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Osa perhekodeista tekee omaa laatukäsikirjaa liiton järjestämässä koulutuksessa. Tämä
on vasta alkua perhekodin laadun kehittämisessä, minkä tulisi kuulua kaikkien lasten-
suojeluyksiköiden kehittämisohjelmaan. Koulutus on lähtenyt hyvin käyntiin ja tämän
vuoden puolella pitäisi olla sijoitus-, kasvatus-  ja hoitoprosessien valmiita. Laatukäsikirjan
teko onnistuu hyvin myös ”Laiturin tuotosten” perusteella, ne tulevat LSKL:n verkkosivuille
joulukuussa, mistä ne on jokaisen helppo imuroida  ja aloittaa oma laatuprojektityönsä.

Kuntaliiton järjestämään osto- ja myyntikouluun osallistui useita liiton perhekoteja,
joiden kokemukset kilpailutuksesta tulivat paljon konkreettisemmaksi. Koulutus lähensi
myös  ostajien ja myyjien välistä yhteistyötä mm. pohtimalla yhteisiä mittareita. Monet
kunnat tulevat järjestämään yhteisen kilpailutuksen alueensa lastensuojeluyksiköille,
jolloin kustannusten säästö kunnille on ilmeinen. Meidän kannalta olisi parempi, jos
jokin taho kilpailuttaisi kaikki maan yksiköt, silloin meidän tulisi jättää vain yhdet
tarjoukset, kun näillä näkymin voi vuositasolla joutua jättämään jopa kymmenen
tarjousta. Kilpailuttamisen takana on kunnilla toive saada suuria säästöjä lastensuojeluun,
mutta luulenpa sen olevan aika pientä, sillä sijoitusten tarve näyttää yhä olevan
nousussa. Jos kilpailutuksella saadaan poistettua ns. huippuhinnat niin jo se laskee
ostajan kustannuksia huomattavasti. Kilpailuttamisessa kiinnitetään myös huomiota
lastensuojelun laatukysymyksiin. Se pyrkii määrittelemään lastensuojeluyksikön
vähimmäislaadun kunkin mittaajan omista intresseistä käsin. Tässä vaiheessa voi
huomata mopon karanneen käsistä, sillä jokainen kilpailuttaja painottaa omia tärkeäksi
kokemiaan asioita, jolloin kokonaisuus voi jäädä hämäräksi. Hyvien laatua mittaavien
kriteerien puute on suurin ongelma - mitkä ovat tärkeimmät mitattavat asiat. Paljon
laatutyötä vaaditaan perhekodeilta, mutta vielä enemmän palvelujen ostajilta. Olisihan
ihanteellista, että kaikki kunnat käyttäisivät samansisältöisiä  puite- ja lapsikohtaisia
sopimuksia eikä kukin sopijataho pyrkisi ulosmittaamaan suurinta mahdollista säästöä
tai hyötyä.

Ihmettelen viime vuosina tehtyä lastensuojelupolitiikan suunnan muutosta, missä
perhehoitoon ohjataan yhä vähemmän lapsia. Sijaisperheitä saa hakea todella pitkään
ja hartaasti. Sopii kysyä mikä on tämän tilanteen aiheuttanut. Monet kunnat jättävät
perhehoitajat oman onnensa nojaan, eivätkä tarjoa heille tarkoitettuja tukipalveluja
säännöllisesti. Sama tuntuu vaivaavan myös perhekoteja, sillä perhekotien määrä on
lisääntynyt todella verkkaisesti, kun vastaavasti laitosten määrä on kasvanut vauhdilla.
Eivätkö ihmiset uskalla ja jaksa sitoutua pitkäaikaiseen lastensuojelutyöhön asumalla
lasten ja nuorten kanssa perheenä. Työ on todella haastavaa ja palkitsevaa, mutta vain
puheissa. Tällainen työ vaatii oman ihmisrotunsa sitä tekemään. Perhekodissa ja
perhehoidossa lasta on kotona odottamassa  sama aikuinen päivästä toiseen vuodesta
seuraavaan. Hän jakaa lapsen kanssa niin surut kuin ilotkin arjen rutiineissa. Lapsi saa
ja voi kiinnittyä uuteen kasvuympäristöönsä luotta-
vaisesti ilman pelkoa ja  aikuisen tuottamia petty-
myksiä. Turvallisuuden tunne syntyy lapsille pikkuhiljaa,
kun he huomaavat, että heistä oikeasti välitetään.
Se tarkoittaa selkeitä rajoja, koulunkäynnin opettelua
ja ennen kaikkea muiden samassa yhteisössä asuvien
lasten ja aikuisten huomioonottamista.

Rauhaisaa Joulun aikaa kaikille
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Päivät alkoivat räväkästi Selkäsaunalla eli seuraamalla Teatteri Telakalla
Juha Hurmeen käsikirjoittamaa ja ohjaamaa tunteita herättävää intensiivistä
teatteriesitystä. Näytelmä toi eteemme seitsemän erilaista ihmiskohtaloa tasa-
painotaiteilija Rauvolasta unissasaarnaajan tyttäreen, joihin meistä monet ovat
törmänneet tässä todellisuudessa. Teatteri Telakan intiimi ympäristö loi esitykselle
hienot puitteet.

Myöhemmin illalla kokousvieraat nauttivat Teatteri Telakalla intialaisen buffet-
illallisen ja tilan täytti iloinen puheen sorina väen vaihtaessa kuulumisia ja
tutustuessa ensikertalaisiin liittopäivillä. Ruokailun ja jutustelun ohessa saimme
kuulla kansanmusiikkia Tarujen Saari -nimisen yhtyeen esittämänä.

Kuvissa illanviettoa elävöittänyt kansanmusiikkiyhtye Tarujen saari.
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APKL:n syysliittokokous
pidettiin 30.9.-1.10.2004
Tampereella Pirkanmaan
laatupiirin järjestämänä.

ja kilpailutusta

Tampereella

Selkäsaunaa
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Toinen kokouspäivä aloitettiin koulutusosuudella,
johon luennoitsijoiksi olivat saapuneet lastensuo-
jelupäällikkö Päivi Lahti Lahdesta ja asiakasoh-
jauksen päällikkö Matti Virtanen Tampereen
kaupungin Luotsi-ohjausyksiköstä. Aamupäivän
aiheena oli kilpailutus, mikä herättää mitä erilai-
simpia tunteita ja mielikuvia meissä kaikissa las-
tensuojelun kentällä työskentelevissä. Päivi Lahti
esitteli Lahden kaupungin tekemää kilpailutushan-
ketta, jolla haettiin yhteistyökumppaneita lasten
sijaishuoltoon. Matti Virtanen taas kuvaili Tampe-
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Yllä: Liittokokouksen puheenjohtajana
toimi Tahvo Anttila.
Vasemmalla:Tampereen kaupungin
Luotsi-ohjausyksikön asiakasohjauk-
sen päällikkö Matti Virtanen korosti
esityksessään kumppanuuden merki-
tystä kaupungin ja perhekotien väli-
sessä yhteistyössä.

reen toimintamallia, jossa perhekotien
kanssa tehtävässä yhteistyössä koros-
tetaan kumppanuutta. Aihe kirvoitti
kokousväen rikkaaseen keskusteluun
ja näkemyksiä vaihdettiin moninaisista
asioista.

Perjantai-iltapäivänä oli vuorossa
liittokokous, jossa puheenjohtajana
toimi Tahvo Anttila. Liiton talousvas-
taava Kimmo Maanselkä esitteli
talous- ja menoarvion seuraavalle vuo-
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Yllä: Ari Korkka kukittaa luennoit-
sijat. Alla: luennoitsija Päivi Lahti
ja puheenjohtajamme
Pertti Ollila.

Syksyllä hyvällä tuulella
vahvero mättäät

karpaloiden punerrus suolla
hirvikärpästen kutiseva

hiippailu hiuksissa.

Syksyllä hyvällä tuulella
porkkanamaa
sadepisaroiden
 rauhoittava

lorina
kuin kaunein laulu

kurasaappainen hulluus
toimii livenä

lits.
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delle. Talouden todettiin olevan
hyvällä pohjalla eikä nähty tar-
vetta liiton jäsen- ja liittymismak-
sujen muuttamiseen.

