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JOULUMIELTÄ KULLEKIN!
   

Vuosi 2010 vetelee viimeisiään. Perhehoitolaki on koottu ja se on ministerin pöydällä ja 
toivottavasti ensi vuoden alkupuolella laki menee hyväksyttäväksi. Tavoitteenamme oli 
saada ammatillinen perhekoti lakiin kirjattua ja määriteltyä. Tämä tavoitteemme toteutui. 

Perhehoitolain toimintaohjelmakin saadaan koottua vielä tämän vuoden puolella. Niiltä osin ta-
paamme vielä joulukuussa, joten siitä sen jälkeen enemmän. 

Liittomme sisällä on nyt laatuvalmentaja – kantaa nimeä Riitta Riekki – ONNEA! 
Riitta kouluttautui ja miettii tällä hetkellä miten lähdemme liittomme jäsenperhekoteja yhdessä 

tuumin auditoimaan. Riitalla on jo alustava suunnitelma siitä, että  Keski-Suomen laatupiiri olisi 
hyvä pilottiryhmä ja siitä arvioinnit laajenisivat muuallekin. Hänen tavoitteenaan olisi aloittaa 
arvioinnit jo vuoden 2011 alussa, joten ensimmäisiä tietoja ja kokemuksia saamme toivottavasti 
esitellä Lahdessa liittokokouksessa maaliskuussa 2011. 

Liitokokouksessa 150311-160311 
Lahdessa tapaavat myös laatupiiri-
vastaavat. Toivon todella, että laatu-
piiriemme vastaavat pääsevät ide-
oimaan ja kehittämään yhteisiä läpi 
Suomen meneviä visioitaan sekä 
toteutettavia yhteisiä teemoja. Kukin 
vastaava tuo alueellisen näkökul-
mansa toimintaan ja samalla rikastut-
taa toisten katsontakantoja. Toisaalla 
hyväksi havaittuja toimia kannattaa 
jakaa eteenpäin. 

Pohjoisesta tuli mielenkiintoista informaatiota lupamenettelyistä. Ammatillisen perheko-
din toimilupa olisi tulevaisuudessa mahdollisesti vain ja ainoastaan perhehoitolupa. Laitos-
luvilla toimiville sovellettaisiin siirtymän jälkeen suoraa laitosmitoitusta esim. työntekijöiden 
määrässä. Täten laitosluvilla nyt toimivat ammatilliset perhekodit joutunevat miettimään toi-
mintansa muotoa tulevaisuudessa. Toinen puoli asiassa lienee perhehoidon kentän selkiyttä-
minen. Tällä lupamenettelyllä ammatilliset perhekodit ovat nimenomaan perhehoitoa kaikessa 
kokonaisuudessaan. 

Niin tärkeää kuin oma jaksaminen onkaan, niin muistakaa kuinka tärkeää on muistaa sitä lä-
himmäistä. Omaa kultaa, lasta, vanhempaa, ystävää tai vaikkapa eläintä. Tähän liitän vaimoni 
ajatelman: ”Mitä sydän ei näe, ei sen pidä surrakaan!” 

Joulun sekä vuodenvaihteen uudistuksia odotellen!

        Kapa     
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Ammatilliset perhekodit ovat juurtuneet keskeiseksi osaksi kuntien 
palvelujärjestelmää. Tästä huolimatta niiden asema lainsäädän-
nössä on ollut paikoin liian huonosti määritelty. Ammatillisten 

perhekotien käsite ja asema on lainsäädännössä määritelty hyvin yleisel-
lä tasolla. Sosiaalihuoltolaki mainitsee kyllä perhekoti-käsitteen yleisel-
lä tasolla sekä määrittää perhekodeissa hoidettavien määrän ja suhteen 
perhehoitoon.  Tämä ei kuitenkaan tue parhaalla mahdollisella tavalla 
lastensuojelun palvelujärjestelmän kokonaisuuden toteutumista. Tar-
kempi määrittely lainsäädännössä vahvistaisi ammatillisten perhekotien 
asemaa, joskaan se ei toisi lisää toimintavapauksia tai – mahdollisuuk-
sia. Ammatillisten perhekotien vakiintunutta asemaa kuvaa se, että val-
misteilla olevissa lastensuojeluun liittyvissä lainsäädännön valmistelu-
ryhmissä, ammatillisten perhekotien edustusta ja näkemyksiä on aina 
tarvittu.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan perhehoitolainsäädäntöä tulee 
uusia tavoitteena sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon. 
Perhehoitolainsäädännön uudistamisen tueksi asetettiin vuonna 2009 
työryhmä, jonka tehtäväksi tuli lainsäädännön uudistamistyöhön osallis-
tumisen lisäksi toimia valtakunnallisen perhehoidon toimintaohjelman 
valmistumista ohjaavana tahona. Perhehoitolainsäädännön kehittämis-
ehdotukset annettiin toukokuussa 2010 ja perhehoidon valtakunnallisen 
toimintaohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2010 loppuun mennes-
sä. Hallituskauden ollessa pian vaihtumassa voi todeta, että perhehoito-
lainsäädännön uudistaminen jää melkoiseksi tynkä-uudistukseksi, sillä 
nyt loppuvuodesta annetussa perhehoitolainsäädännön muutosehdotuk-
sesta halutaan täsmentää ainoastaan perhehoitajien vapaa- ja sijaisjär-
jestelyjä. On siis ensisijaisen tärkeää, että perhehoidon kehittäminen on 
mukana myös seuraavan kauden hallitusohjelmassa, jolloin olisi myös 
mahdollista jäsentää ja määritellä ammatillisen perhekotitoiminnan kan-
nalta keskeisiä käsitteitä.

Ammatillisiin perhekoteihin sijoitettiin THL:n vuoden 2008 tilas-
tojen mukaan 19 % lapsista ja nuorista, vastaavan luvun ollessa 
perhehoidon kohdalla 33 %. Hallitusohjelman tavoitteen mukai-

nen painopisteen siirtäminen perhehoitoon koskee erityisesti laitoshuol-
toon sijoitettujen lasten osuutta, joka on 34 % vuoden 2008 sijoitetuista 
lapsista ja nuorista. Perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten osuus 
on vähentynyt tasaisesti ja vastaavasti laitoshuollossa ja ammatillisessa 
perhekotihoidossa olevien lasten ja nuorten osuus on lisääntynyt. Tavoi-
teltu painopisteen siirtäminen perhehoitoon on perusteltua, sillä usein 
lapsen tai nuoren tervehdyttävä arki toteutuu parhaiten varsin tavalli-
sessa, kodinomaisessa ympäristössä.  Laitoshuoltopainotteisuudesta 
irtautuminen on siis nimenomaan inhimillisesti katsoen tavoiteltavaa. 
Toisaalta on selvää, että perhehoito on myös varsin kustannustehokas 
tapa toteuttaa sijaishuoltoa.

Taloudellisten intressien sokaisemana kuntien ei tulisi luoda peri-
aatteita, jotka ovat ristiriidassa lapsen edun toteutumisen kanssa. Näitä 
voivat olla asiakasryhmäkohtaiset päätökset, joiden perusteella tiettyjen 
asiakasryhmien kohdalla toimitaan aina samalla tavalla. Yhtenä esimerk-
kinä voisi olla kunnan päätös sijoittaa kaikki lapset perhehoitoon ilman 
lapsen tarpeiden tarkempaa tarkastelua, siten, että kunnan periaatepää-
tös ohjaa sijaishuoltoon sijoittamista. Lapsen sijaishuollon sisältöä ja 
toteutumista tulee aina tarkastella suhteessa sijoituksen syihin ja lapsen 
tarpeisiin. Lasten ja nuorten moninaistuvat tarpeet ja solmussa olevat 
elämäntilanteet luovat sijaishuoltopaikoille paljon ja muuttuvia vaatei-

ta. Sijaishuoltoa ei tulisi kehittää polarisoivalla 
mallilla, jossa vaihtoehtoina ovat ääripäissä 
perhehoito ja toisaalla laitoshuolto. Tarvitaan paljon erilaisia näiden kah-
den ääripään välillä olevia malleja, joiden toteuttamisessa ammatillisilla 
perhekodeilla on pitkät perinteet.  Sitten lasten ja nuorten sijaishuollon 
palvelujärjestelmä on parhaimmillaan portaittainen palvelumalli, jossa 
eri sijaishuoltovaihtoehdot voivat tehdä yhteistyötä ja parhaimmillaan 
tukea toisiaan sijaishuollon toteuttamisessa. 

Lastensuojelun kentällä uudet tai nopeasti muuttuvat ilmiöt vaati-
vat osaamisen joustavaa vahvistamista. Ammatilliset perheko-
dit omaavat toiminnan luonteen puolesta hyvän mahdollisuuden 

ennakoida lasten ja nuorten erilaisia palvelutarpeita. Hyviä esimerkkejä 
on siitä, kuinka yksittäinen perhekoti voi kehittää kohdennetusti tietyn 
asiakasryhmän ja tiettyjen palvelutarpeiden kohtaamiseen erikoistunutta 
palvelua. 

