Salon perheasiain
neuvottelukeskus
Kauppakeskus Plaza,
Vilhonkatu 8, kolmas kerros (uusi puoli)
24100 Salo
Käynti sekä suoraan Vilhonkadulta
että kauppakeskuksen sisältä
puh. 044 774 5217
perheneuvonta.salo@evl.fi

Perheasioiden sovittelija
• on ulkopuolinen, puolueeton taho,
joka ei tee tai tarjoa valmiita ratkaisuja
• auttaa kysymyksillään vanhempia itse
löytämään omalle perheelleen sopivat
ratkaisut
• on sovittelijakoulutuksen saanut
ammattilainen

Sovitteluprosessi
Käytännössä perheasiain sovitteluprosessi
koostuu useammasta tapaamisesta
kahden sovittelijan kanssa.
Sovittelijat tapaavat ensin kumpaakin
vanhempaa erikseen ja sen jälkeen
kokoonnutaan yhdessä 1-3 kertaa.
Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja vapaaehtoisia.

Ota yhteyttä puhelimitse ajanvarausaikana
ti ja to klo 12–13 tai laita sähköpostia niin
otamme sinuun yhteyttä!
Keskuksessa sinua palvelevat
perheneuvojat
Ulla Ristolainen
Suvi Kiuas
Terhi Kyllönen
www.salonseurakunta.fi
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Perheasiain neuvottelukeskus

Syitä hakeutua perheneuvontaan

Perheasioiden sovittelussa

tarjoaa ammatillista tukea
parisuhteen ja perheen kysymyksissä
sekä elämän kriisitilanteissa.

• Jatkuva riitely
• Puolisoiden etääntyminen toisistaan
• Mustasukkaisuus
• Uskottomuus
• Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset
• Eropohdinnat
• Uusperhekysymykset
• Seurusteluongelmat
• Yllättävät kriisit
• Vanhemmuuden haasteet

• selvitellään yhdessä, mistä asioista
vanhempien on tarpeen sopia,
kun lapsella on kaksi kotia.
• katsotaan asioita lapsen näkökulmasta
• tuetaan vanhempia sopimaan rakentavasti
lasten asioista tilanteissa, joissa omat
keskustelut päätyvät riitoihin tai
keskusteluyhteyttä ei ole.
• tavoitellaan lasten asioiden ja arjen
käytäntöjen ratkaisemista.
• aikaansaadut sopimukset voidaan
myös vahvistaa lastenvalvojan luona.

Salon seurakunnan ylläpitämä
ja kaupungin tukema keskus palvelee
kaikkia Salon kaupungin asukkaita.
• Keskustelemme kanssasi
luottamuksellisesti.
• Etsimme yhdessä mahdollisuuksia ja
uusia näkökulmia elämäntilanteeseesi.
• Päätökset teet sinä itse.
• Palvelu on maksutonta.
Pari- ja yksilökeskustelujen lisäksi
perheasiain neuvottelukeskuksessa
on tarjolla ryhmätoimintaa,
esimerkiksi eroryhmiä.

Suosittelemme keskusteluja, joissa
parisuhteen molemmat osapuolet
ovat mukana.
Voit kuitenkin hakeutua neuvotteluun
myös yksin tai koko perheen voimin.
Pidämme keskusteluissa mukana lapsen
kokemuksen ja näkökulman.

Perheasioiden sovittelu
Teemme myös lakisääteistä
perheasioiden sovittelua silloin,
kun vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen
asioista sopimiseen eron jälkeen.
Perheasioiden sovittelua tehdään myös
yhteistyössä Salon kaupungin kasvatusja perheneuvolan kanssa.