Liittohallituksen puheenjoh-
tajana vuonna 2005 jatkaa Pertti
Ollilla ja sihteerinä Paavo Koi-
visto. Hallituspaikan jättäneiden

Oili Koramon, Tiina Hansenin,
Riitta Riekin ja Matti Kososen
tilalle valittiin Eija Turpeennie-
mi (Ala-Siuruan Perhekoti) ja
Mirja Korkka (Havurinteen Per-
hekoti) sekä varajäseniksi Chris-
tian Juhola (Perhekoti Vesipeili)
ja Kaarina Autio (Sinikaaren

Perhekoti). Uusien lisäksi halli-
tuksessa jatkavat Petri Turula
(varapj.), Kimmo Maanselkä,
Risto Kuoppa, Antti Syrjänen
sekä varalla Tuija Suikkanen-
Malin.

Kevään liittokokous pidetään
6.-7.4.2005 Haikon kartanossa.

Pirkanmaan laatupiiri kiittää liit-
topäiville osallistuneita ja toivot-
taa kaikille työssä jaksamista.

KOKOUS-
RUNO

KOKOUS-
RUNO
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Ammatillisten perhekotien määrä
Suomessa on lisääntynyt viime-
aikoina nopeasti ja toiminta per-
hekotien sisällä on jatkuvasti ke-
hittynyt.  Lainsäädäntö ja hallin-
tokäytännöt ovat kuitenkin aikaa
myöten vanhentuneet.  Perheko-
tien asemaa sijaishuollossa pitäi-
si tarkentaa ja erottaa perheenä
toimivat kodit perhekoti-nimik-
keellä toimivista laitoksista.

Ammatillisten Perhekotien
Liitto ry:n jäsenistön piirissä on
myös ollut epätietoisuutta lääni-
en luvanmyöntämisperusteista
ja valvonnasta sekä läänien to-
teuttamasta ohjauksesta ja kou-
lutuksesta. Toisaalta on koettu,
että lääneissä ei ole ollut riittä-
västi tietoa liiton kriteereistä ja
toimintatavoista.

Ammatillisten Perhekotien
Liitto ry järjestäytyneiden perhe-
kotien yhteisönä haluaa kehittää
yhteistyötä  läänien sekä sijoitta-
ja- ja sijaintikuntien kanssa. Tä-
män johdosta Liiton edustajat
järjestivät tapaamiset kaikkien
läänien sosiaalitarkastajien
kanssa vuoden 2003 lopulla. Ta-
paamisiin osallistuivat Liiton ta-
holta puheenjohtaja ja sihteeri
sekä mahdollisuuksien mukaan
myös paikallisten perhekotien
edutajia. Neuvottelukierros vie-
tiin läpi tiiviissä tahdissa syksyn
2003 aikana.

Perhekotiluvan
myöntämisperusteet

puhuttivat

Keskusteluissa läänien edusta-
jien kanssa käytiin läpi samat
asiat kaikissa lääneissä.  Kiinnos-
tavaksi kysymyksesi nousi lääni-
en erilaiset tulkinnat perhekoti-
luvan myöntämisperusteissa. Laki
yksityisten sosiaalipalveluiden
valvonnasta määrittelee minimi-
normit ja jättää luvan myöntäväl-
le viranomai-
selle tulkinta-
vapauksia.

Kou lu tus-
vaatimuksena
lääneissä nou-
datetaan er i
käytäntöjä, osa
vaatii AMK so-
sionomikoulu-
tuksen, johon kuuluu kasvatus-
osio. Osassa lääneistä koulutus
joudutaan räätälöimään ja edel-
lytyksenä on ollut, että sitä täy-
dennetään perhekodin toiminta-
aikana. Joissakin tapauksissa on
pyritty arvioimaan myös työkoke-
muksen osuutta pätevöitymises-
sä. Koska suoranaista koulutusta
sijaishuollon tehtäviin ei ole, jou-
dutaan aikajaoin arvioimaan ha-
kijan koulutuksen ja työuran ko-
konaisuutta.

Esimerkiksi Oulun läänissä lu-
vanhausta on pyritty luomaan

prosessi, jossa luvanhakijan
kanssa käydään keskustelu. Siinä
syntyy kuva hakijan motiiveista
ja jopa henkilökohtaisista ominai-
suuksista.  Hakijoina on saattanut
olla henkilöitä, jotka ovat tulleet
kuntapuolelta, mutta eivät kuiten-
kaan ole pärjänneet itsenäisinä
yrittäjinä.  Toisaalta on ollut hei-
komman kokemuksen omaavia
hakijoita, jotka ovat puolestaan
pärjänneet hyvin yrittäjinä.  Lähes
kaikissa lääneissä oltiin sitä miel-
tä, että hyvä muodollinen koulu-

tus ja kokemus
eivät sinänsä
takaa onnistu-
mista perhekoti-
yrittäjänä. Uuden
yrittäjän talou-
dellisen tilanteen
selvittäminen on
kunnan tai läänin
viranomaiselle

ajoittain vaikeata.  Taloudellista
realismia pidetään tärkeänä myös
kasvatustyössä onnistumisen
kannalta.

Uusien perhekotiyrittäjien val-
mennus - esimerkiksi PRIDE-
valmennus - olisi tarpeellista.
Valmennus ei kuitenkaan ole
säännönmukaista aloittaville tai
aloittamista suunnitteleville.
Pääosin lääneihin tulevat hake-
mukset ovat olleet toimintakel-
poisia, mutta myös epärealistisia
suunnitelmia on esitetty.  Täytyy
myös muistaa, että läänin on

myönnettävä lupa, jos kaikki koh-
dat ovat muodollisesti kunnossa,
vaikka toiminta sitten mahdolli-
sesti päättyisikin nopeasti.  Muu-
tama hakemus, jossa ammattitai-
to on ollut tulkinnanvarainen, on
jouduttu viemään ratkaistavaksi
hallinto-oikeuteen.

Lain mukaan hakijoita pitää olla
kaksi, joista toinen on nimettävä
vastuuhenkilöksi. Laki eivätkä
yleensä läänitkään vaadi avioliit-
toa, mutta kestävä ja pitkäaikai-
nen parisuhde on välttämätön
vaatimus.  Lain henki on, että
perhekodissa asutaan pariskun-
tana. Käytännön vaatimus kuiten-
kin on, että ainakin toinen asuu
vakituisesti kodissa.  Erikoistapa-
uksessa kuten puolison kuollessa
on eloon jäänyt voinut jatkaa ai-
nakin määräaikaisesti.

APKL:n jäsenyyskriteerit ovat
läänintarkastajien mielestä hyvät
ja useat tarkastajat nojautuvat
niihin, kun aloitusta suunnittele-
vat kyselevät lupakäytännöstä.
Ongelmallinen on tilanne, jossa
lupaa haetaan muodollisen vas-
tuuhenkilön varaan. Jos palkatun
vastuuhenkilön ja tosiasiallisen
ylläpitäjän väli syystä tai toisesta
kriisiytyy, saattaa perhekoti jäädä
ilman ammattitaitoista johtoa.
Perustamisluvan voi saada muu-
kin yhteisö kuin pariskunta, mutta
perhekotinimikettä saa yleensä
käyttää vain vakiintuneen pari-

Ammatillisten perhekotien
asema sijaishuollossa

Suomessa

AMPPELI

Liiton edustajat tapasivat läänien sosiaalitarkastajia

Uusien perhekoti-
yrittäjien valmennus
- esimerkiksi PRIDE-
valmennus - olisi
tarpeellista.
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suhteen omaava pariskunta.
Käytännöllä ei ole vielä lakipoh-
jaa, mutta selvyyden takia jois-
sakin lääneissä pyritään käyttä-
mään jo nyt  ns.  Hei l iön
työryhmän rajausta.