Ammatillisen perhekotitoiminnan vahvuus on siinä, että niihin sijoite-
tuille lapsille ja nuorille on tarjolla eheyttävää arkea, riittävästi aikuisten 
läsnäoloa sekä ammatillista osaamista ja taitoa kohdata lasten ja nuorten 
usein vaativiakin tarpeita. Melko suuri osa lapsista ja nuorista voidaan 
sijoittaa perhehoitoon, mutta on hyvä ennakoida tilanteita, joissa lapset 
tai nuoret tarvitsevat tukevampia raameja arjesta selviytymiseksi.  Koska 
lastensuojelulaki velvoittaa systemaattiseen toimintaan perheiden jäl-
leenyhdistämiseksi, ovat ammatilliset perhekodit myös tässä suhteessa 
hyvät valmiudet omaavia yhteistyötahoja. Sijoitettujen lasten ja nuorten 
kanssa toimiminen edellyttää usein systemaattista, kunnioittavaa yhteis-
työtä vanhempien kanssa sekä kykyä myös asettaa tarvittaessa rajoja 
vanhempien toiminnalle. Vanhempien saaminen mukaan yhteistyöhön 
voi viedä aikaa ja useita työtunteja, mutta toimiva yhteistyö luo myös 
edellytykset lapsen kiinnittymiselle sijaishuoltopaikkaan.  Ammatillis-
ten perhekotien ammatillisuus pohjautuu kykyyn hallita laajasti lasten 
ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä sitä kautta 
edellä kuvattua yhteistyötä vanhempien kanssa. Tärkeää on myös se, et-
tä ammatillisissa perhekodeissa toimitaan lain hengen mukaisesti, en-
nakoiden kasvatuksellisesti hankalia ja pulmallisia tilanteita. Perheko-
deissa tätä ennakointikykyä ja kokemusta hankalista kasvatuksellisista 
tilanteista kertyy sijaisperheitä enemmän johtuen ehkä perhekotien kun-
touttavasta luonteesta, jolloin sijoitusten kestot perhekodeissa ovat lyhy-
empiä kuin sijoitukset sijaisperheisiin.

Vaikuttava lastensuojelu on suunnitelmallista, asiakkaiden tar-
peisiin riittävällä tavalla ja oikealla hetkellä vastaavaa. Siinä to-
teutuvat laajasti lapsen oikeudet ja lapsilähtöinen työskentelyo-

te. Ammatilliset perhekodit ovat luonteva ja tärkeä osa lastensuojelun 
palvelujärjestelmää. Ammatillisten perhekotien vahvuus on vuorovaiku-
tuksellinen, vanhempia ja perhettä osallistava toimintatapa. Tästä syys-
tä on tärkeää, että ammatilliset perhekodit tulevat huomioiduiksi myös 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia laadittaessa luontevana osana 
kuntien lastensuojelun palvelujärjestelmiä. Palvelujärjestelmän moni-
puolisuus ja portaittainen malli on hyvän ja laadukkaan lastensuojelun 
toteutumisen edellytys ja ainoastaan monipuolisen palvelujärjestelmän 
avulla voidaan sijaishuoltoon sijoittaminen toteuttaa lapsen tai nuoren 
tarpeiden ja edun arvioinnin perusteella – ei kuntien toimintaohjeiden tai 
saatavilla olevan palvelun perusteella.            

Hanna Heinonen

Kirjoittaja on Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja ja johtoryhmän jäsen.

Lastensuojelun palvelujärjestelmä 
tulee säilyttää monipuolisena
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Muistamattomuus on tyypillistä sijoitetuille lapsille, sillä silloin kun 
ei muista hyvää ei myöskään joudu muistamaan kohtaamaansa pahaa. 

Sheila 13 v.: ”Aina kun muutin uuteen perheeseen tai ta-
kaisin isän luokse sanoin että en muista. Kun jouduin ikään 
kuin syntymään uudelleen. Kaikki mitä oli tapahtunut sitä 
ennen ei ikään kuin koskettanut ollenkaan minua. Se auttoi 
olla ajattelematta kipeältä tuntuvia asioita… enkä halunnut 
muistaa onnellisiakaan aikoja… kun se menee jotenkin syväl-
le sisimpään.”  (T Hayden, 1996) 

Lapsi tarvitseekin turvallisia, pitkiä ihmissuhteita, sillä se on tun-
ne-elämän, moraalisen ja sosiaalisen kehityksen perusta. Hyvä kiin-
tymyssuhde auttaa lasta vaurioitumiselta, kun on turvallinen paik-
ka mistä lähteä. Voi tehdä tutkimusmatkoja ja  palata takaisin. Syntyy 
turvallisuudenkehä 

v  tarvitsen sinua 
v  tue ”löytöretkeilyäni” 
v  pidä silmällä 
v  kaitse minua 
v  auta minua  
v  nauti minusta ja löydöistäni 
v  toivota minut milloin tahansa tervetulleeksi 
 luoksesi 
v  lohduta minua 
v  suojele minua 
v  iloitse minusta sekä järjestä tunteitani.

Syyskoulutuspäivät
5. – 6.10.2010 Järvenpäässä

Liiton syyskoulutus-
päiviä vietettiin 
tällä kertaa syksyi-
sessä Järvenpääs-
sä neljänkymmenen 
perhekotilaisen voi-
min. Kuulimme per-
hekotivanhemmille 
tärkeästä aiheesta, 
lapsen varhaisesta 
kiintymyssuhteesta ja 
sen tärkeydestä se-
kä kiintymyssuhteiden 
vaurioitumisesta ja 
niiden kohtaamises-
ta. Kuulimme myös 
äärettömän mielen-
kiintoisen opinnäy-
tetyön esittelyn.

Ensimmäisenä päivänä Jär-
venpäähän saapumisen ja 
tuttujen tervehtimisen sekä 

uusien tuttujen tapaamisen jäl-
keen meillä oli liittomme puheen-
johtajan Kari Kokon puheenvuo-
ro. Hän kävi läpi perhehoitolain 
raporttia. 

Jyväskylän ammattikorkeakou-
lusta valmistuneet  Eerika Ollil-
la ja Marjo Hytönen esittelivät 
opinnäytetyötään ”Missä kaikki on 
niin kuin kotona - Nuorten koke-
muksia perhekoti elämästä”.  Niin 
kuin nimikin sanoo, me kuulimme 
nuorten kokemuksia perhekotielä-
mästä, siitä kuinka nämä nuoret 
arvostavat kokemuksiaan perheko-
dista. Saimme tukea meidän työl-
lemme ja sille, että pienikin asia voi 
olla suuri nuorta kannatteleva asia, 
vaikkapa vain yhteiset ruoka-ajat.

Keskiviikkona lastenpsykiatri, 
VET psykoterapeutti Ritva Belt 
luennoi meille kiintymyssuhtei-
den vaurioitumisesta ja niiden 
kohtaamisesta perhekodeissa. 
Kuinka huostaanottokriisissä lapsi 
jää usein liian vähälle huomiolle. 
Sijoituksen alussa tulisikin voi-
makkaasti tukea sijaisvanhempia 
ja lasta, jotta suhteiden katkea-
minen voitaisiin välttää. Lasten-
suojelukriisissä usein kulminoi-
tuvat lapsen koko siihenastisen 
elämän turvattomuus ja trauma-
kokemukset. Mukana ovat aina 
myös  ero- ja hylkäämisreaktiot, 
jotka aktivoivat myös aikaisemmat 
kokemukset.

Kari Kokko.

Ritva Belt.
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HUOSTAAN OTA
TYHJÄT SILMÄT KATSOO MINUUN
TUNTEITA El NIISSÄ NÄY.
VARTALONI PAINUU SINUUN
SYLISSÄNI TUNNEN, KUINKA PIENI SYDÄN KÄY.
SURU ONKO SISÄLLÄSI
VAIKO PELKO MENNEESTÄ?
TAHDON SULLE KODIN ANTAA
ÄIDIN, ISÄN SISARUKSET, 
TUNTEEN MEIDÄN PERHEESTÄ
OTA SYLIIN PENI LAPSI, HALAA, HELLI, RAKASTA 
SYDÄMEESI OTA HÄNET, PIDÄ KIINNI ONNESTA. 
ÄLÄ JÄTÄ YKSIN HÄNTÄ, OLE AINA PAIKALLA 
HENKISESTI, FYYSISESTI, ÄLÄ OHJAA RAIPALLA 
VAAN OHJAA RAKKAUDELLA
TÄÄLL ON SULLA HYVÄ OLLA
El SUN TARVI PELÄTÄ.
LUOTA MEIHIN SUOSIOLLA
NAURA, LEIKI ILOITSE 
NYT VOIT VOIMAA SÄ KERÄTÄ

Jarmo Merikukka

Perhekotivanhemmat kuuntelivat tarkkaavaisina Beltin esitystä.

Jotkut asiat menevät yli hilseen.

AIVORIIHEMME TUOTOKSIA

Syyskoulutuspäivien lomassa suuntasimme katseemme kohti tulevaa ja 
vuoteen 2015 ja mietimme millainen liittomme on silloin. 
Ohessa tämä kattava anti.

– julkisuuskuvamme on positiivinen
– liittomme myöntää ansioituneelle henkilölle tunnustuksen 
 ainakin vuosittain
– vahva lastensuojelun vaikuttaja
– merkittävä tekijä lastensuojelussa ja sosiaalityöntekijöille
– hyödynnämme entisiä perhekoteja paremmin
– koulutuksen ja konsultaation tarve on kasvanut
– lapsia tulee asiakkaiksemme sijaisperheistä
– olemme näkyvä ja tunnettu toimija
– laatupiirityö näkyvämpää
– perhekoti on ammatillinen yksikkö
– jäseniä 130
– sähköposti @apkl.fi on laadun yksi takeista
– olemme kirjoittaneet toimintamme historian
– lainsäädäntö on selkeää – antaa kasvatusmahdollisuuden
– olemme lämminhenkinen
– tarjoamme perhehoitoa
– olemme akttivisia ja perhehoito on vallitseva hoitomuoto
– A mmatillista
– P arasta hoitoa
– K otona tehty
– L aadukasta            

   Tanja Ögård Perhekoti Juolukka

+
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Nuorten kommentteja 
poimittuina tutkimustuloksesta: 
”todella suuri merkitys on ollut perhekodilla elämääni, kos-
ka jos olisin vielä edellisessä elämässäni, niin minulla ei 
varmaan elämä olisi näin kohdillaan” 

”saan kyllä kaiken mahdollisen tuen jonka tarvitsen”. 

