivän yhteinen tapahtuma on päivällinen. Sen jälkeen voi käydä sovitusti tapaa-
massa kavereita tai harrastuksissa. Ompussa harjoitellaan viikoittain kodinhoidon perustaitoja 
kuten pyykinpesua, siivousta sekä ruuan valmistusta. Lapsia aktivoidaan monin tavoin osallis-
tumaan oman arjen asioihin esimerkiksi viikottaisissa lastenpalavereissa sekä säännöllisen toi-
veruokaviikon avulla. Lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti harjoitellaan vuorovaikutustai-
toja, tunteiden hallintaa, vastuunkantoa ja toisen kunnioitusta. Kesäisin lasten kanssa lomail-
laan mökillä ja tehdään lyhyempiä retkiä.

Ompun aikuiset ja kodin yhteistyö
Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa. He vastaavat ensisijaisesti lapsen asioiden 
hoidosta sekä suunnitelmallisesta hoito- ja kasvatustyöstä. Lapsella on säännöllisesti omaoh-
jaaja-aikoja, jolloin keskustellaan tärkeistä asioista, tehdään jotakin yhdessä tai hoidetaan 
tarvittavia asioita. Omaohjaajien apuna ja tukena on koko työtiimi. Omaohjaajat kirjaavat 
kuukausittain kausikoosteen, joka käydään lapsen kanssa läpi.

Lapsen sekä huoltajien kanssa täytetään hoito- ja kasvatussuunnitelma vähintään kaksi ker-
taa vuodessa. Vuosittain pidetään omaohjaajan kanssa "Omaohjaaja-vuorokausi". Tällöin on 
suunitelmallista, mielekästä tekemistä lapsen kanssa, mikä vahvistaa luottamusta aikuiseen.

Ompusta ollaan yhteydessä lapsen perheeseen viikoittain ja suunnitelmallisia vanhempain-
tapaamisia on säännöllisesti. Myös huoltajat saavat lapsen asioista kuukausittain koosteen.

Ompussa työkentelee sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneita naisia ja miehiä. 
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