Kuntien palveluiden
kartoitus tärkeää

Aloittavan perhekodin on kar-
toitettava sijaintikuntansa koulu-
 ja sosiaalitoimen palvelut ja re-
surssit. Lisäksi on tunnettava ter-
veys- ja mielenterveyspalvelut.
Myös kunnan sosiaalijohdon tu-
lisi haastatella
aloittavat yrittä-
jät huolellisesti.
Tässä yhteis-
työssä nähdään
paljon kehitet-
tävää. Tiedetään
tapauksia, joissa
kunta toivottaa
tervetulleeksi
yrittäjän ja luo-
vuttaa käyttöön
lakkautetun kansakoulun. Seu-
raavaksi törmätään kuitenkin sii-
hen, ettei kunnan koulutoimella
ole resursseja ottaa vastaan ky-
seisen yrittäjän asiakkaita.
Kunnissa ei aina ole ammattitai-
toa valvoa sosiaalialan yrityksiä.
Varsinkin Pohjois-Suomen tarkas-
tajat ovat sitä mieltä, että kun-
nilla tulisi olla aloittajille selkeät
toimintaohjeet.  Koulu- ja sosiaa-
litoimelta on joskus ollut vaikeata
saada lausuntoja.

Perhekotivanhempi-
en jaksaminen ja

kriisitilanteet

Perhekotivanhempien jaksa-
minen on useimpien tarkastajien
mukaan suurin riski.  Perhekoti-
vanhemmilla on paljon yksityis-
elämää rajoittavia tekijöitä: ei
voi sairastaa, ei voi ottaa vapaata

halutessaan, ei voi erota.  Perhe-
kotien pitää järjestää itselleen
työhuolista vapaata omaa aikaa.
Jo luvanhakuvaiheessa sijaisuus-
järjestely tulisi olla kunnossa.
Lisäksi tulee huolehtia ammatti-
taidon ylläpidosta esim. työnoh-
jauksella.  Väsynyt perhekoti krii-
siytyy helposti.  Työsuojelupiirit
tarkastavat joillakin alueilla per-
hekodit, joissa on työntekijöitä,
mutta kontrolli ei koske yrittäjää.

Kun kriisejä on ilmennyt, ne
on saatu selvitettyä yhdessä si-
jainti-ja sijoittajakuntien ja läänin
edustajien kesken.  Keskustelu
on ollut avointa ja rakentavaa.

Liiton rooli per-
hekodin elämän
kriisiytyessä jää
pakostakin vä-
häiseksi, koska
viranomaisia si-
too salassapi-
tovelvollisuus.
Liitto voi kui-
tenkin olla kut-
suttuna mukana
a u t t a m a s s a .

Liitto näkeekin laatupiirit tärkei-
nä, koska niissä toimii hyvin  ver-
taistuki.  Viranomaisen tehtäviin
kuuluu valvoa perhekodin kurin-
pitoa suhteessa kasvatukselli-
seen tarkoituksenmukaisuuteen.
 Perhekodin laatimien rajoitusten
tulee olla kasvatussuunnitelmas-
sa sovittuja.  Jos perhekodissa
ilmenee ongelmia, on tärkeätä,
että sijoittajakunta selvittää si-
joittamiensa lasten tilanteen.

Valitukset toimin-
nasta harvinaisia

Perhekodeissa esiintyy raken-
teellisia ongelmia vähän ja vali-
tuksia lääneihin tulee valtakun-
nantasolla vain muutamia
vuodessa.  Useimmiten valitukset
tulevat entisiltä työntekijöiltä.
Sijoitettujen lasten vanhemmat
valittavat harvoin ja silloinkin on

yleensä syynä, ettei huostaanot-
toa sinänsä ole hyväksytty.  Vir-
kamiesvalituksia on valtakunnas-
sa vain jokunen vuodessa.
Lääneissä suhtaudutaan valituk-
siin vakavasti ja ne tutkitaan aina
käymällä paikan päällä. Toimilu-
van peruutukset ovat harvinaisia,
niitä on noin yksi vuodessa koko
maassa.  Perhekotien ammatti-
taidon rajaamisessa on ollut jos-
kus vaikeuksia. On saatettu ottaa
sijoitettavaksi lapsia, joiden on-
gelmien hoitamiseen ei ole ollut
riittäviä taitoja.

Palvelujen hinnoitte-
lu ja kilpailuttaminen

Hinta-laatusuhteen on oltava
paikallaan. Kunnat ovat palkan-
neet konsultteja tutkimaan osto-
palveluita ja myös perhekotien
laatua tarkkaillaan. Mikäli kilpai-
luttaminen tulee ulottumaan per-
hekoteihin, tulee se aiheutta-
maan niille tarkennuksia ja
l i s ä t y ö t ä .
Kilpailutta-
minen tuo
myös sosiaa-
l i t o i m e e n
työtä, jota ei
vielä välttä-
mättä osata.
Hinta ei voi
olla ensisi-
jainen sijoit-
tamisperuste. Kilpailuttamisen
lähtökohta tulisi olla aina lapsen
paras. Vastuu kilpailuttamisen
kehittämisestä onkin isoilla kun-
nilla.

Nykyiset paikka-
määrät ovat ylärajoja

Perhekodin paikkaluvusta lää-
nintarkastajat toteavat, että
myönnetyt määrät on yläraja.
Lähes kaikkien tulkinta on, että
alle kouluikäinen biologinen lapsi
vie paikan luvasta.  Sijaislapset

vievät myös paikan eli samassa
perheessä ei voi olla erikseen
sijaislapsia ja perhekotilapsia.
Perheen omien biologisten lasten
suhteesta hoitopaikkoihin ei ny-
kyisellään ole selkeätä määritte-
lyä. Kriisihoitopaikkoihin suhtau-
dutaan yleensä kielteisesti, koska
niillä on taipumus muuttua vaki-
tuisiksi hoitopaikoiksi. Kodista
erkanemassa olevan nuoren tilal-
le voidaan joissakin tapauksissa
myöntää lupa ottaa uusi jäsen
ennekuin nuori on lopullisesti
lähtenyt. Tämä asia ratkaistaan
aina tapauskohtaisesti.

Yhteenvetona
todettuna

Perhekotien asiakaat - lapset
ja nuoret - ovat tänäpäivänä on-
gelmallisempia kuin aiemmin.
Pelkona on yhä useammin, että
perhekoti joutuu toimimaan osaa-
misensa äärirajoilla. Läänien mie-
lestä perhekotien vanhemmat ja

henkilökunta tar-
vitsisivat pedago-
gista lisäkoulu-
t u s t a .  L ä ä n i t
ovatkin valmiita
säännölliseen yh-
teistyöhön laatu-
piirien kanssa.
Päättäjät ovat
erityisen kiinnos-
tuneita yhteis-

työstä silloin, kun palveluntuot-
taja on itsekin kiinnostunut oman
työnsä kehittämisestä.

Paavo Koivisto
Sihteeri
Ammatillisten
Perhekotien Liitto ry
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Jos perhekodissa
ilmenee ongelmia,
on tärkeätä, että
sijoittajakunta
selvittää sijoitta-
miensa lasten
tilanteen.

Pohjimmiltaan kysy-
mys lienee riittävien
taloudellisten resurs-
sien turvaamisesta
perhehoitolasten pe-
rusopetuksen järjes-
tämiseksi.
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Yhtenä syynä voidaan pitää kun-
tien lamavuosina tekemää tietois-
ta päätöstä ryhtyä ostamaan las-
tensuojelu-, päivähoito- ja van-
hustenhuoltopalveluja yksityisiltä
toimijoilta, samalla kun ne ovat
ajaneet alas omia toimivia yksi-
köitä säästöjen toivossa.

On ollut havaittavissa, että
huostaanotot tehdään monissa
tapauksissa liian myöhään. Tämä
saattaa johtua kuntien lyhytnäköi-
sestä säästämisestä ja kunnan
taloudellisesta tilasta. Mitä kau-
emmin huostaanottoa siirretään,
sitä suurempia ovat lasten psyyk-
kiset ongelmat ja vauriot.

Mielenterveyspotilaat tu-
lisi ensisijaisesti hoitaa psykiat-
risissa yksiköissä, mutta niitäkin
on ajettu alas samaisessa sääs-
tövimmassa. Tänä päivänä tuntuu
olevan vaikea löytää rahaa lasten
ja nuorten avohoidon mielenter-
veyspalveluihin. Ja jos löytyykin,
potilas joutuu odottamaan jonos-
sa suhteettoman kauan.