Lisää näitä kommentteja voi lukea raportista, jota saa 
sähköisenä APKL:n toimistosta. 

Nuorten kuvaamat ihanneperhekodin ominaisuudet  

Lämpimät kiitoksemme Eerikalle ja Marjolle, että olitte jaksa-
neet paneutua tähän meillekin tärkeään aiheeseen suurella 
innolla.

Keskustelu kävi vilkkaana vanhempien kesken.

Marjo Hytönen ja Eerika Ollila esittelivät opinnäytetyötään.

Kuvioon on poimittu nuorten kuvaamia ihanneperhekodin ominaisuuksia. 
Moni nuori toi esille kuvauksessaan ihanneperhekodin olevan juuri sellainen, 
missä hän tällä hetkellä asuu. Tämä mielestämme kuvaa sita, että nuoret ovat 
onnellisia, kun heillä on hyvä paikka, jossa asua. Kuvauksista välittyi nuorten 
myös olevan tyytyväisiä perhekotielämäänsä. Nuoret korostivat vastauksis-
saan perhekodin perheenomaisuutta, kodikkuutta sekä turvallisuutta, aktivi-
teettien tarjoamista ja yhteisiä retkiä.
Nuoret tuntuvat arvostavan normaalin perhe-elämän mukaista kasvatusta ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta perheyhteisössä. Jäimme pohtimaan, mitä nuo-
ret tarkoittavat sanalla ”normaaliperhe”, ja että onko heillä siitä todenmukaista 
kokemusta. Voi olla että, ”normaaliperhe” on nuorille vain käsite, johon verrata 
kokemuksiaan. Nuorten kuvailuista voimme huomata iän tuomat ominaispiir-
teet siitä, mitä nuori sen hetkisessä iässä arvostaa ja minkä hän kokee tarpeel-
liseksi. Esimerkiksi yksi nuori kaipaa perhekotiin erilaisia moottoriajoneuvoja 
toisen nuoren taas arvostaessa enemmän vanhemmuutta ja kasvatusta.

”Tämä. On mönkijä on 
traktori on peltoauto on
mopoja ja koira se tekee
tämän parhaaksi.”

”Rauhallinen, vähän asukkaita,
leppoisa ja kotoisa, ei vaihtelevia
työntekijöitä tai asukkaita. 
Hyvät säännöt ja säännöllinen 
arki mutta monipuoliset 
lomasuunnitelmat.”

”Semmonen mis ois 
samanlaiset säännöt ku 
oikeessa perheessä ja et 
niill ei ois omii lapsii ja 
et ois lähel kaupunkii.”

”Ihan normaali koti on hyvä, ei
tarvi olla mikään sellainen et
saa tehä mitä haluaa.”

”Siellä on pelikoneita, paljon
moottoriajoneuvoja, tilava
ympäristö, oma huone, tarpeeks
kireet säännöt ja retkiä”

”Sellainen jossa olo on kuin
olisi kotona, sellainen joka on
kuin olisi kotona.”

”Missä kaikki on niin kuin
kotona.”

”Turvallinen, ystävällinen ja
perheenomainen.”

IHANNEPERHEKOTI
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Apkl:n syys-
koulutus-

päivät
5.-6.10.2010 

Next Hotel Rivoli Järvenpää

Koulutuksen teema oli tällä kertaa 
Lapsen varhainen kiintymyssuhde 

ja sen tärkeys, sekä kiintymyssuhtei-
den vaurioituminen ja niiden kohtaa-
minen. Luennoitsijana toimi lasten-

psykiatri, lastenryhmäpsykoterapeutti 
Ritva Belt. Kysymyksiin vastasi myös 
psykoterapeutti Lasse Lindqvist. Lu-
entojen lisäksi saimme tutustua uu-
nituoreeseen Eerika Ollilan ja Marjo 
Hytösen opinnäytetyöhön, joka kä-
sitteli perhekodissa elämisen vaikut-
tavuutta nuoren elämään.  Nelisen-
kymmentä perhekotilaista osallistui 

syyskoulutuspäivillemme.

Iltapäivälehdistä tutulla formaatilla on 
luonteva tapa lähteä puimaan kou-
lutuspäivien sisältöä, vastakkain Tiiu 
”the Woodpecker”  vs. Lauri ”the 

Willow Grouse”.

 
 
 

Aiheemme pyöri... 
pitkälti kiintymyssuhteiden vaurioitumisen 
ja sen ymmärtämisen ympärillä. Oman 
työni lähtökohta on pyrkimys luoda 
läheinen suhde jokaiseen sijoitettuun 
lapseen. Vaikeata, mahdollista, palkitsevaa, 
vaatii uhrauksia ja rehellisyyttä itsestäni. 
Kriiseistä... 
toiseen selviytymisessä olennaista on 
niihin suhtautuminen ja reaktiot. Tulee 
nähdä myös näkymätöntä ja oppia 
lukemaan käyttäytymistä. 
Villistä siemenestä... 
tulee mieleen oma poikani ja hänen 
räväkkä temperamenttinsa. Minun 
tehtäväni on sopeuttaa itseni ja toimintani 
sen mukaan. 
Työkaluja... 
lasten kohtaamisiin ja kiperiin tilanteisiin 
olisi koulutuksessa kaivannut enemmän. 
Koin, että lopussa esille otetut 
konkreettisen "keissit" olivat parasta antia. 
Pora. 
Pienryhmätyöskentelyä... 
pitäisi saada muutenkin liittomme 
koulutuksiin tulevaisuudessa paljon 
enemmän. Aion jatkossa.nähdä sen suhteen 
vaivaa. Meiltä Meille tuleva tietotaito on 
kullan arvoista. 
Vertaistuki... 
näytti olevan tarpeellista. Jälleen kerran. 
Puolisoni... 
on omasta mielestään eri mieltä asioista. 
Rakas silti.  
 
Tästä jutusta... 
ja sen tekemisestä saatiin taas revittyä 
vähän kotihuumoria. 
 
 

Aiheen... 
vakavuus ja meidän kannaltamme 
arkipäiväisyys sekä oma suhtautumisemme 
samaan aikaan järkyttää ja huojentaa. 
Ammatillinen suhtautuminen lapsiin on 
valttimme, ja joskus heikkoutemme. 
Kriiseistä... 
puhuttaessa tulee helposti ajatelleeksi 
kaikkea negatiivista. Se on kuitenkin lähes 
poikkeuksetta kasvun ja kehityksen 
mahdollisuus. 
Villi siemen... 
tuo lähinnä mieleen bändin nimeltä Villit 
Pippelit. Eikös semmoinen olekin 
olemassa? 
Työkaluista... 
ensimmäisenä tulee mieleen meisseli. 
Sitten vanha kunnon vasara. 
Pienryhmät... 
ovat loistava tapa tutustua paremmin 
toisiimme ja toistemme ajatuksiin. 
toistemme Täsmälliset tehtävänannot 
pitävät keskustelut asiassa.  
Vertaistuen tarve... 
on meillä kaikilla. Paras foorumi sille on 
laatupiiri. Joka on eri mieltä, on vaarassa 
pudota. 
Puolisosta... 
voisi kirjoittaa kirjahyllyllisen. Parasta hain 
mutta täydellinen tuli. 
 
Tästä jutusta... 
ja sen kirjoitamisesta uskoin tulevan 
hauskaa ja rentouttavaa, mutta eihän tämän 
kiireen keskeltä voi kovin hyvin keskittyä 
sanalliseen nokkeluuteen ja kirjallisiin 
läpimurtoihin. Kohtuu tyytyväinen olen 
kuitenkin pariin hauskaan kommenttiin. 

Lopputulos, T/L (asteikko 4-10) 
Tiedon jakaminen:    7/6 
Selkeys:  6/6 
Hauskuus:  6/9 
Yhteistyökyky: 8/7 
Omat mielipiteet: 9/7 
 
Tiiulla oli paremmin tuo asiapuoli hanskassa, Laurin kommentit taas olivat hauskempia. 
Varsinaiset ottelupisteet menevät aika tasan: 36/35 
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Järvenpäässä... 
kenkävalikoima oli oikein hieno, kun 
tunnin shoppailun tuloksena löysin kaksi 
paria talvisaappaita! Kun on niin harvoin 
vapaata, on periaatteessa ihan 
samantekevää missä kaupungissa on. 
Ruokalistan laatija... 
itse Jamie O. loisti poissaolollaan, mutta 
yllätyksellisyys ja simppeli nerokkuus 
piristivät.  
Huoneeseen... 
päästyäni ajattelin yhden ohikiitävän 
hetken, että voi itku. 
Organisoinnista... 
olen jäävi sanomaan mitään. 
Opinnäytetyön esittely... 
oli hyvin valmisteltu ja selkeä. Nuorten 
naisten oma mielenkiinto aiheeseen oli 
liikuttavaa. Aiheesta heräsi kysymys, miten 
saisimme lisää näkyvyyttä työllemme 
kattavien tutkimusten kautta. 
Ajankohtaisista asioista... 
eniten kummastuttaa alle 12-vuotiaitten 
sijoitustilanne. Heitä yritetään 
mahdollisimman paljon sijoittaa  
sijaisperheisiin, mutta perheitä on vähän  
eikä niiden voimavarat välttämättä riitä. 
Missä ne lapset tälläkin hetkellä ovat? 
Kouluttaja... 
Ritva Belt on oman alansa asiantuntija, ja 
sydämellään lapsen puolella. Syvän 
tietämisen taustalla ovat syvät kokemukset.  
 

