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SOS-Lapsikylän nuorisokoti Kuura tarjoaa erityisen ja vaativan tason 
kuntouttavaa laitoshoitoa 13–17-vuotiaille nuorille Jyväskylän 
Haapaniemessä. Erityisen tason osastolle voidaan sijoittaa yhteensä 7 
lasta ja vaativan tason osastolle viisi lasta. 

Nuorisokoti Kuuran tarjoama sijaishuoltopalvelu on suunnattu 
käytöshäiriöisille tai muulla tavoin erityistarpeisille nuorille, jotka 
tarvitsevat sellaista hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta, joka voidaan 
toteuttaa vain laitoshoidossa. Nuorten tarpeet voivat liittyä 
käyttäytymisen pulmiin, psyykkiseen oireiluun, vaikeuksiin arjen 
rakenteiden ylläpitämisessä tai koulunkäynnissä sekä lapsen tai 
läheisverkoston haasteisiin. 

Kuura tarjoaa nuorille kodin ja aikuisjohtoisen ja turvallisen arjen, jonka 
puitteissa nuoren kuntoutuminen tulee mahdolliseksi. Kuurassa tehtävän 
työn tavoitteena on, että nuori voisi joko kotiutua tukitoimien turvin, siirtyä 
perustason laitoshoitoon tai nuorelle muodostuisivat kuntoutumisen 
myötä hyvät edellytykset itsenäiseen elämään. Nuoren kanssa 
harjoitellaan Kuurassa erilaisia itsenäistymistaitoja ja nuorta valmistetaan 
itsenäiseen elämään yhdessä omaohjaajien kanssa harjoitellen. 
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Millä tavoin työskentelemme? 
Nuorisokoti Kuurassa tehtävän työn keskeisiä arvoja ovat nuoren yksilöllinen ja 
arvostava kohtaaminen, lapsilähtöisyys, itsemääräämisoikeus sekä nuoren 
osallisuus. Terapeuttinen ja välittävä omaohjaajasuhde lapsen ja häntä hoitavien 
työntekijöiden välillä on nuorisokodin työn keskiössä ja keskeinen kuntouttava 
elementti lapsen arjessa. 

Työskentelyssä korostetaan nuoren ja hänen läheistensä välisensä suhteen 
tukemista ja lapsen läheisten kanssa tehtävä yhteistyö on tiivis osa nuorisokodin 
arkea. Nuorten läheisiä otetaan mukaan nuoren arkeen ja hoitoon siinä määrin, 
kun se on läheisten tilanne ja nuoren etu huomioiden mahdollista. Työskentelyn 
tavoitteena on saavuttaa jaettu vanhemmuus nuoren arjessa mukana olevien 
ohjaajien sekä nuoren vanhempien kesken. 

Nuorisokodissa tavoitteena on elää mahdollisimman tavanomaista arkea, jossa 
nuorella on ympärillään turvallisia aikuisia, joilla on kokonaisvaltainen ymmärrys 
nuoren tilanteesta. Nuorten kanssa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä syys-
seuraussuhteiden ymmärtämistä osana oman toiminnan reflektointia. Nuoria 
tuetaan tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemisessa sekä osallisuudessa omaan 
asiakkuuteensa. 

Kuuran henkilökunta työskentelee tiiviissä yhteistyössä Jyväskylässä toimivan 
Sisukas-tiimin kanssa, jotta nuoren koulunkäynti saataisiin sujumaan nuoren 
yksilöllinen tilanne huomioiden. Sisukas-tiimin työskentely kohdentuu 
sijoitettujen nuorten koulunkäynnin tukemiseen erilaisin ratkaisuin. 

 
Moniammatillinen työryhmä 
Nuorisokoti Kuuran molemmilla osastoilla on omat vastaavat ohjaajat, joiden 
työtehtävänä on tukea osastoilla tehtävää hoito- ja kasvatustyötä. Kuurassa 
työskentelevien laitoshoidon ammattilaisten lisäksi kuntouttavaa hoitotyötä 
tukevat SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä psykologi. Yhdessä he 
muodostavat moniammatillisen hoitotiimin, joka työskentelee tiiviisti lapsen 
kuntoutumisen tavoitteen toteutumisen eteen. 

Sosiaalityöntekijän osallisuus hoitotiimin työskentelyssä tukee 
viranomaisverkostoissa ja lapsen läheisten kanssa tehtävää yhteistyötä. 
Psykologi tukee omaohjaajasuhdetta ja sen rakentumista sekä toimii työryhmän 
tukena lasten erityistarpeiden huomioimisessa. 

Kuuran työryhmässä on ammatillista erityisosaamista sekä erilaisen 
traumataustan että neuropsykiatrisen häiriöiden omaavien nuorten hoitamiseen. 

 



Nuorisokodin sijainti ja tilat 
SOS-Lapsikylän Jyväskylän nuorisokoti Kuura sijaitsee Jyväskylän 
Haapaniemen kaupunginosassa tavanomaisen asutuksen yhteydessä, 
rauhallisessa ympäristössä, järven rannalla. Nuorisokoti Kuurasta on hyvät 
kulkuyhteydet ja lähin bussipysäkki sijaitsee noin 150 metrin päässä 
nuorisokodista. Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 10 kilometriä. Kuuran 
läheisyydessä sijaitsee yläaste sekä terveysasema. Toisen asteen oppilaitokset 
ovat hyvin saavutettavissa nuorisokodista käsin. 

Nuorisokoti Kuura toimii yksikerroksisessa omakotitalossa, joka on remontoitu 
laajasti keväällä 2021 huomioiden tiloissa toteutettavan nuorisokotitoiminnan 
tarpeet ja vaatimukset. Erityisesti turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota 
tehdyissä tila- ja kalustusratkaisuissa. Pääasiallinen toiminta nuorisokodissa 
toteutuu päärakennuksessa, joka jakautuu kahdeksi eri osastoksi; erityisen ja 
vaativan tason osastoksi. Vaativan tason osasto käsittää myös eristämistilan. 
Päärakennuksessa on myös suuri liikuntasali nuorten vapaa-ajan toiminnan 
käyttöön sekä kaksi erillistä asumisharjoitteluasuntoa. Nuorisokodin pihapiirissä 
on kaksi erillistä rakennusta, joissa lapset voivat tavata läheisiään eripituisissa 
tapaamisissa sekä harrastaa muun muassa puutöitä sekä musiikkia. Järven 
rannalla on lisäksi rantasauna. Nuorisokotia ympäröi laaja oma piha-alue. 
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