Edellä kuvattua tarvetta
helpottamaan on maahamme pe-
rustettu yksityisiä lastensuojelu-
yksiköitä, joihin on palkattu työn-
tekijöitä mm. kunnallisista
yksiköistä. Nyt tulisi kuitenkin
saada aikaiseksi yksiselitteiset
säädökset koskien yksiköiden
työntekijämääriä ja heidän päte-
vyysvaatimuksia, jotta vältyttäi-
siin toiminnan laadun epäselvyyk-
siltä.

Ammatillisten Perhekoti-
en Liitto ry (APKL) ja Terveys-
ja sosiaalialan yrittäjät ry (Te-
so) eivät voi ymmärtää, miksi yh-
teisöjen ja järjestöjen ylläpitämiä
lastensuojeluyksiköitä pidetään
yleisesti parempina yksityisiin
perhekotiyksiköihin nähden. Mie-
lestämme on turhaa vastakkain-
asettelua ja energian haaskausta
vertailuttaa järjestöjen ja yksityis-
ten tekemään lastensuojelutyötä.
Tekemistä riittää varmasti molem-
mille sektoreille eikä yhteistyön
merkitystä voi koskaan korostaa
liikaa. Tässäkin asiassa kumppa-
nuusajattelu ja yhdessä toimimi-
nen lasten etujen vuoksi olisi ta-
voiteltavaa.

APKL ja Teso ihmetteleekin
erään läänin sijaishuollon tarkas-
tajan yksioikoista lausuntoa ko.
asiasta. Mainitut järjestöt ovat
olleet toiminnassa vuosikymme-
niä, kun taas yksityiset perhekodit
ehkä muutamia vuosia. Yksittäi-
set järjestöt ovat myös saaneet
vuosien ajan mm. RAY:n tukea
investointeihinsa, eikä kysymyk-
sessä ole olleet pienet summat.
Tälläinen vääristää kilpailua yksi-
tyisten perhekotien joutuessa ra-
hoittamaan itse esimerkiksi omat
kiinteistönsä.

Yksityiset perhekotiyrittä-
jät ovat pyrkineet kouluttamaan
henkilökuntaansa samalla tavalla
kuin  suuremmat organisaatiotkin.
Miksi tätä kouluttautumista ei
pidetä yhtä hyvänä ja arvostettu-
na. Uskomme myös, että yksityis-
ten perhekotien työntekijöilleen
maksama palkka on huomattavas-
ti parempi kuin esimerkiksi kun-
nallisella puolella.

Kaikki ne henkilöt, jotka
ovat valinneet työsarakseen las-
tensuojelun, asettavat etusijalle
lapsen edun ja hyvinvoinnin. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että myös
lastensuojelussa maksetaan palk-
kaa tehdystä työstä. Perhekotiyrit-
täjä on monesti ottanut suuren
riskin investoidessaan omaan yk-
sikköönsä. Yleensä liiketoimin-
nassa riskinottajia tulisi palkita.

Sijoittajakunnat ovat vas-
tuussa sijoittamistaan lapsista ja
heidän tulee  varmistua hoitopai-
kan laadusta ja työntekijämääris-
tä. Kuntien edustajien tulee vie-
railla ko. yksiköissä kaksi kertaa
vuodessa. Sijoittajakunta voi pur-
kaa yrittäjän hoitosuhteen väärin-
käytöstapauksissa, onneksi näitä
tapauksia on ollut erittäin harvoin.
Emme usko, että yksikään yrittäjä
tinkii henkilökuntamääristä ja pal-
koista 'oman pankkitilinsä' kartut-
tamiseksi. Tällainen olisi hyvin
lyhyt kantoista toimintaa eikä se
voi jatkua pitkään.

Edellä peräänkuulutetut sel-
keät ja yksiselitteiset säädökset
henkilökunnan koulutuksesta ja
määrästä poistaisivat tälläiset
ongelmat.

Läänit valvovat yksityisiä
lastensuojelulaitoksia tekemällä
tarkastuksia perhekotiyksiköihin.
Valitettavasti tarkastuskierroksia
ehditään suorittaa liian harvoin.
Läänin myöntämässä toimiluvas-
sa on maininta työntekijämääräs-
tä. Tätä määrää pitäisi olla suh-
teellisen helppo valvoa. Läänin-
tarkastajien tulee puuttua epäsel-8

Yksityiset lasten-
suojelupalvelut ovat
lisääntyneet huomat-

tavasti viiden viime
vuoden aikana.

Vuonna 2003
perustettiin 17

lastensuojelulaitosta
ja 10 perhekotia

(2002: 34/6 ja
2001: 29/26).

Miksi näin on
käynyt?

AMPPELI

”Yksityistäminen
lisännyt ongelmia

lasten
sijaishuollossa.”

Onko asia
todella

näin?

Artikkeli on Ammatil-
listen Perhekotien Liit-
to ry :n puheenjohtaja
Pertti Ollilan ja
Terveys- ja sosiaali-
alan yrittäjät ry:n
puheenjohtaja Rauno
Hännisen kommentti
viimeaikoina useissa
lehdissä ja muissakin
medioissa olleisiin las-
tesuojelua, laitoshoi-
toa ja perhekoteja kä-
sitelleisiin kirjoituksiin.

Toimitus

VÄITE:
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AMPPELI

Ammatillisten Perhekotien Liittoon on hyväksytty jäseneksi
100. perhekoti. Tämän kunnian sai Perhekoti Satakieli
Ristiinasta, Mikkelin lähistöltä. Perhekotivanhemmat ovat
Nina Halonen ja Teemu Hämäläinen.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan tärkeään toimintaan. 

APKL:n hallitus

Tämä seminaari tarjoaa ainutlaatuisen
mahdollisuuden kuulla uusinta tutkimus-
tietoa ja vankkaa käytännön kokemusta
lasten sisarussuhteista niin arviointiin,
sijoituksiin kuin hoitoonkin liittyen.

Kohderyhmä:
Ammattilaiset ja sijaiskasvattajat, jotka
työskentelevät ja tekevät päätöksiä liitty-
en lasten elämään ja hyvinvointiin esim.
lastensuojelussa, kasvatus- ja perheneu-
voloissa, lastenpsykiatriassa ja sijaishoi-
dossa.

Tavoitteet:
Edistää ymmärrystä lasten sisarussuhtei-
den luonteesta ja laadusta. Tarjota teo-
reettinen viitekehys ymmärtää sisarus-
suhteita vakavissa perhevaikeuksissa.
Tuoda esiin lasten omia näkökulmia.
Huomioida päätöksenteon monimutkai-
suus sisarusten sijoituksissa. Tutkia kes-
keisimpiä asioita asiantuntija-arvioinnin
ja hoidon auttamiseksi. Luoda pitkä-
aikaista näkökulmaa siihen, että sisarus-
suhteet voivat muuttua ajan kuluessa.

Luennoitsijat:
Dr. Debbie Hindle on lasten ja nuorten
psykoterapeutti, jolla on laaja kokemus
työskentelystä eroja ja menetyksiä koke-

neiden sekä sijoitettujen/adoptoitujen
lasten ja nuorten parissa.

Dr. Marjut Kosonen on sosiaali-
työntekijä, jolla on 30 vuoden kokemus
lapsiperheille suunnattujen palveluiden
sosiaali-työntekijänä, suunnittelijana,
johtajana ja tarkastajana.

Molemmat ovat tehneet väitöskir-
jansa sijoitettujen lasten sisarussuhteista
ja ovat myös kouluttajia.

Seminaarissa on simultaanitulkkaus.

Seminaarin hinta:
330 euroa + alv 22%, yht. 402,60 euroa,
sisältää lounaan ja kahvin molempina
päivinä. Kunta ja valtio saavat maksaman-
sa alv:n takaisin.