Järvenpäästä... 
minulla ei oikeastaan ollut minkäänlaista 
ennakkokäsitystä ohitustien lisäksi. 
Yllätti se, miten nopeasti sieltä pääsi 
illalla käymään Helsingissä. Eikun 
Espoossa. 
Ruoka oli hyvää. 
Huone... 
oli hotellihuoneeksi tylsän 
mitäänsanomaton. Nukuin kuitenkin 
pitkästä aikaa hyvin.  
Organisoinnista... 
voisin sanoa tietenkin mitä haluan, mutta 
en ole varma kannattaako... 
Opinnäytetyön... 
tekeminen on tunnetusti tiukka vääntö 
alalla kuin alalla. Voi vain kuvitella 
millaisia kommentteja tutkimuksen 
ulkopuolelle on jäänyt niiltä, joita ei ole 
tavoitettu syystä tai toisesta.  
Ajankohtaisista asioista... 
on viime vuosina, paitsi 
lastensuojelualalla, muillakin 
yhteiskunnan osa-alueilla nyppinyt se, 
että me suomalaiset yritämme kaikin 
keinoin noudattaa lakia ja pykäliä ja 
asetuksia, ja vasta jälkeenpäin heräämme 
pohtimaan ja arvostelemaan huonoja ja 
jopa mahdottomia käytäntöjä.  
Kouluttaja... 
herätti taas kerran toteamaan, millaisten 
asioiden kanssa meistä jokainen tekee 
töitä joka päivä. Hän on varmasti helposti 
lähestyttävä ja ammattilainen paikallaan. 
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Laatua lastensuojeluun
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Rokuan metsä on 
helppokulkuista

KOHTI 20 -VUOTISJUHLIA
Lapsen edun toteutuminen/toteutumattomuus sekä ammatillisten perhekotien 
asema lastensuojelun sijaishuoltokäytännöissä ovat puhuttaneet jäsenistöä ja 
herättäneet tarpeen toimia tilanteen selkiyttämiseksi. Tämän vuoksi APKL aloit-
taa kahden vuoden projektin, jossa tullaan alueellisesti ja valtakunnallisesti pa-
neutumaan sijaishuollon ongelmakohtiin.  

Projektin alueellisessa toteutuksessa laatupiirit ovat avainasemassa työstämällä
ammatillisen perhekodin olemukseen ja toimintaan liittyvää sisällöllistä materiaa-
lia sekä vahvistamalla kontaktia alueellisesti merkittäviin yhteistyötahoihin. Pro-
jektin aikana on tarkoitus toteuttaa myös liiton perhekotien sisäinen auditointi.

Projektin valtakunnallisessa toteutuksessa keskitytään yleiseen vaikuttamiseen
työstämällä laatupiireistä nousseen materiaalin pohjalta ammatilliseen perhekoti-
toimintaan liittyviä keskeisiä näkemyksiä sekä sijaishuoltokentän periaatteellisia
ja juridisia kysymyksiä, joita tullaan nostamaan julkiseen keskusteluun. 

Näillä eväillä ollaan alkamassa projektia, 
jonka tuotos tulee olemaan merkittä-
vässä roolissa reilun vuoden päästä 
pidettävässä 20 -vuotisjuhlin-
nassa. 

Juhani Santala 
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Marjo Sepponen:

Eväitä lastensuojelun arkeen...

Kauan odotettu ja kyselty koulutus perhekodeissa työskente-
leville ammattilaisille toteutui viimein. Koulutuspäiville osal-
listui 17 työntekijää, joista jokaisella on erilainen työhistoria 

perhekodeissa. 
Eri lähtökohtien ja kokemusten ansiosta syntyi heti mielenkiintoisia 

keskusteluja. Avoimessa ilmapiirissä juttua riitti yleisesti lastensuo-
jelutyöstä, eri talojen tavoista sekä hoidettavien lasten kohtaamisista.  

Kouluttaja Raija Rantola johdatteli meitä pohtimaan syvällisem-
min suvun ja historian vaikutuksesta lapsiin sekä vuorovaikutuksen 
tärkeydestä. Huostaanotetut lapset ovat osa sukupolvien ketjua, mis-
tä nousee paljon tarinoita. Narratiivinen näkökulma auttaa löytämään 
uusia merkityksiä  ja luo toivon vaikeisiinkin tapauksiin. 

Kerroksellisuus lapsen, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan välillä 
vaikuttavat selviytymiseen. Työskentelimme paljon ryhmissä eri esi-
merkkitapausten parissa, mistä syntyi aina myös lisää keskusteltavaa. 

Omasta puolesta-
ni valotimme oman 
perhekotimme tapoja 
työskennellä työnte-
kijä/työnantaja nä-
kökulmasta yhdessä 

pk-äidin Tiiu Raid-Alan kanssa. Alkuun totesimme, että meillä on 
lähtökohtaisesti sama päämäärä eli lapsen etu ja hyvinvointi. 

Olemme jatkuvasti ”isojen asioiden” äärellä,  perhedynamiikka 
muuttuu usein uusien lasten myötä. Heidän ja meidän taustat vaikut-
tavat suhtautumisiin, kiireinen arki ja oma jaksaminen säätelee keski-
näistä vuorovaikutusta. Teemme työtämme omilla persoonillamme ja 
tunteet ovat tärkeässä roolissa, niin hyvässä kuin pahassa. 

Mielestämme tunteiden ilmaiseminen luo pohjan muutoksiin ja 
avoimeen ilmapiiriin. Keskustelu sekä mielipiteiden vaihto ovat elin-
ehto kaikkien hyvinvoinnille. Uskallanko työntekijänä nostaa vai-
keitakin asioita esille, laitanko oikeasti itseni likoon, onko minulla 
menetettävää? 

Mielestäni perhekodissamme vanhemmuutta jaetaan kaikkien ai-
kuisten kesken, tietysti päävastuu on isällä ja äidillä. Vanhemmuuden 
jakamisella tarkoitan myös sitä, että meillä ei ole salaisuuksia keske-
nämme, otamme vastuun omista sanomisista ja pyydämme tarvitta-
essa toinen toisiltamme anteeksi. 

Kaiken lisäksi koulutuspäivät kruunasi rentouttava kylpylässä 
käynti ja kauniit maisemat. Illallisella jatkettiin yhteyden luomista  ja 
asioiden jakamista  -vertaistukea parhaimmillaan! 

Palautteessa toivottiin jatkossakin työntekijöille suunnattuja koulu-
tuksia ja vertaistukea kerran vuodessa - lisää voimavaroja työhömme!

Kirjoittaja on sosionomi AMK ja Perhekoti Wäisänhovin työntekijä

Perhekotityöntekijöiden 
täydennyskoulutuksesta lisää:

Syyskuu alkoi ainakin itselläni miellyttävissä merkeissä. Mi-
nulle nimittäin tarjoutui mahdollisuus osallistua APKL:n jär-
jestämään perhekotien työntekijöille suunnattuun täydennys-

koulutukseen. Vain vuoden verran koulun penkiltä poissa olleena ja 
vast’ikään perhekodissa työskentelyn aloittaneena odotin innoissani 
koulutuksen antia sekä muiden perhekotityöntekijöiden tapaamista.

Parin päivän mittainen koulutus kokosi Jyväskylän Laajavuoreen 
tusinan verran osallistujia. Koulutuksessa keskityttiin perhekodeissa 
tehtävän työn ydinkysymyksiin; pääteemoina olivat huostaanotetun 
lapsen kuntouttaminen, lapsen trauman kohtaaminen ja sen ymmär-
täminen, vuorovaikutusprosessit lapsen kanssa sekä oma työssä jak-
saminen. Kouluttajaksi oli saapunut psyko- ja perheterapeutti Raija 
Rantola Mikkelistä.

Koulutuksen alus-
tuksesta huolehti Per-
hekoti Wäisänhovista 
Tiiu Raid-Ala, jonka 
puheenvuoro herätteli 
ajatuksia muun muas-
sa vastuullisesta työnteosta perhekodissa sekä perhekotivanhempien 
ja perhekotityöntekijöiden keskinäisen avoimuuden ja luottamuksen 
tärkeydestä. Puheenvuoro johdatteli kirkastamaan ajatusta siitä, että 
lasten hyvinvointi on työmme tärkein päämäärä. 

