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MÄNTYRINNE 
 

 
Mäntyrinne on Tyrnävän Temmeksellä sijaitseva 7-paikkai-
nen lastensuojelun laitoshoidon yksikkö, jonka hoito ja kun-
toutus on suunnattu neuropsykiatrisen kirjon ja käytöshäiri-
öllä oireileville lapsille. Otamme vastaan 7-17 vuotiaita lap-
sia, jotka ovat huostaanotettuja, kiireellisesti tai avohuollon 
tukitoimin sijoitettuja. Toimintamme tähtää lasten kokonais-
valtaiseen kuntoutumiseen. Tavoitteena on vahvistaa yksi-
löllisesti asiakkaan sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä ominai-
suuksia. 

 
Toiminta perustuu säännölliseen päivärytmiin sekä koulun-
käynnin, tärkeiden ihmissuhteiden ja vapaa-ajan harrastus-
ten tukemiseen sekä lapsen omien vahvuuksien löytämi-
seen. Lapsen ja nuoren perheen kanssa tehdään tiivistä yh-
teistyötä. 

Omaohjaaja on lapsen lähin työntekijä ja hän vastaa lapsen 
asiakassuunnitelman ja hoito- ja kasvatussuunnitelman to-
teutumisesta yhdessä Mäntyrinteen henkilökunnan kanssa. 

 

Haaveile,  

mutta älä suunnittele liikaa. 

Haahuile. 

Seikkaile. 

Eksy. 

Kokeile. 

Uskalla. 

Anna elämälle  

mahdollisuus olla 

 sinulle  

hyvä. 

Parempi. 

Paras. 

 



Perhetyö 

 

 Mäntyrinteellä tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen, 
lähiverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsen per-
heen toiveet ja ajatukset lapsen kasvatuksesta huomioi-
daan ja perhe nähdään asiantuntijana lapsen asioissa. 

 Perhetyön tavoitteina on vanhemmuuden vahvistuminen, 
perheen vuorovaikutuksen tukeminen sekä arjen sujumi-
nen riittävän turvallisesti ja ennakoidusti lapsen näkökul-
masta katsottuna  

 Yhteistyö lapsen perheen kanssa on avain onnistunee-
seen sijoitukseen 

 Lasten perheillä on myös mahdollisuus vierailla Mäntyrin-
teellä ja halutessaan he voivat yöpyä perheasunnossa 

 

  

 

 

Mäntyrinteen tilat 

 

Mäntyrinteen tilat sijaitsevat Tyrnävän Temmeksellä, hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. Jokaiselle lapselle on käytössä val-
miiksi kalustettu huone, jonka lapset voivat sisustaa itsensä 
näköisiksi.  

Kahdessa pienemmässä oleskelutilassa lapsilla on mahdolli-
suus käyttää tietokonetta ja pelata pelikonsoleilla. Isossa 
oleskelutilassa vietetään aikaa ja katsellaan koko porukalla 
televisiota ja elokuvia, sekä askarrellaan ja pelataan pelejä. 

 

Jälkihuolto 

 

 Mäntyrinteeltä tuetaan lapsen ja nuoren kotiutumista, it-
senäistymistä sekä irtaantumista perhekodista 

 Omaohjaaja tukee, opastaa ja neuvoo  
 Tarpeen vaatiessa Mäntyrinteen henkilökunta on nuoren 

käytössä ympärivuorokauden 
 Mäntyrinteen pihapiirissä on yhdistyksen rivitaloyksiöitä, 

joissa nuorella on turvallista harjoitella itsenäistymistä tut-
tujen aikuisten lähellä 
 

 

 



 

 

Mäntyrinteen arki 

 

Lapsen tulessa Mäntyrinteelle luomme hänelle selkeän 
ja säännöllisen päivä- ja viikkorytmin, joka luo turvalli-
suuden tunnetta ja tukee kuntoutumista. Vuorokautta 
rytmittävät mm. säännölliset herätykset ja nukkumaan-
menoajat, ruokailuajat sekä omassa huoneessa vietet-
tävä ”hiljainen tunti”, joka mahdollistaa jokaiselle rauhoit-
tumishetken ja mahdollisuuden esimerkiksi koulutehtä-
vien tekoon omassa rauhassa. 

Maanantaisin pidettävässä yhteisöpalaverissa käymme 
läpi esille tulevia asioita ja suunnittelemme tulevaa viik-
koa yhdessä lasten kanssa. Lapset saavat muun mu-
assa suunnitella yhdessä ohjaajien kanssa viikon ruoka-
listaa, esittää toiveita arkeen ja suunnitella erilaisia toi-
mintoja. 

Mäntyrinteellä harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja, hen-
kilökohtaisesta hygieniasta ja itsestä huolehtimisen tai-
toja, oman huoneen ja asuinympäristön siistinä pitämistä 
sekä huolehtimista henkilökohtaisista ja yhteisistä tava-
roista. 

 
 
Ohjaajat tukevat ja rohkaisevat lapsia säännölliseen ar-
keen, joka pitää sisällään aktiivista toimintaa ja lepoa.  

Vapaa-ajan harrastukset ovat keskeinen osa Mäntyrin-
teen toimintaa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan vas-
taamaan lasten yksilöllisiin toivomuksiin. Teemme mo-
nenlaisia retkiä ympäri vuoden lähelle ja kauemmas. 
Osallistumme aktiivisesti myös lähiympäristön tapahtu-
miin. 

 

Henkilökunta 

Mäntyrinteellä työskentelee sosiaali-, terveyden ja kasva-
tusalan ammattilaisia muun muassa sosionomeja, yhtei-
söpedagogeja, lähihoitajia, lasten- ja nuorten erityisohjaa-
jia ja perheterapeutti. 

 

 

 