Tiedustelut:
Pirjo Tuovila,
pirjo.tuovila@dlc.fi tai
puh. (03) 255 0053,
040 528 4036.
Ilmoittautuminen viim. 21.1.05:
www.saunalahti.fi/tuo,
pirjo.tuovila@dlc.fi
tai Sammonkatu 28 H 85,
33540 Tampere.

Katso tarkempi ohjelma netistä:
www.sauna-lahti.fi/tuo

Sisarussuhde muodostaa pisimpään kestävän ihmissuhteemme - silti
sisarusten ratkaisevaa merkitystä toisilleen ei vielä ole laajalti tunnistettu.
Pääpaino on yleensä Lapsi-vanhempi -suhteissa Lapsi-sisarus -suhteiden
kustannuksella. Lapsilla, jotka ovat kokeneet perheeseen liittyviä vastoin-

käymisiä, menetyksiä ja traumoja, sisarussuhteet voivat olla erityisen
monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää.

Sisarussuhteet - unondettu näkökulma?
Seminaari Tampere-talossa 14. - 15.2.2005

vissä ja eriävissä tapauksissa
viivytyksettä asiaan, se lienee
heidän työtään. Yksikön lakkau-
tuspäätös on aina ikävä tapaus.
Jos luvan edellyttämät ehdot
eivät kuitenkaan täyty asianmu-
kaisesti, tälläinen päätös on teh-
tävä.

Ammatillisten Perhekoti-
en Liitto ry on tehnyt po. lupa-
asioissa tuloksellista yhteistyötä
läänien sosiaalitarkastajien kans-
sa. Keskustelut ovat olleet asial-

lisia ja rakentavia ja molemmilla
on yhtenevä näkemys työn etii-
kasta ja moraalista. Keskustelua
pitäisi kuitenkin käydä suurem-
malla foorumilla, jolloin mukana
olisivat kunnat, järjestöt, yrittäjät
ja yksityiset toimijat. Yhteistyö
ei voi heikentää lastensuojelun
laatua vaan pikemminkin nostaa
sitä. APKL ry oli mukana kunta-
liiton osto- ja myyntikoulussa.
Tällainen koulutus nostaa selke-
ästi lastensuojelun sijoittamisen
taitoa. Kunnat osaavat tämän

jälkeen paremmin vaatia palve-
luntarjoajilta sisältöä ostetta-
vaan palveluunsa, ts. tiedetään
mitä ostetaan. Kilpailuttaminen
johtaa toivottavasti myös mah-
dollisten epäkohtien huomiomi-
seen ja korjaamiseen.

Lapsia on usein ns. "kauko-
sijoitettu" tarkoituksellisesti kau-
aksi omasta kotipitäjästään pe-
rusteluina kasvatukselliset syyt.
Väite valvonnan ja tarkastusten
välttelystä tuntuu kuitenkin tuu-

lesta temmatulta ajatukselta ja
voidaan jättää omaan arvoonsa.

Silti yksikin mätä omena hedel-
mäkorissa pilaa koko sadon -
toteamus pätee ikävä kyllä myös
lastensuojeluunkin. Pilaantu-
neesta olisi päästävä pikimmiten
eroon, jotta
puhdas sa-
to säilyisi.

Kevään liittokokouspäivät pidetään 6.-7.4.2005
Haikon kartanossa, Porvoossa. Kaikki mukaan!

Meitä on nyt täydet
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Valmennukseen osallistuu
13:sta perhekodista 20 henkilöä.
Valmennus kestää vuoden ja se
muodostuu kahdeksasta yhtei-
sestä koulutuspäivästä, joiden
välillä osanottajat tekevät väli-
tehtäviä ohjatusti yksikössään.
Myös alueellisia laatupiirejä on
hyödynnetty. Työskentelyä tukee
internetin kautta toimiva verkko-
oppimisympäristö.

Valmennuksen tavoitteena on
rakentaa yksiköille systemaatti-
nen ja dokumentoitu laadunhal-
lintajärjestelmä. Prosessin kulu-
essa osallistujilla on mah-
dollisuus työstää laatukäsikirja,
jossa keskeiset laadunhallintaan
liittyvät työprosessit ja kasvatuk-
sen ja hoidon periaatteet on ku-
vattu.

VISIO ON
MIELIKUVA, JOKA

KONKRETISOIDAAN
TAVOITTEIKSI

Bill Gatesilla oli aikoinaan vaa-
timaton visio, että jokaisessa

taloudessa olisi tietokone. Tänä
päivänä visio ei tunnu enää yhtä
utopistiselta.

Minulla on visio, että oppisin
hallitsemaan lumilautaa molem-
mat kyljet edellä. Vasen kylki
edellä tilanne on hallinnassa,
mutta oikean puolen lihasjärjes-
telmä ei tunnu tottelevan aivojeni
käskyjä. Kummallista, sillä on
toimittava juuri samoin kuin toi-
sinkin päin! Joudun kuitenkin
prosessoimaan kaiken alusta al-
kaen.

Laadunkehittämistyössä on
mielenkiintoista mielestäni juuri
se, että omat tutut toimintamallit
saavat uutta sisältöä ja ymmär-
rystä. Jotakin asiaa pitkään teh-
neenä kuvittelee helposti hallit-
sevansa sen ilman yllätyksiä,
mutta sitten voikin yllättyä pienen
muutoksen aikaansaamasta vai-
kutuksesta omaan toimintaansa.

LAADUN-
VALMENNUKSEN

TAVOITTEET

Käynnissä oleva laadunvalmen-
nuksen ja oman kehittämistoi-
mintamme tuleekin saada aikaan
haluttuja tuloksia ja vaikutuksia
omaan toimintaamme, suhteessa
viranomaisiin ja muihin sidosryh-
miin (esimerkiksi sosiaalitoimi,
koulu) ja ennen kaikkea suhtees-
sa lapsiin ja nuoriin.

Hyvä tavoite on mielestäni myös
se, että osallistujajoukon suuri
määrä tietotaitoa tulee jaetuksi
ja KIRJATUKSI. Juuri kirjaaminen
jää kokemukseni mukaan arjen
kiireessä helposti tekemättä. Kui-
tenkin mm. kilpailutus vaatii per-
hekodeilta paljon dokumentoitua
tietoa.

SEMINAARIPÄIVIEN
KOKEMUKSET

Yhteisissä tapaamisissa olem-
me pohtineet mm.:
● laadun peruskäsitteistöä
● toiminta-ajatustamme ja

arvopohjaamme, joka toimii
laadunhallinnan lähtö-
kohtana

● laatukriteerien määrittelyn
periaatteita

● työprosessien tunnistamista
ja kuvaamista

Kouluttajat Janne Kankaan-
niemi ja Kari Kangaspunta
Kehityspolku Oy:stä ovat vetä-
neet meidät onnistuneesti mu-

kaan laatutyöskentelyyn. Ryhmä-
työt ovat saaneet osallistujat in-
nostuneesti pohtimaan työnsä
sisältöä ja tarkoitusta.

KolmenKolmen seminaaripäivän koke-
muksella voin lämpimästi suosi-
tella jäsenistöä osallistumaan
tulevaan valmennusohjelmaan.
Sellainen on tarkoitus järjestää,
mikäli osallistujia ilmoittautuu
vaadittavat 20.

Jos koette tarvitsevanne apua
oman laadunhallintajärjestel-
männe ja laatukäsikirjanne teos-
sa ilmoittautukaa sähköpostitse
Ohviisiin:

vappu.maattanen@apkl.fi

Kaikille rauhaisaa joulun
aikaa ja hyvää uutta
vuotta 2005 

toivottaa
Riekin Riitta

Ammatillisten perhekotien

laadunvalmennus
on käynnistynyt

AMPPELI

Ammatillisten
perhekotien

laadunhallinnan
valmennusohjelma alkoi

1.-2.9.04 Jyväskylän
Priimuksessa.
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Informaatiota
ja tietoa

Liitollamme on toimivat kotisivut
ja siellä on runsaasti tärkeää
tietoa meille kaikille.  Mm. jäsen-
perhekodit yhteystietoineen löy-
tyvät luetteloituina sivuilta.