Avauspuheenvuoron jälkeen lähdimme kouluttajan johdolla kar-
tuttamaan tietämystämme lapsen trauman kohtaamisesta ja sen ym-
märtämisestä. Kouluttaja toi esiin sen, miten oireilevan lapsen on-
gelmat ovat voineet saada alkunsa jo sukupolvia sitten. Tutustuimme 
sukupuutyöskentelyn teoriaan ja kävimme aihetta läpi valokuviin ja 
tarinallisuuteen nojautuvan menetelmän avulla. Menetelmä auttaa 
havainnollistamaan miten yhteiskunnalliset tapahtumat ja inhimilli-
set kokemukset vaikuttavat ihmisissä sukupolvesta toiseen. Tämän 
aiheen käsittely korosti sitä, miten arjen keskelläkin on tärkeää olla 
tietoinen lapsen historiasta ja pohtia miten tuo historia vaikuttaa lap-
sen jokapäiväiseen elämään.

Toisen koulutuspäivän aiheina olivat muun muassa minkälaista on 
hyvä ja kuntouttava vuorovaikutus perhekodissa sekä onnistunut tun-
neilmaisu. Aiheen käsittely sai pohtimaan miten tärkeää onkaan osata 
ilmaista tunteensa rakentavasti työssä, joka nostaa ajoittain pintaan 
vahvoja tunteita pettymyksestä ja vihasta iloon ja rakkauteen. Käsitte-
limme myös sitä, miten negatiiviset tunteet kuluttavat helposti voima-
varoja ja vaikuttavat työnlaatuun. Koulutuksen lopussa pohdimmekin 
vielä kuinka omaa jaksamista voisi ja pitäisi tukea.

Koulutuksen mukavuuden ja onnistumisen mittarina voidaan pitää 
sitä, että samantyyppisiä koulutuksia toivottiin jatkossakin lisää.

  Virkistävästä koulutuksesta kiittäen 
  Saija Jokinen
  Perhekoti Haukkala

Työntekijöiden täydennyskoulutus 
Jyväskylässä, Rantasipi Laajavuoressa 11.–12.9.2010

”Tunteiden ilmaiseminen 
luo pohjan muutoksiin ja 
avoimeen ilmapiiriin”.

Lapsen ongelmat ovat 
voineet saada alkunsa 
jo sukupolvia sitten.
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Ensi kevään liittokokous järjestetään Lahdessa, liikunnallisessa ympäristökaupungissa. 
 
Lahteen on helppo tulla omalla autolla, junalla tai linja-autolla. Lähin lentokenttä on 
Helsinki-Vantaa, josta on myös erittäin hyvät, noin tunnin välein hoidetut lentokenttä-
kuljetukset. 
Kokouspaikkamme Hotel Scandic on juna-aseman välittömässä läheisyydessä kaupungin 
keskustan tuntumassa. Hotellilla on oma parkkialue pihassa.  
Kouluttajamme Marja-Leena Laaksonen on nuorisopsykiatrisen säätiön kouluttama vaativan 
erityistason VET psykoterapeutti, joten saamme arvokasta tietoa työmme tueksi.  
Kokousjärjestelyistä ja ohjelmasta vastaa Päijät-Hämeen laatupiiri.   
Liitto kustantaa  jäsenilleen nyt kaiken ohjelman sekä tarjoilut. Vain majoitusmaksut jäävät 
päivien osanottajien maksettaviksi.  
 
   
 
Päivien ohjelma 
tiistai 15.03. 
klo 
09.00  Tervetulokahvit 
10.00 – 11.30 Tulla kuulluksi - koulutusta 

- VET psykoterapeutti Marja- Leena Laaksonen  
11.30 – 12.30 Lounas 
12.30 – 14.00 Koulutus jatkuu 
14.00 Iltapäiväkahvit 
14.30 Paneelikeskustelu 
16.15 Yhteinen koulutusohjelma päättyy 
16.30 – 17.15 Laatupiirivastaavien tapaaminen 
18.00 – 20.00 Tarinateatteri esiintyy 
21.00 Illallinen 

 
keskiviikko 16.03. 
07.00 – 09.30 Aamiainen 

(ja aamuvirkuilla lenkkeilyä läheisellä Radiomäen kentällä!)   
10.00 – 12.00 Pienryhmätyöskentelyä 
12.00 – 12.45 Lounas  
13.00 Liittokokous 
 Päivien päätös 

 
Majoitusvaraukset 
 




 



Huonehinnat: 92 € / yhden hengen huone / 112 €/ kahden hengen huone / vuorokausi 
Majoituskiintiö on voimassa 28.2.2011 asti.   
Ilmoittautuminen liittokokoukseen ja mahdolliset ruokavaliot 28.2.2011 mennessä info@apkl.fi 
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Ilmoittautuminen liittokokoukseen ja mahdolliset ruokavaliot 28.2.2011 mennessä info@apkl.fi 
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Varsinais-Suomen laatupiirin kuulumisia

Tämän vuoden aikana olemme joutuneet toteamaan, ettemme me jo useamman vuoden toimineet 
perhekodit voi levätä vain laakereilla ja edetä työssämme entisellä rutiinilla.  Hiipuneet 
sijoituskyselyt, ammatillisten perhekotien olemus sekä asema lastensuojelukentässä ovat saaneet 

meidät pohtimaan syntyjä syviä.
 
Keväällä kokoonnuimme useaan otteeseen myös laatupiiriimme kuulumattomien alueemme muiden perhe-
kotien kanssa, minkä tuotoksena syntyi Varsinais-Suomen kunnille suunnattu esite ammatillisesta 
perhekotityöstä. 

Vaikka korviin on kantautunut kuntien käsittämättömiä periaatepäätöksiä alle 12-vuotiaiden sijoittamisesta 
ainoastaan sijaisperheisiin ja vaikka käytännössä tapahtunut sijoituskyselyjen hiljeneminen on tosiasia, emme 
ole valmiita painamaan paniikkinappulaa. Kuntien kyseenalaiset päätökset on juridisesti selvitettävä ja 
tutkittava, toteutuuko näissä päätöksissä lapsen etu. Olemme varmoja ja vakuuttuneita, että ammatillinen 
perhekoti on työmuotona korvaamaton ja että työmuodolla tulee olemaan jatkossakin oma vankka ja 
horjumaton asemansa lastensuojelukentässä. Kuten kuvasta näkyy, suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisen 
luottavaisin mielinja samaa positiivisuuden, peräänantamattomuuden ja ammattiylpeyden henkeä toivotamme 
teille muillekin laatupiireille.
         Juhani Santala
         Perhekoti Haukkala

Varsinais-Suomen ammatilliset perhekodit suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisen luottavaisesti ja toivo-
vat, että  muillakin perhekodeilla löytyy positiivisuutta, peräänantamattomuutta ja ammattiylpeyttä.



AMPPELI

12 2/2010

Peliaika oli 25 min ilman väliaikaa, 
jolloin pysyttiin hyvin aikataulussa 
ja kaikki joukkueiden pelaajat pää-

sivät mukaan peleihin.  Turnaus oli jaettu 
kolmeen sarjaan joten suuria tasoeroja 
ei päässyt syntymään.  Pelit olivat vauh-
dikkaita ja tiukkoja mutta hyvähenkisiä. 
Liiton taloudellinen tuki oli tärkeä. Sen 
turvin voitiin järjestää monelle ikimuistoi-
nen ottelu. 
 
Tuloksia: 
A- sarjassa voiton vei Perhekoti Salmi-
kuukka, joka vei Uuraisille myös toisen 
kiertopalkinnon. Hopealle ylsi Perhekoti 
Kotirinne Suhmurasta. Kulta ratkaistiin 
lopulta rangaistuslaukauskilpailulla. 
Pronssin vei Kuusniemen - Säilyno-
jan yhdistelmäjoukkue. Sarjan tsemppa-
ripalkinnon sai Salmikuukan Make. 
 
B-sarjassa voitto meni Perhekoti 
Haukkahoville Jyväskylään. Toinen 
kiertopalkinto meni myös Haukkahoviin 
ja lisäksi Haukkahovin Ninnu valittiin 
B-sarjan tsemppariksi. Toiseksi sarjassa 
taisteli järjestäjä, Perhekoti  Koivisto 

Liiton 
Salibandyturnaus
keräsi 80 henkeä 
Porvooseen

Porvoosta. Kolmanneksi sarjassa tuli 
Kuusniemen - Peuran yhdistelmä-
joukkue. 
 
C-sarjassa kaikki osallistuneet olivat 
ensikertalaisia. Voiton vei Perhekoti 
Onnentupa Tuusulasta. Toiseksi taisteli 
Perhekoti Juolukka Loviisasta ja kol-
manneksi tuli Perhekoti Nummen-
tupa Tuusulasta. Sarjan tsemppariksi 
valittiin Nummentuvan Tomi.

Parhaat onnittelumme voittajille ja 
rehdit kiitokset kaikille mukana 
olleille!

teksti Paavo Koivisto
kuvat Erno Helen

Liiton perinteinen salibandyturnaus pidet-
tiin 20.11. Porvoossa, järjestäjänä Perheko-
ti Koivisto. Pelipaikkana oli Kokonhallin lii-
kuntakeskus, jossa pelattiin kolmella kentällä. 
Tuomarit saatiin Porvoon salibandyseuras-
ta. Myös perhekoti-isät puhalsivat joitakin 
otteluita. Turnauksessa oli mukana yhdeksän 
joukkuetta, joista osa oli useasta perhekodis-
ta koottuja yhdistelmäjoukkueita. Mukana oli 
myös uusia tulokkaita. Kaikkiaan turnaukseen 
osallistui noin kahdeksankymmentä henkeä. 

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Reippaita nuoria.

Jännittää.

Iloisia ilmeitä ja kädenpuristuksia.

Paljon onnea.

