
”Det krävs en by för
att fostra ett barn”

Afrikanskt ordspråk

Familjecentret
i Raseborg

Föräldraskapet är en fin uppgift men ibland 
kan det orsaka en känsla av osäkerhet och 
ett behov av stöd.  Alla familjer kan ha skeden
i livet då de egna krafterna inte räcker till. 

Familjecentret strävar till att stöda familjer med 
barn och unga i olika situationer i vardagslivet.  
Verksamheten bygger på frivillighet.

Vi erbjuder:
-  Samtal, där vi tillsammans med familjen 

kartlägger behovet av stöd.

- Vi hjälper i mån av möjlighet familjen till att 
konkret få det stöd som familjen önskar

och gynnas av

- Förebyggande familjearbete ex. konkret 
handledning hemma, eller diskussionsstöd 

i bl.a föräldraskap.

-  Hemservice för barnfamiljer

-  Stöpersoner och stödfamiljer

Kontaktuppgifter:

Socialarbetare
Kristina Gröning-Johansson
Tel: 019-289 3051
kristina.groning-johansson@raseborg.fi

Familjehandledare
Jenny Rokka
Tel. 019-289 3048
jenny.rokka@raseborg.fi

Pia Henriksson
Tel : 019-289 3059
pia.henriksson@raseborg.fi

Pernilla Johansson
Tel. 019-289 2251
pernilla.johansson@raseborg.fi

Närvårdare
Jonna Silfver (vik.)
Tel: 019-289 3054
jonna.silfver@raseborg.fi

Sjukskötare 
Förebyggande Mental- och missbrukarvård
Bodil Strandström
Tel. 019-2892399
bodil.strandstrom@raseborg.fi

Mera information på familjecentrets hemsida.
Tag gärna kontakt ifall det är något Du funderar på!

Familjecentret i Raseborg

”Lapsen kasvattamiseen
tarvitaan koko kylä”

Afrikkalainen sanonta

Raaseporin
perhekeskus

Raaseporin perhekeskus

Vanhemmuus on hieno tehtävä, mutta joskus 
se voi johtaa epävarmuuden tunteeseen sekä 
tuen tarpeeseen. Kaikilla perheillä voi olla sellaisia 
jaksoja, joissa omat voimat eivät riitä.

Perhekeskus pyrkii arjen kaikissa tilanteissa tuke-
maan lapsiperheitä. Toiminta pohjautuu vapaa-
ehtoisuuteen.

Tarjoamme:

- Keskustelua, jossa yhdessä perheen kanssa 
kartoitetaan tuen tarvetta

- Autamme mahdollisuuksien mukaan perhettä 
konkreettisesti saamaan sen toivoman ja sitä 

hyödyttävän tuen

- Ehkäisevää perhetyötä,

esim. konkreettista ohjausta kotona tai keskus-
telutukea mm. vanhemmuudesta

-  Kotipalvelua lapsiperheille

- Tukihenkilöitä ja tukiperheitä

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä
Kristina Gröning-Johansson
puh. 019-289 3051
kristina.groning-johansson@raseborg.fi

Perheohjaaja
Jenny Rokka
Tel. 019-289 3048
jenny.rokka@raseborg.fi

Pia Henriksson
puh. 019-289 3059
pia.henriksson@raseborg.fi

Pernilla Johansson
puh. 019-289 2251
pernilla.johansson@raseborg.fi

Lähihoitaja
Jonna Silfver (vik.)
puh. 019-289 3054
jonna.silfver@raseborg.fi

Sairaanhoitaja 
ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehuolto
Bodil Strandström
puh. 019-2892399
bodil.strandstrom@raseborg.fi

Tarkempaa tietoa saa perhekeskuksen kotisivuilta.
Ottakaa yhteyttä, jos teillä on kysyttävää!
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