Vapaat hoitopaikat
markkinointiin

Kotisivulla on jäsenperhekotien
käytössä myös vapaiden paikko-
jen markkinointi. Tiedot vapaista
paikoista toimitetaan jäsenpal-
veluumme osoitteeseen:
vappu.maattanen@apkl.fi

tai puhelimitse (03)5898 880,
mieluiten kuitenkin sähköpostilla.

Paikat päivitetään sivuillem-
me 2 – 3 päivän kuluessa tietojen
saapumisesta meille. Kunnat
käyttävät ahkerasti sivuja vapai-
den paikkojen etsimiseen, joten
tämä jäsenetu kannattaa hyödyn-
tää.

Keskustelu- ja
kalenterisivut

jäsenille

Sivuilla on myös jäsenien kes-
kustelupalsta ja kalenterisivu,
joita kannattaa niinikään ahke-
rasti käyttää.  Keskustelupalstan

tunnus ja salasana on lähetetty
perhekodeille. Jos ne ovat kadon-
neet, niitä kannattaa kysyä jäsen-
palvelustamme.

Tutkittua
tietoa perhekodeista

Sivuilla on luettelo erilaisista
tutkimuksista sekä kirjallisuu-
desta, jota jäsenet voivat veloi-
tuksetta lainata. Lainauspyynnöt
voi lähettää jäsenpalveluumme.

Vappu Määttänen
APKL jäsenpalvelu

Internetsivut toimivat ja palvelevat osoitteessa

Nopeat tietoliikenneyhteydet - ADSL
ja ISDN - ovat yleistyneet suomalai-
sissa kotitalouksissa huimaa vauhtia.

Lisääntyvän internetin käytön
myötä myös siitä seuraavat ikävät
lieveilmiöt ja haitat lisääntyvät vää-
jäämättä.

Tätä nykyä virukset ja muut tie-
totekniikan murheet  vievät runsaasti
aikaa ja tilanne tuntuu vain pahene-
van päivä päivältä. Jo pieni vierailu
”väärällä” sivulla voi saada koneesi
totaalisesti ”solmuun”.

Virusten torjunnasta ei koskaan
puhuta liikaa. Suojaa oma koneesi
esim. F-securen Internet security
-ohjelmiston avulla. Sillä saa melko
hyvän tietoturvan. 

Lisää tietoturvasta
uudella  keskustelupalstalla!

Nettisivujemme ylläpitäjä on avan-
nut keskustelupalstan kotisivuil-
laan: www.aarnio.com. Palsta on
tarkoitettu mm. kaikkien APKL:n

perhekotien käyttöön.  Keskustelu-
palstalla voi kuka tahansa esittää
kysymyksiä tietoturvasta ja saada
todennäköisesti vastauksen ongel-
maan. Myös palstan käyttäjät voivat
kommentoida ja kertoa omista koke-
muksistaan aiheesta.

Mika Aarnio
APKL ry
Webmaster
www.aarnio.com

TIETOTURVASTA JA
VIRUKSISTA

AMPPELI

Laki-
neuvontaa
jäsenille

Liitto on tehnyt uuden so-
pimuksen lakineuvonnasta
varatuomari Jarkko Hel-
misen kanssa. Sopimus
kattaa edelleen alustavan
selvitystyön. Jatkotoimen-
piteet ja pidemmälle me-
nevät selvitykset jäävät
perhekotiyrittäjän itse kus-
tannettaviksi.

Jos siis perhekotisi
tarvitsee lakineuvontaa,
voit ottaa yhteyttä Jarkko
Helmiseen, mielellään
sähköpostitse, jättämällä
hänelle yhteystietosi
(myös sähköpostiosoite) ja
kertomalla lyhyesti ongel-
mastasi. Hän ottaa sinuun
yhteyttä.

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

Lisätietoja löytyy liiton
jäsensivuilta.Täytetyt

uuniomenat
Täyte:
25 g purjoa
1 (puna)sipuli
1 tl öljyä
1 tl rosmariinia
1 tl salviaa
1 valkosipulinkynsi
1/2 dl cashewpähkinöitä
1/2 dl paistin- tai kasvislientä
1 viipale leipää esim. joululimppua

1. Poista omenista siemenkodat.
2. Pese ja suikaloi purjo. Kuori ja silppua
sipuli. Kuullota kaikki sipulit öljyssä.
Mausta yrteillä ja valkosipulilla.
3. Rouhi pähkinät. Sekoita rouhe, liemi
ja leipäsilppu sipuleiden kanssa.
4. Täytä omenat ja koristele oliiveilla.
5. Kypsennä 175° 30-45 min.

Hyvää Juolunaikaa!

Kirjava Omena



Liiton puitteissa osallistujamää-
rältään tapahtuma onkin yksi
merkittävimmistä ja liiton rahal-
linen tuki tarpeellinen, koska
osallistujamäärän kasvaessa ku-
lut nousevat merkittävästi.

Turnaukseen oli saatu myös
pari uutta joukkuetta, mikä ilolla
voitiin huomioida. Sarjoja oli
edellisvuosien tapaan kaksi A-
ja B-sarja. B-sarjassa (viisi jouk-
kuetta) pelasivat selkeästi nuo-
remmat ja A-sarjassa (kuusi jouk-
kuetta) isommat mailataiturit.

Turnauksessa vallitsi hyvä

henki ja pelit olivat tiukkoja mut-
ta sopuisia. Tästä pitivät huolen
myös turnausta hyvin tuomaroi-
neet Tampereen Erotuomari-
seuran salibandytuomarit. Tänä
vuonna molempien sarjojen jouk-
kueilla oli tavoiteltavana uudet
kiertopalkinnot.

A-sarjan loppuottelussa koh-
tasivat vielä viime vuonna B-
sarjassa voiton napannut Turu-
lan perhekoti, joka nyt sai vas-
taansa Kuusniemen. Voiton
nappasi tasaisen ottelun päät-
teeksi numeroin 3-4 tällä kertaa
Kuusniemi, joka näin sai ensim-
mäisenä kaivertaa uuteen kierto-
palkintoon nimensä. Pronssi-
ottelussa voiton vei selvin 6-1
lukemin Vanhakallion perhe-
koti Haukanhovista.

Nuorempien sarjassa prons-
siottelussa mittasivat parem-

muutta perhekoti Koivisto Por-
voosta ja Huhtikoti Vilppulasta.
Maaleja pelissä tehtiin paljon ja
lopulta voiton nappasi Koivisto

9-6 lukemin. Ykkössi-
jasta ottelivat perhe-
kodit Tuike ja Isonie-
mi, jotka alkusarjassa
kohdatessaan olivat
olivat päätyneet tasa-
peliin. Loppuottelussa
Tuike taisteli itselleen,
myös B-sarjaan hanki-
tun kiertopalkinnon,
selkeästi 6-3.

Onnittelut kaikille voittajille ja
kiitokset osallistuneille joukku-
eille. Toivottavasti vuoden päästä
jälleen tapaamme ja uusia jouk-
kueita uskaltautuu joukkoon mu-
kaan.

Osallistuneet
joukkueet:

A-SARJA
Haukanhovin Perhekoti
Vanhakallion Perhekoti

Perhekoti Peura
Perhekoti Kuusniemi

Turulan Perhekoti
Perhekoti Valo

B-SARJA
Huhtikoti

Perhekoti Tuike
Perhekoti Riekki

Perhekoti Koivisto
Isoniemen Perhekoti

LIITON PERINTEINEN
SALIBANDYTURNAUS
PIDETTIIN PIRKKALASSA

AMPPELI

Ammatillisten perhe-
kotien vuosittainen

salibandyturnaus oli
saanut tänä vuonna
liikkeelle yksitoista

joukkuetta.