Palkintopöytä on tyhjentynyt.
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UUSIA JÄSENPERHEKOTEJA
Perhekoti Hukankulma, 
Virpi Poutiainen ja Petri Korhonen, Nilsiä

Perhekoti Marmori, 
Maaret ja Kalju Marmor, Sippola

Perhekoti Tiipukka, 
Tia Markus-Pitkänen ja Ari Pitkänen, Turenki

Tervetuloa mukaan - uudet jäsenkodit – toimimaan ja vaikuttamaan!

Laatua
lastensuojeluun
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Liiton jäsenille lakineuvontaa

Jäsenmaksuun sisältyvää lakineuvontaa jäsenille antaa
Lakipalvelu Jarkko Helminen, Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere.

Neuvonta kattaa alustavan selvitystyön.  Jatkotoimenpiteet
ja pidemmälle menevät selvitykset jäävät perhekotiyrittäjän
itse kustannettaviksi.

Yhteydet sähköpostitse info@lakinet.fi tai puh. 050 3366 122.

§

Puheenjohtaja Kari Kokko,  
Perhekoti Kaurismäki, Hausjärvi 
puh. 050-5111411  
kari.kokko@apkl.fi  
 
Sihteeri Sinikka Riipinen 
Vehmaskoti, Pieksämäki  
puh.050 511 8644 
pk-vehmaskoti@apkl.fi  
 
Muut jäsenet: 
 
Juhani Santala 
Perhekoti Haukkala, Salo  
puh. 040 575 6109 
(vastuualue Amppeli-lehti) 
pk-haukkala@apkl.fi 
 
Tanja Ögård 
(vastuualue Amppeli-lehti) 
Perhekoti Juolukka, Tesjoki  
puh. (019)514 541 
pk-juolukka@apkl.fi 
 
Heimo Hartikainen 
(vastuualue: nettisivut) 
Mäntykallion perhekoti, Jokihaara  
puh. 040 744 9880 
pk-mantykallio@apkl.fi  
 

Mia Kylmänen 
Perhekoti Kylmänen, Liminka  
puh. 040 963 6811 
pk-kylmanen@apkl.fi 
 
Hannu Kuusisto 
(vastuualue: talous) 
Perhekoti Kuusisto, Mäntyharju  
puh. 044 508 1584 
pk-kuusisto@apkl.fi 
 
Varajäsenet: 
 
Varapuheenjohtaja
Pertti Ollila, 
Perhekoti Nuutti, Jyväskylä  
puh. 040 7481 609 
pertti.ollila@apkl.fi  
 
Tiiu Raid-Ala 
(vastuualue: koulutus- ja laatutyöryhmä) 
Perhekoti Väisänhovi, Virtasalmi  
puh. 040-820 8845 
pk-vaisanhovi@apkl.fi  
 
Päivi Ilonen 
Perhekoti Ilonen, Koria  
puh. 050-5727601 
pk-ilonen@apkl.fi  
 

Jäsen- ja toimistopalvelut: 
Vappu Määttänen 
Toimistopalvelu Ohviisi, PL 61,  
15141 Lahti 
puh. 0500-808079 
info@apkl.fi  

 
Lakineuvonta 
Lakipalvelu Jarkko Helminen,  
Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere 
info@lakinet.fi, puh. 050 3366 122.

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO RY:n  hallitus ja palvelut:

Laatua
lastensuojeluun
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 RY

Hyvää 
Joulua 

ja

Onnellista 
Uutta Vuotta!
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ETELÄ-SUOMI 
 
UUSIMAA
KARSKOGIN PERHEKOTI
Päivi & Hannu Kosonen
Jyrkännetie 10, 02580 Siuntio
Puh. (09)256 1611, 0400 200 842, 
fax (09)256 1595,
pk-karskog@apkl.fi

PAJUNIITYN PERHEKOTI
Maj-Len & Tuure Turunen
Vanha Sveinsintie 3 B, 02620 Espoo
Puh. (09)547 3240, fax (09)547 50660,
0400 840 883, 040 501 5482, 0400 966 212
pk-pajuniitty@apkl.fi
www.kolumbus.fi/turunen pk

PERHEKOTI HERTTUAN VILLA
Lea & Jari Kallio
Sopulitie 3, 00800 Helsinki
Puh. (09)328 1019, 
0400 448 989, 040-7600 207
pk-herttuanvilla@apkl.fi
www.herttuanvilla.fi

PERHEKOTI KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi
Tähtitornikatu 13, 10300 Raasepori
Puh. (019)230 035,
040 700 5525, 040 700 5580
pk-kuusniemi@apkl.fi

PERHEKOTI LINTUSALO
Hanna-Kaisa ja Pete Lintusalo
Isonkallionkierto 15, 05810 Hyvinkää
Puh. 0440 333 218, 050 313 9906
pk-lintusalo@apkl.fi

PERHEKOTI MAIKKALA
Anja & Simo Lehtonen
Maikkalantie 26, 03620 Karkkila
Puh. (09)2257 397, 040 832 
0432, 040 507 3713
fax (09) 2257 397
pk-maikkala@apkl.fi
www.perhekotimaikkala.fi

PERHEKOTI NUMMENTUPA
Monna & Erno Helen
Viitapolku 6, 04500 Kellokoski
Puh. (09)273 3280, 040 582 9949
pk-nummentupa@apkl.fi
www.perhekotinummentupa.fi

PERHEKOTI ONNENTUPA
Raija & Jarmo Merikukka
Korpintie 4, 04320 Tuusula
Puh. (09)273 3739,
050 354 2064, 0400 229 926, 050 354 2063
pk-onnentupa@apkl.fi
www.perhekotionnentupa.fi

PERHEKOTI PEURA
Leila & Raimo Peura
Kiiltokallionpolku 6 A, 02180 Espoo
Puh. (09)512 4874, fax (09)512 4875,
040 507 8296
pk-peura@apkl.fi

PERHEKOTI PUKINKONTTI
Leila & Markku Karjalainen
Karhusuontie 10 a as 1, 00720 Helsinki
Puh. 0500 426 736, 0400 426 736, 
fax (09) 3511 795
pk-pukinkontti@apkl.fi

PERHEKOTI REIJANTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738, 040 708 1105,
0400 778 792
pk-reijantupa@apkl.fi
www.perhekotireijantupa.fi

PERHEKOTI SÄILYNOJA
Sari & Mikko Säilynoja
Ruukinrannantie 24 B, 02600 Espoo
Puh. (09)452 3929, fax (09)4124 0980,
040 517 8514,  
pk-sailynoja@apkl.fi
personal.inet.fi/yritys/perhekoti.sailynoja

PERHEKOTI TAMMI
Julia Vuoskoski & Mikael Tammi
Turvetie 15, 01730 Vantaa
Puh. 040 731 3584, 045 310 9970
pk-tammi@apkl.fi
www.perhekotitammi.fi

VANHAKALLION PERHEKOTI
Marita Ruoho & Matti Laukkanen
Kuutsalontie 23, 00910 Helsinki
Puh. (09) 344 3623, 040 511 9646
fax (09) 321 3225
pk-vanhakallio@apkl.fi
www.vanhakallio.fi

VILLA SAARNI
Ulla & Pekka Paavola
Korpintie 3, 04320 Tuusula
Puh. 040 592 9988
pk-villasaarni@apkl.fi

ITÄ-UUSIMAA
PERHEKOTI JUOLUKKA
Tanja Ögård & Jouni Rouhiainen
Juolukkatie 12, 07955 Loviisa
Puh. (019)514 541,
040 717 6542, 040 504 0188
pk-juolukka@apkl.fi

PERHEKOTI KOIVISTO
Elina & Paavo Koivisto
Staffaksentie 20, 06100 Porvoo
Puh. (019)580 098, 0400 341 769
pk-koivisto@apkl.fi

PERHEKOTI LUPAUS
Merja & Timo Fält
Koskenkyläntie 323, 07600 Myrskylä
Puh. 040 523 8677
pk-lupaus@apkl.fi

PÄIJÄT-HÄME
 
HAAPALAN PERHEKOTI
Mari & Mika Kuokkanen
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa
Puh. & fax (03)778 6635,
040 502 0175, 040 759 0265, 
040 589 5981, 040 355 7276
pk-haapala@apkl.fi

KESKUSTIEN PERHEKOTI
Sari & Juhani Suontamo
Rajatie 19, 19600 Hartola
Puh. 0400 217 834
0400 548 735, 040 703 8565
pk-keskustie@apkl.fi
www.keskustienperhekoti.com

PALONAHON PERHEKOTI
Jaana ja Timo Metsänen
Kuokkatie1, 16300 Orimattila
Puh. & fax (03)777 7711,
045 110 3063, 045 110 2512
pk-palonaho@apkl.fi

PERHEKOTI JOIKULA
Marja & Petri Engman
Rätiköntie 18, 15270 Kukkila
Puh. 040 837 8737, 040 756 6115
pk-joikula@apkl.fi
www.perhekotijoikula.fi

PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä
Kolkankatu 10, 15140 Lahti
Puh. 050 658 82, 050 5700 477
pk-jyrkka@apkl.fi

PERHEKOTI KERTTULI
Marjo & Heikki Turunen
Kesäpolku 10, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2597, 040 504 8694,
040 587 5597, 0400 812 722,
fax (03) 758 8096 
pk-kerttuli@apkl.fi

PERHEKOTI KOIVU JA TÄHTI
Anne & Mika Marttiin   
Ala-Räävelintie 2, 18300 Heinola kk 
Puh. (03)715 2025, 040 729 7935,
040 752 3883 
pk-koivujatahti@apkl.fi
www.koivujatahti.fi

