
Yhteisöllisyys
Monikulttuurisuus

Ratkaisukeskeisyys 
Yksilöllisyys

Perheryhmäkoti Varpu on ilman huoltajaa Suomeen 
tulleille oleskeluluvan saaneille 13-17 vuotiaille maa-
hanmuuttajanuorille tarkoitettu tukiasumisyksikkö. 
Perheryhmäkodissa on 14 paikkaa. 17 vuotta täytet-
tyään nuorella on mahdollisuus yksilöllinen tilanne 
huomioon ottaen muuttaa tuettuun asumiseen, jos-
sa nuori saa ohjaajan tukea yksilöllisten tarpeiden 
mukaan.

Varpu sijaitsee kävelymatkan päässä Lieksan kes-
kustasta, mikä helpottaa arkiasioiden hoitamista 
ja nuorten itsenäistä liikkumista. Nuoret asuvat 
yhteisöllisesti kantaväestön joukossa perhery-
hmäkodin kerrostaloasunnoissa. Yhteisöllisyys 
ja itsenäinen asuminen tukevat ohjaajan tuen ja 
ohjauksen lisäksi vahvasti nuoren kotoutumista ja 
itsenäistymistä sekä integroitumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Jokaiselle nuorelle tehdään ko-
toutumissuunnitelma, mikä myös edistää ja tukee 
nuoren kotoutumista sekä ohjaa nuoren kanssa 
tehtävässä työssä. 

Nuorten omaohjaajat tukevat ja ohjaavat päi-
vittäisessä elämässä, esim. koulunkäynnissä, 
raha-asioiden hoitamisessa sekä muissa arjen 
haasteissa. Varvussa tuetaan jokaisen nuoren omia 
harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita sekä tarvit-
taessa autetaan löytämään niitä. Perheryhmäkodin 
arjesta vastaa monialainen tiimi. 

Lieksan perheryhmäkodin nuoret saavat opiske-
lupaikan Lieksan kristilliseltä opistolta oman suomen 
kielen tason mukaan. Perheryhmäkodin ohjaajat te-
kevät tiivistä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  

Tulevaisuus ei ole 
jokin paikka 

johon olemme menossa 
vaan paikka 

jonka me luomme

Yhteystiedot:
Perheryhmäkoti Varpu

Reunatie 9 A 2
81720 Lieksa

Vastaava ohjaaja: 040-6683693
ohjaajat: 040-5543233

maahanmuuttajapalvelut@valpasratkaisut.fi



Asun turvallisesti 
vastaanottokeskuksessa tai 

perheryhmäkoti 
Varpussa ja 

turvapaikkaprosessini 
etenee

Arki
vastaanottokeskuksessa ja 
perheryhmäkoti Varpussa

 sujuu omatoimisesti 
ohjaajien avustuksella

Saan suomen kielen 
opetusta joko omassa 

vastaanottokeskuksessa 
tai Kansanopistolla

Minulla on 
mahdollisuus 
yksilölliseen 
ohjaukseen  

Voin harrastaa 
kuntoilua,

 luonnossa liikkumista,
kulttuuria ja taiteita

Vapaaehtoistoimijat
auttavat arkisissa asioissa;

Suomen kieli, tutustuminen
Lieksaan ja suomalaiseen 

yhteiskuntaan sekä kristinuskoon
viriketoiminta mm. ikäihmisten 

kanssa ja talkootyön kautta

Kuljen linja-autolla tai 
pyöräillen keskustaan 

ostoksille ja asioille

Lieksan Malli

Saan asunnon 
nopeasti ja edullisesti 

Pieliskodit Oy:ltä

Jatkan 
suomen kielen ja 

kulttuurin opintoja 
Kansanopistolla

Työllistyn
joko suoraan avoimille 

markkinoille tai 
Kansanopiston 

työosuuskunnan 
kautta

Lieksan maahanmuuttajien
aktivointiaste n. 70-80%

ihmisellä on: koulutus- ja /tai työpaikka, asunto, sosiaalisia kontakteja paikalliseen väestöön,
vertaistukiystäviä jo aikaisemmin Lieksaan tulleista maahanmuuttajista, hyvä valmius toimia 
suomalaisessa yhteiskunnassa, turvallinen elämä, mahdollisuus harrastaa ja kehittää itseään 

BUSSI 7 KM

Lieksan keskusta
MONIKKO, 

Kirkot ja moskeija,
Tukipiste, Kansanopiston pajat
Lieksan Vanhaintaloyhdistys / 

vanhusten viriketoiminta
Kaupungin ala- ja yläkoulut

Lieksan lukio
Ammatillinen koulutus

Talkoita vapaaehtoisten
järjestämänä eri puolilla Lieksaa

Pajat: 
Vuonislahti ja Pankakoski 

Lapsiperhepalvelut ja 
sosiaalityö

BUSSI 15 KM

Alaikäisten ryhmäkoti

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta

Luku- ja kirjoitustaidon opetus

Kotoutumiskoulutus Aikuisten perusopetus

Ammatillinen koulutus

Lukio

Työelämä

Kylänlahti
Kansanopisto 

Suomen kieli ja kulttuuri,
aikuisten perusopetus 

Kansanopiston pajat

Rantala
Alaikäisten asuminen ja 

peruspalvelut 
Metka-talo, 

Somaliperheyhdistys ry
Pieliskodit Oy

Kaupungin alakoulu

Joensuu
Ammatillinen

koulutus

Märäjälahti
Aikuisten ja perheiden 

asuminen ja 
peruspalvelut (Vok)

Yhteistyö: kaupunki,
järjestöt, 

yksityishenkilöt

PYÖRÄILLEN 2 KM

Tukiasunnot

Vastaanottokeskus