Yläkuvassa: A-sarjan
voitti  tällä kertaa
Kuusniemen Perhekodin
joukkue.
Vasemmalla: B-sarjan
voittanut Perhekoti
Tuikkkeen joukkue.
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Uusia jäsenperhekoteja
Liittomme jäseniksi on tänä vuonna hyväksytty seuraavat

perhekodit:

● Anvolan perhekoti, Anne ja Voitto Rantanen, Piikkiö
● Elmerikoti, Elsa ja Seppo Rikkola, Kuusankoski
● Haapalan perhekoti, Kirsti ja Erkki Kaija, Orimattila
● Kangaslammen perhekoti,

Pia Olsbo-Väisänen  ja Vesa-Matti Väisänen, Sonkajärvi
● Perhekoti Juolukka,

Tarja Ogård ja Jouni Rouhiainen, Ruotsinpyhtää
● Perhekoti Kilpikallio, Miia ja Jorma Koppi, Ristiina
● Perhekoti Lauronen, Marja ja Sami Lauronen, Karhula
● Perhekoti Lähde, Heini ja Reijo Leminen, Nastola
● Perhekoti Mustakissa, Nina ja Jarmo Porkola, Turku
● Perhekoti Oscar, Liisa ja Pentti Mäki, Haukivuori
● Perhekoti Otso, Auli ja Jouko Karhu, Kempele
● Perhekoti Pihamäki,

Janne ja Tiina Kuosmanen, Kontiolahti
● Perhekoti Poppeli, Paula Ala-Kiikonen ja Pasi Laurila
● Perhekoti Puijo, Ulla-Maija ja Antti Pöllänen, Kuopio
● Perhekoti Satakieli,

Nina Halonen ja Teemu Hämäläinen, Ristiina
● Perhekoti Suvanto, Katja ja Erik Sallinen, Nakkila
● Perhekoti Sydänpuu, Anna ja Mikael Eharni, Haukivuori
● Perhekoti Vesipeili,

Niina-Matilda ja Christian Juhola, Mäntyharju
● Perhetukikoti Aurinkoranta,

Satu Uurinmäki ja Olavi Hartikainen, Vehmersalmi
● Simikaaren perhekoti,

Kaarina ja Mauno Autio, Ylivieska

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet – toimimaan ja
vaikuttamaan!

● Puheenjohtaja Pertti Ollila,
Perhekoti Nuutti, Jyväskylän mlk, puh. 040 501 5380

● Varapuheenjohtaja Petri Turula,
Turulan perhekoti, Vihanti, puh. 044 567 1031

● Sihteeri Paavo Koivisto,
Perhekoti Koivisto, Porvoo, puh. 0400 341 769

Muut jäsenet:
● Kimmo Maanselkä,

Perhekoti Ainola, Savonlinna, puh. (015) 510 610
● Antti Syrjänen,

Lähtevän perhekoti, Outokumpu, puh.(013) 553 035
● Eija Turpeenniemi,

Ala-Siuruan perhekoti, Pudasjärvi, puh. (08) 823 600
● Mirja Korkka,

Havurinteen perhekoti, Valkeakoski, puh. (03) 584 5007

TULEVIA
MERKKIPÄIVIÄ 2005

Perhekodit

10 v.
Perhekoti Olliver

Perhekoti Villaroosa
Perhekoti Pöllövaara

Rinteen perhekoti
Niilonkulman perhekoti

Mitä parhaimmat
onnittelut kaikille
”merkkipaalun”

saavuttaville

APKL:n hallitus ja
Amppelin toimitus

Perhekotivanhemmat
50 v.

Seija Harju
Tapio Jakkula
Oili Koramo

Markku Malm
Leena Ollila

Voitto Rantanen
Terttu Röntynen

Eija Turpeenniemi

40 v.
Kari Kokko
Päivi Kokko

Maija-Leena Merenheimo
Nina Porkola
Riitta Riekki
Tuula Suikka
Petri Turula

Vesa-Matti Väisänen

● Risto Kuoppa,
Vasaramäen perhekoti, Hämeenkoski, puh. (03) 764 2126

Varajäsenet:
● Christian Juhola,

Perhekoti Vesipeili, Mäntyharju, puh. 044 337 1300
● Kaarina Autio,

Simikaaren perhekoti, Ylivieska, puh.050 352 8711
● Tuija Suikkanen-Malin,

Metsärinteen perhekoti,Nastola,  puh. (03)762 4080

Toimisto- ja jäsenpalvelut:
● Vappu Määttänen,

Toimistopalvelu Ohviisi, Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
puh. (03) 5898 880, fax (03) 5898 879.

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@apkl.fi

APKL ry:n hallitus 2005:



 Etelä-Suomen lääni

 Uusimaa

ISNÄSIN PERHEKOTI
Tuula & Tapio Mäenpää
(Pl 273 A), Edöntie 288, 07750 Isnäs
Puh. (019)634 744, 0400 848 030
pk-isnas@apkl.fi

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 13, 02620 Espoo
Puh. (09)547 3240, 0400 840 883,
fax (09)547 50660
pk-pajuniitty@apkl.fi

PERHEKOTI JUOLUKKA
Tarja ÖgÂrd & Jouni Rouhiainen
Juolukkatie 12, 07955 Tesjoki
Puh. (019)514 541, 040 717 6542
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 KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi
Kuninkaantie 388, 10420 Pohjankuru
Puh. (019)245 6554, (019)245 6553,

040 700 5525, 040 700 5580
fax (019)245 6566
pk-kuusniemi@apkl.fi

PERHEKOTI ONNENTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Korvenrannantie 27, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738,

040 708 1105, 0400 778 792
pk-onnentupa@apkl.fi

PERHEKOTI PEURA
Leila & Raimo Peura
Ruukinrannantie 24 A, 02600 Espoo
Puh. (09)512 4874, 040 507 8296
fax  (09)512 4875
pk-peura@apkl.fi

PERHEKOTI SÄILYNOJA
Sari & Mikko Säilynoja
Ruukinrannantie 24 B, 02600 Espoo
Puh. (09)452 3929, 040 517 8514,
fax (03)4124 0980,
pk-sailynoja@apkl.fi
personal.inet.fi/yritys/perhekoti.
sailynoja

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

 Häme (Päijät-Häme)

HAAPALAN PERHEKOTI
Kirsti & Erkki Kaija
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa
Puh. & fax (03)778 6635,

040 759 0265, 040 502 0175
pk-haapala@apkl.fi

METSÄRINTEEN PERHEKOTI
Tuija Suikkanen-Malin & Jukka Malin
Immiläntie 23, 15560 Nastola
Puh. (03)762 4080, 0400 980 673
fax (03)762 4079
pk-metsarinne@apkl.fi

PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä
Asikkalantie 250, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2116, 050 658 82
fax (03)764 2196
pk-jyrkka@apkl.fi

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

PERHEKOTI KERTTULI
Marjo & Heikki Turunen
Kesäpolku 10, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2597, 040 504 8694
pk-kerttuli@apkl.fi

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

PERHEKOTI POPPELI
Paula Ala-Kiikonen & Pasi Laurila
Satulatie 7, 15560 Nastola
puh. (03) 763 2634,

050 343 4244, 050 514 3070
fax (03) 7632 634
pk-poppeli@apkl.fi
koti.phnet.fi/poppeli

PERHEKOTI PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)787 7613,

040 591 3966, 040 843 2063,
fax (03) 7877 613
pk-poyhonen@apkl.fi

PERHEKOTI SYLVÖNIEMI
Liisa & Lasse Lindqvist
Sylvötie 26, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2612,

040 546 6177, 040 753 4464,
fax (03)763 2612
pk-sylvoniemi@apkl.fi

VASARAMÄEN PERHEKOTI
Tarja & Risto Kuoppa
Tampereentie 384, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2126,

050 561 9286, 050 360 587,
fax (03)764 2274
pk-vasaramaki@apkl.fi

 Kymi

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

PERHEKOTI LAURONEN
Marjut & Sami Lauronen
Mansikkapolku 15 A, 48710 Karhula
Puh. (05)260 9100
pk-lauronen@apkl.fi

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

PERHEKOTI PANULA
Virpi & Kimmo Panula
Omenapolku 4, 54920 Taipalsaari
Puh. (05)414 1740,

050 548 7022, 050 548 7016
pk-panula@apkl.fi
personal.inet.fi/koti/panula

PERHEKOTI SINIVUOKKO
Hannele & Pekka Halinen
Sinivuokontie 5, 45100 Kouvola
Puh. (05)320 2236,