PERHEKOTI LÄHDE
Heini & Reijo Leminen  
Palettitie 60, 15540 Villähde 
Puh. (03)758 8169, fax (03)7588 096, 
040 549 7355, 040-545 3168 
pk-lahde@apkl.fi

PERHEKOTI PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. 040 591 3966, 040 843 2063
pk-poyhonen@apkl.fi

PERHEKOTI SYLVÖNIEMI
Liisa & Lasse Lindqvist
Sylvötie 26, 15560 Nastola
Puh. 044 546 6179
pk-sylvoniemi@apkl.fi

VASARAMÄEN PERHEKOTI
Tarja & Risto Kuoppa
Tampereentie 384, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2126,fax (03)764 2274,
050 561 9286, 050 360 587
pk-vasaramaki@apkl.fi

KANTA-HÄME
PERHEKOTI KAURISMÄKI
Päivi & Kari Kokko  
Kappalaisentie 116, 12210 Hausjärvi
Puh. (019)768 464, 050 511 1411
pk-kaurismaki@apkl.fi

PERHEKOTI TIIPUKKA
Tia Markus-Pitkänen & Ari Pitkänen
Kotimäentie 37, 14200 Turenki
Puh. (03) 684 5123, 040 732 7864
pk-tiipukka@apkl.fi

KYMENLAAKSO
ELMERIKOTI
Elsa & Seppo Rikkola
Paloharjuntie 20, 45740 Kuusankoski
Puh. (05) 374 5972, 040 834 9217
pk-elmerikoti@apkl.fi
www.elmerikoti.fi

PERHEKOTI Cathill
Tarja & Matti Iivonen
Kissamäentie 270, 47200 Elimäki
Puh 0400 943 182, 040 846 054, 
(05) 377 6082
pk-cathill@apkl.fi

PERHEKOTI ILONEN
Päivi ja Ari Ilonen
Oivontie 181, 45610 Koria
Puh 044 3311 371, 050 572 7601
pk-ilonen@apkl.fi
www.apkilonen@net

PERHEKOTI MARMORI
Maaret & Kalju Marmor
Metsäpohjantie 243, 46710 Sippola
Puh. ja fax (05) 366 6050, 0500 772 788
pk-marmori@apkl.fi

PERHEKOTI MÄNTYPIHA
Seija & Pentti Reini
Mäntyharjuntie 1629, 47760 Huhdasjärvi
Puh. 050 304 6184, 050 413 8497 
pk-mantypiha@apkl.fi

ETELÄ-KARJALA
PERHEKOTI OLLIVER
Kaisa Höglund-Ollikainen &
Lasse Ollikainen
Rapattilantie 261, 54250 Rapattila
Puh. (05)412 1310, fax (05)418 1135,
040 557 0995, 040 565 1816
pk-olliver@apkl.fi

PERHEKOTI PERHO
Satu & Jari Hellberg
Jäkäläntie 19 a 1, 54750 Välijoki
Puh. (05)419 0150, 040 507 3660
pk-perho@apkl.fi
www.perhekotiperho.fi

       LÄNSI-SUOMI 
VARSINAIS-SUOMI 
KATRIN PALVELUKOTI
Minna Kirkkala-Virtanen & Harri Virtanen
Itäinen Viertotie 6, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 5252, (02)841 4105
fax (02)841 5252,050 551 4105, 050 306 0564
pk-katrinpalvelukoti@apkl.fi
www.katrinpalvelukoti.fi

PERHEKOTI HAUKKALA
Riitta & Juhani Santala
Inkereentie 436, 24280 Salo
Puh. (02)736 5002, 040 575 6109,  fax (02)733 8331
pk-haukkala@apkl.fi

PERHEKOTI KIRSIKKALAAKSO
Kirsi & Lars-Göran Snell
Kyröntie 153, 21450 Tarvasjoki
Puh. (02)484 7680, 0400 509 549, 0400 616 232
pk-kirsikkalaakso@apkl.fi
www.carecomponent.fi

PERHEKOTI PEUKALOINEN
Seija & Kari Oksanen
Ahteentie 419, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4900, fax (02) 489 4910, 050 355 7179
pk-peukaloinen@apkl.fi

PERHEKOTI RAUHANLINNA
Tuula & Ville Laamanen
Rauhankatu 20, 26100 Rauma
Puh. ja fax (02) 825 1658, 040 508 5040, 
050 5171 294
pk-rauhanlinna@apkl.fi

PERHEKOTI VALO
Marika Jensen & Kari Karomäki
Sarjalantie 15, 31520 Pitkäjärvi
Puh. (02)748 1023, 040 572 6114
pk-valo@apkl.fi

PIRKANMAA
HUHTIKOTI
Tuija Rönkönharju-Vessari & Jukka Vessari
Tammikoskentie 66, 35700 Vilppula
Puh. (03)476 4756, fax (03)476 4755,
040 520 5157, 040 520 5079
pk-huhtikoti@apkl.fi

ISONIEMEN PERHEKOTI
Anna & Matti Kosonen
Isoniementie 260, 36420 Sahalahti
Puh. 050 376 3338, 0500 228 600
pk-isoniemi@apkl.fi

KESKI-SUOMI 
HAUKKAHOVIN PERHEKOTI
Päivi & Tahvo Anttila
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1005, fax (014)310 1061,
0500 746 571, 0500 646 174
www.kolumbus.fi/jyperhe

HIETAJÄRVEN PERHEKOTI
Seija & Pentti Harju
Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski
Puh. (014)375 1500, 050 353 0601
pk-hietajarvi@apkl.fi

KEURUUN PERHEKODIT
Marjo Sieppi & Markku Malm
Huhkolantie 241, 42560 Pohjoisjärvi
Puh. (014)737 148, 
0400 545 001, 040 728 7580
pk-keuruu@apkl.fi

MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara
Puh. 040 744 9880, 0400 810 032
pk-mantykallio@apkl.fi
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PERHEKOTI BAMBERG
Liisa Kreuzinger-Bamberg 
& Reijo Bamberg
Häkintie 4, 41230 Uurainen
Puh. (014)811 411, 
040 845 6108, 040 574 1118
pk-bamberg@apkl.fi

PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. 050 552 1717, 044 532 6261
pk-lahtinen@apkl.fi

PERHEKOTI NURMIPIRTTI
Anne & Sakari Riissanen
Muurikaisentie 46, 41390 Äijälä
Puh. (014)836 151, 040 531 6259,
040 832 8879
pk-nurmipirtti@apkl.fi
www.perhekotinurmipirtti.fi

PERHEKOTI NUUTTI
Leena & Pertti Ollila
Nuutinpolku 46, 40270 Palokka
Puh. & fax (014)633 122,
040 748 1609, 040 766 4581
pk-nuutti@apkl.fi

PERHEKOTI PURORINNE
Riitta ja Seppo Viinikainen
Suoniityntie 27, 40270 Palokka
puh. 044 344 6054, 040 589 7950
pk-purorinne@apkl.fi
www.purorinne.net

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Tuomas Reiman
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi
Puh. 050 323 7900, 050 537 0558
pk-reiman@apkl.fi
www.perhekotireiman.fi

PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki
Kappeliahontie 68, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1405,
0500 646 172, 0500 646 173
pk-riekki@apkl.fi

SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen
Puh. 044 088 4592, 040 483 4712
pk-saarela@apkl.fi

SALMIKUUKAN PERHEKOTI
Mirjam & Jussi Lehmuskoski
Karviantie 65, 41230 Uurainen
Puh. (014)811 322, 
0400 246 980, 0400 747 284
pk-salmikuukka@apkl.fi
www.salmikuukka.com

ETELÄ-POHJANMAA
SÄRKISEN PERHEKOTI
Tiina & Hannu Särkinen
Opintie 42, 62800 Vimpeli
Puh. 040 519 6399
pk-sarkinen@apkl.fi
www.sarkisenperhekoti.net

       ITÄ-SUOMI

ETELÄ-SAVO
 
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Pastilantie 27, 50770 Korpikoski
Puh. 0400 720 394, 0400 244 210
pk-lacasagialla@apkl.fi
www.lacasagialla.fi

PERHEKOTI AINOLA
Aino & Kimmo Maanselkä
Ristimäenkatu 11, 57130 Savonlinna
Puh. & fax (015)510 610,
050 340 6199, 050 526 4710,
pk-ainola@apkl.fi
www.perhekotiainola.com

PERHEKOTI HEPORANTA
Helena & Matti Tuokko
Tylliläntie 32 A, 52700 Mäntyharju
Puh. ja fax (015) 460 282, 
040-568 1718, 040 845 4718
pk-heporanta@apkl.fi
www.perhekotiheporanta.fi

PERHEKOTI KIURURANTA
Kaija & Juha Juurikkala
Pertunmaantie 725, 52700 Mäntyharju
Puh. (015) 666 480, 040 581 9057
pk-kiururanta@apkl.fi
www.kiururanta.fi

PERHEKOTI KOTIKUMPARE
Leena & Ossi Häkkinen
Kangasniementie 1701, 77240 Halkokumpu
Puh. 040 577 8546, 040 513 3483, 
040 751 3763
pk-kotikumpare@apkl.fi

PERHEKOTI KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 508 1584, 044 582 6346 
pk-kuusisto@apkl.fi
www.perhekotikuusisto.fi

