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Asenne Ratkaisee.

Villa juniorit ovat 7-paikkaisia lastensuojeluyksiköitä 15-17 vuotiaille
nuorille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Molemmissa yksiköissä
työskentelee 9 lastensuojelun ammattilaista, joilla on sosiaali- ja/tai
terveydenhuoltoalan koulutus. Villa juniorit sijaitsevat Ylöjärvellä ja
Hämeenkyrössä.
Kuntoutus perustuu Villa Hockeyn malliin, jonka tulokset ovat
Suomen parhaat. Runkona on viikko-ohjelma, johon kaikki nuoret
osallistuvat. Keskeistä on yhteisöllisyys, lääkkeettömyys ja
toiminnallisuus.
Asiakkaat voivat tulla Villa junioreihin huostaanotettuina tai
avohuollon tukitoimenpiteellä. Majoitus on yhden hengen huoneissa.
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Villa junioreissa nuorten koulunkäyntiä tuetaan, jonka lisäksi
nuorilla on säännöllinen viikkoohjelma. Monipuolinen viikkoohjelma mahdollistaa sekä fyysisen että psyykkisen
kuntoutumisen. Sen avulla nuoret saavuttavat myös säännöllisen
vuorokausirytmin, terveellisen ruokavalion sekä oppivat
huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan ja
hyvinvoinnistaan. Päivittäiset ateriat nuoret valmistavat yhdessä
henkilökunnan kanssa. Myös pienimuotoisen työtoiminnan
järjestäminen on mahdollista ja mielekästä.

KUNTOUTUKSEN PERIAATTEET

• yhteisöllisyys
• kuntoutuksen kesto 3-6

kuukautta
• kuntoutuksen kesto
räätälöidään yksilöllisesti
asiakkaan tilanteen mukaan
(kuntoutussuunnitelma)
• päivittäiset hoitoryhmät
• toiminnallisuus
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• liikunnallisuus
• lääkäripalvelut
• omaohjaajakeskustelut
• perhe- ja

verkostotapaamiset
• yksilöllinen
jälkihuoltosuunnitelma
• mahdollisuus koulunkäyntiin
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VERTAISTUKI
www.nauha.fi
Päihdekuntoutus Villa Junioreissa perustuu yhteisöllisyyteen ja
vertaistukeen, joka mahdollistuu päivittäisissä hoito- ja
toiminnallisissa ryhmissä.

HENKILÖKUNTA
Villa junioreiden henkilökuntaan kuuluu vähintään yhdeksän
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. He ovat
koulutukseltaan sairaanhoitajia, sosionomeja ja/tai lähihoitajia.
Henkilökunnalla on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Villa juniorin
asiakkaat tapaavat kuukausittain lääkärin.
Villa jr, Parkkuu, Ylöjärvi
Parkkuu sijaitsee Ylöjärven Parkkuun kylässä n. 15 km Ylöjärven
keskustasta. Tampereelta matkaa on 40 km. Asiakkaaksi
Junioriin
Hanna Saarinen, yksikönjohtaja P. 050 359 9410,
hanna.saarinen@nauha.fi
Villa Junior ohjaajat, p. 050 359 9690, villajunior@nauha.fi
Villa jr 2, Hämeenkyrö
Hämeenkyrö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä kolmostien
varrella n. 35 km Tampereelta. Asiakkaaksi Villa junior 2 Milana
Mäkinen, yksikönjohtaja p. 050 436 1169,
milana.makinen@nauha.fi
Villa Junior 2 ohjaajat, p. 050 560 2615, villajunior2@nauha.fi
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