PERHEKOTI MIKKALA
Leena & Aapo Taavitsainen
Kangastie 149, 77330 Virtasalmi
Puh. 040 834 2534, 040 015 3859
pk-mikkala@apkl.fi
www.perhekotimikkala.fi

PERHEKOTI MUKSUMÄKI
Päivi Savonius
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna
Puh. 044 570 3574
pk-muksumaki@apkl.fi
www.muksumaki.net

PERHEKOTI OSCAR
Liisa & Pentti Mäki
Keskustie 44, 51600 Haukivuori
Puh. (015)458 333,
044 5757 502, 044 2625 959
pk-oscar@apkl.fi
www.perhekotioscar.fi

PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI
Kati & Hannu Saarinen
Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna
Puh. (015)536 242,
050 534 8067, 050 543 2559
pk-paivapirtti@apkl.fi
www.perhekotipaivapirtti.fi

PERHEKOTI RANTAPIHLAJA
Pirjo-Liisa & Jouni Veihtola
Kaislarannantie 7, 50100 Mikkeli
Puh. & fax (015)177 447,
0440 173 192
pk-rantapihlaja@apkl.fi

PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola
Piirantie 120, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 337 1300, 044 535 1492
pk-vesipeili@apkl.fi
www.vesipeili.fi

PERHEKOTI WÄISÄNHOVI
Tiiu Raid-Ala & Lauri Ala
Ruukintie 18, 77330 Virtasalmi
puh. 040 820 8845, 040 550 1254
pk-vaisanhovi@apkl.fi

VEHMASKOTI
Sinikka & Raimo Riipinen
Vehmaskyläntie 595, 76100 Pieksämäki
Puh. (015)425 510, fax (015)486 911,
050 5118 644, 050 437 2199
pk-vehmaskoti@apkl.fi
www.vehmaskoti.fi

POHJOIS-KARJALA
KOTIRINTEEN PERHEKOTI
Pirkko & Martti Muttonen
Notkolantie 5, 82210 Suhmura
Puh. (013)749 249, 040 526 4404,
040 456 9422
pk-kotirinne@apkl.fi

LÄHTEVÄN PERHEKOTI
Kerttu & Antti Syrjänen
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu
Puh. & fax (013)553 035, fax (013)568 161,
040 501 1405, 050 593 0527
pk-lahteva@apkl.fi
www.hoivayrittajat.com

PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen
Kaksostie 14, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140, 
044 305 4862, 050 4431 437
pk-kettunen@apkl.fi

VÄLIHARJUN PERHEKOTI
Tuija & Jari Räsänen
Sätöksentie 73, 83500 Outokumpu
Puh. (013)552 468, 050 512 4497
pk-valiharju@apkl.fi

POHJOIS-SAVO
 
HUKANKULMAN PERHEKOTI
Virpi Poutiainen & Petri Korhonen
Syvärintie 66, 73300 Nilsiä
Puh. 040 726 0169, 050 343 7113
pk-hukankulma@apkl.fi
www.hukankulma.fi 

PERHEKOTI ADALMIINA
Riitta & Hannu Lundberg
Kurolantie 219, 78500 Varkaus
Puh. 040 570 5092
pk-adalmiina@apkl.fi

PERHEKOTI PAJULINTU
Liisa & Tapio Lappalainen
Mikonmäki 2, 71850 Leppäkaarre
Puh. (017)462 2787, 050 302 2411,
0500 570 713
pk-pajulintu@apkl.fi
www.perhekotipajulintu.fi

PERHEKOTI PUIJO
Ulla-Maija & Antti Pöllänen
Kemiläntie 9, 70340 Kuopio
Puh. (017)263 3547, fax (017)263 3547,
0400 671 217, 040 511 2347
pk-puijo@apkl.fi

PERHEKOTI PÄÄSKYLÄ
Rauni & Mauri Kainulainen
Kasurilanmäentie 254, 71800 Siilinjärvi
Puh. 040 537 6920, 050 537 6999
pk-paaskyla@apkl.fi
www.perhekotipaaskyla.fi

PERHEKOTI RÄTY
Soili & Matti Räty
Konttimäentie 3, 71200 Tuusniemi
Puh. 0500 466 1634, 0500 561 561,
050 511 1848
pk-raty@apkl.fi
www.perhekotiraty.com

VUORENHOLMAN PERHEKOTI
Pirkko & Matti Hemming
Suonenjoentie 80, 72300 Vesanto
Puh. (017)640 017,
040 8233 579, 040 5888 503
pk-vuorenholma@apkl.fi

       POHJOIS-SUOMI

POHJOIS-POHJANMAA
NIILONKULMAN PERHEKOTI
Maija-Leena & Markku Merenheimo
Jokelantie 29, 90910 Kontio
Puh. (08)8169 296, fax (08)8169 248, 
040 591 2339  
pk-niilonkulma@apkl.fi
www.perhekodit.net/niilonkulma

PERHEKOTI HANHIKAARI
Taru & Tuomo Paananen
Hanhikaari 12 B 2, 90240 Oulu
Puh. & fax (08)557 3700, 050 591 2193
pk-hanhikaari@apkl.fi
www.hanhikaari.net

PERHEKOTI KORAMO
Oili Koramo & Jari Säkkinen
Toivontie 3, 93600 Kuusamo
Puh. (08)545 3016,
040 509 2956, 040 558 4322
pk-koramo@apkl.fi
www.perhekotikoramo.fi

PERHEKOTI KYLMÄNEN
Mia & Heikki Kylmänen
Tervonperäntie 11, 91900 Liminka
Puh. 040 963 6811, 040 964 0060
pk-kylmanen@apkl.fi
www.perhekotikylmanen.net
 
PERHEKOTI OTSO
Auli & Jouko Karhu
Kaunistonkuja 2, 90450 Kempele
Puh. 044 364 2673, 044 364 2001 
pk-otso@apkl.fi
www.perhekotiotso.fi

RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna & Hannu Rantakokko
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo
Puh. 040 766 7432, 040 840 6592
pk-rantakokko@apkl.fi
www.perhekodit.net/rantakokko

SIMIKAAREN PERHEKOTI
Kaarina & Mauno Autio
Matalantie 11, 84100 Ylivieska
Puh. (08)410 314, 050 352 8711,
044 041 0314
pk-simikaari@apkl.fi
www.simikaarenperhekoti.net

TURULAN PERHEKOTI
Outi & Petri Turula
Karsitie 1, 86440 Lampinsaari
Puh. (08)284 484,  
044 567 1031, 044 526 1773
pk-turula@apkl.fi
www.perhekodit.net/turula

KAINUU
 
PERHEKOTI KOLUMBUS
Heli Parkkinen & Erkki Heinonen 
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi
Puh. 040 755 0826, 
040 835 3933, 0400 819 788 
pk-kolumbus@apkl.fi
www.personal.inet.fi / perhekotikolumbus

 LAPPI 
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. 040 5073 753, 040 7212 728,
pk-nunnukka@apkl.fi
www.perhekodit.net/nunnukka

PERHEKOTI SUOHEIMO
Kirsi & Kari Suoheimo
Soutumiehentie 4, 96460 Rovaniemi
Puh. 040 574 9134, 040-413 4517
pk-suoheimo@apkl.fi
www.perhekotisuoheimo.fi
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KUNNIAJÄSENPERHEET
Sisko ja Sulo Toivio, Tarvaala
Leena ja Antti Suikki, Kausala
Tuija Suikkanen-Malin ja Jukka Malin, Nastola
Marja ja Pekka Kuosmanen, Saarijärvi
Kati ja Olli Ahonen, Imatra
Leena ja Kyösti Viding, Vesanto

KANNATUSJÄSENET

PYKÄLÄMÄEN PERHEKOTI
Raili & Yrjö Miettinen
Partalanmäentie 9 C, 83500 Outokumpu
Puh. (013)553 825, 
050 533 8725, 0400 553 825
pk-pykalamaki@apkl.fi
www.pykalamaenperhekoti.fi
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APKL:n  
TOIMINTA-ALUEET 2011

Puheenjohtaja: 
Kari Kokko  
puh. 050-5111411  
kari.kokko@apkl.fi  
 
Varapuheenjohtaja: 
Pertti Ollila 
puh. 040-7481 609 
pertti.ollila@apkl.fi

Sihteeri: 
Sinikka Riipinen 
puh.050-511 8644 
pk-vehmaskoti@apkl.fi  

Talous: 
Hannu Kuusisto 
puh. 044-508 1584 
pk-kuusisto@apkl.fi

Amppeli-lehti: 
Juhani Santala 
puh.040-575 6109  
pk-haukkala@apkl.fi 

 
Tanja Ögård 
puh. (019)514 541 
pk-juolukka@apkl.fi 

Kari Karomäki 
puh. 040-572 6114 
pk-valo@apkl.fi 

Nettisivut: 
Heimo Hartikainen 
puh. 040-744 9880 
pk-mantykallio@apkl.fi  
 
Koulutus ja laatu: 
Tiiu Raid-Ala 
puh. 040-820 8845 
pk-vaisanhovi@apkl.fi 
 
Jäsen- ja toimistopalvelut: 
Vappu Määttänen 
puh. 0500-808079 
info@apkl.fi  
 

Lakineuvonta:  
Lakipalvelu Jarkko Helminen 
puh. 050-3366 122  
info@lakinet.fi,.
 

Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. 
Siinä haastetta kylliksi yhdelle elämälle.
 
      (Tommy Taberman)

Nyt voi talvi tulla!
Kuvassa Kaspar Ala.