040 5911 1871, 040 591 1870,

fax (05)375 3045
pk-sinivuokko@apkl.fi

PERHEKOTI VANHA MYLLY
Tuula & Timo Suikka
Heposuontie 252, 54250 Rapattila
Puh. 050 3500 910,
fax (05)4544 610
pk-vanhamylly@apkl.fi

 Länsi-Suomen lääni

 Turku ja Pori

ANVOLAN PERHEKOTI
Anne & Voitto Rantanen
Kiimalehdontie 34. 21500 Piikkiö
puh. & fax (02) 479 6530
pk-anvola@apkl.fi

KATRIN PALVELUKOTI
Minna Kirkkala-Virtanen & Harri Virtanen
Itäinen Viertotie 6, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 5252,

050 551 4105, 050 306 0564,
fax (02)841 5253
pk-katrinpalvelukoti@apkl.fi

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

PERHEKOTI MATULA
Tuire & Mauri Mykkänen
Mäki-Kitkontie 42, 32200 Loimaa
Puh. (02)762 4841,
fax (02)762 4842
pk-matula@apkl.fi

PERHEKOTI MUSTAKISSA
Nina & Jarmo Porkola
Tonttipellontie 26, 20960 Turku
Puh. (02)258 8686, 040 591 5608,
fax (02)258 8686
pk-mustakissa@apkl.fi
www.perhekotimustakissa.com

PERHEKOTI PEUKALOINEN
Seija & Kari Oksanen
Ahteentie 419, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4900,

050 355 7179, 050 302 4041
fax (02)489 4910
pk-peukaloinen@apkl.fi

PERHEKOTI SARIJANNE
Sari & Janne Raitis
Pappilantie 60, 21570 Sauvo
Puh. & fax (02)473 1077, 050 559 1228
pk-sarijanne@apkl.fi

PERHEKOTI SUVANTO
Katja & Erik Sallinen
Porintie 15, 29250 Nakkila
Puh. (02)538 3989, 537 4142, 674 5405
fax (02)674 5405
pk-suvanto@apkl.fi

PERHEKOTI TUIKE
Tuire Ekman & Jussi Kangas
Näädänkatu 1, 20750 Turku
Puh. (02)244 4058, 040 739 8908,
fax (02)244 4098
pk-tuike@apkl.fi
www.tuike.net

PERHEKOTI VAKKIS
Tiina Hansen & Jukka Rojola
Koistennokanpolku 12, 23500
Uusikaupunki
Puh. (02)841 4147, (02)844 1731,

040 513 1460,
fax (02)844 1732
pk-vakkis@apkl.fi

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

PERHEKOTI VILLA ROOSA
Hannele Uurtio & Lasse Nordbäck
Uimalankatu 11, 20880 Turku
Puh. (02)235 7235, 040 506 7622,
fax (02)235 7077
pk-villaroosa@apkl.fi

 Häme (Pirkanmaa)

HAVURINTEEN PERHEKOTI
Mirja & Ari Korkka
Heikkiläntie 46, 37600 Valkeakoski
Puh. (03)584 5007, 040 832 5939
pk-havurinne@apkl.fi

HUHTIKOTI
Tuija Rönkönharju-Vessari & Jukka Vessari
Tammikoskentie 66, 35700 Vilppula
Puh. (03)476 4756,

040 520 5157, 040 520 5079,
fax (03)476 4755
pk-huhtikoti@apkl.fi

ISOJÄRVEN KOTIKARTANO
Leena Erkkilä-Ackman & Risto Ackman
Ouninpohjantie 449, 35400 Länkipohja
Puh. (03)533 2705,

050 330 9100, 050 330 9366
pk-isojarvenkotikartano@apkl.fi

ISONIEMEN PERHEKOTI
Anna & Matti Kosonen
Isoniementie 260, 36420 Sahalahti
Puh. (03)376 3377, 0500 228 600
pk-isoniemi@apkl.fi

PERHEKOTI KARUSELLI
Ulla Kiviluoma & Arto Tanskanen
Onnelantie 6, 37800 Toijala
Puh. & fax (03)542 2111,

040 513 2196, 040 518 6176
pk-karuselli@apkl.fi

PERHEKOTI PIHAKIVI
Heljä Sihvonen & Risto Piirainen
Kyntäjäntie 1 D, 33400 Tampere
Puh. (03)343 2121,
fax (03)343 2010
pk-pihakivi@apkl.fi

PERHEKOTI PÖLLÖVAARA
Marita & Kari Savolainen
Korvolantie 62, 37140 Nokia
Puh. (03)340 0020, 040 582 6220,
fax (03)340 0028
pk-pollovaara@apkl.fi

 Keski-Suomi

HAUKANHOVIN PERHEKOTI
Päivi & Tahvo Anttila
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1005,

0500 746 571, 0500 646 174,
fax (014)310 1061,
pk-haukanhovi@apkl.fi
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,

040 705 8027, 040 728 7580
pk-keuruu@apkl.fi

KISSANKULMAN PERHEKOTI
Tuovi & Matti Tanskanen
Rauninpolku 8, 44300 Konnevesi
Puh. (014)551 241, 050 598 8934
pk-kissankulma@apkl.fi

METSÄKULMAN PERHEKOTI
Sisko & Sulo Toivio
Kämppäkuja 8, 43130 Tarvaalax
Puh. (014)434 743
pk-metsakulma@apkl.fi

MIRJAMIN KOTI
Mirja-Liisa Kotilainen
Rauhalantie 30, 43390 Lokakylä
Puh. (014)456 133, 0400 166 055,
fax (014)456 140
pk-mirjaminkoti@apkl.fi

MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara
Puh. (014)814 236, 040 744 9880,
fax (014)814 173
pk-mantykallio@apkl.fi

Ammatillisten Perhekotien
Liitto ry:n jäsenet 12/2004
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PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. & fax (014)520 638,

044 552 1717, 044 532 6261
pk-lahtinen@apkl.fi
www.sisis.fi/perhekoti_lahtinen

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

PERHEKOTI NUUTTI
Leena & Pertti Ollila
Nuutinpolku 46, 40270 Palokka
Puh. & fax (014)633 122,

040 748 1609, 040 765 4581
pk-nuutti@apkl.fi

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Rainer Reiman
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi
Puh. (014)424 080,

050 323 7900, 050 323 7901,
fax (014)423 404
pk-reiman@apkl.fi

PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki
Kappelintie 68, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1405,
fax (014)310 1305
pk-riekki@apkl.fi

RINTEEN PERHEKOTI
Anneli & Mauri Kananen
Hämäläntie 356, 44640 Kymönkoski
Puh. (014)532 263,

040 760 3680, 040 557 5780
pk-rinne@apkl.fi

SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen
Puh. & fax (014)866 316, 044 884 590
pk-saarela@apkl.fi

SAMMALISTON PERHEKOTI
Terttu & Jouko Utriainen
Vahakkaantie 3, 40640 Jyväskylä
Puh. (014)242 157
pk-sammalisto@apkl.fi

 Itä-Suomen lääni

 Mikkeli

LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Tykkimiehenkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. (015)225 777,

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

PERHEKOTI KANERVARANTA
Mervi & Vicentiu Sultz
Kanervaranta, Otavantie 192,
52550 Hirvensalmi
Puh. & fax (015)458 603

044 590 1989
pk-kanervaranta@apkl.fi

PERHEKOTI KANGASMETSÄ
Arja Kinnunen & Harri Kaitainen
Hääränmäentie 2, 52100 Anttola
Puh. (015)660 222, 0400 753 059
pk-kangasmetsa@apkl.fi

PERHEKOTI KILPIKALLIO
Miia & Jorma Koppi
Kilpikoskentie 24, 52300 Ristiina
puh. (015)661 616, 040 562 2512
pk-kilpikallio@apkl.fi

PERHEKOTI KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju

Puh. (015)682 090, 044 508 1584
pk-kuusisto@apkl.fi

PERHEKOTI OSCAR
Liisa & Pentti Mäki
Keskustie 44, 51600 Haukivuori
Puh. (015)458 333,

044 5757 502, 044 2625 959
pk-oscar@apkl.fi

PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI
Kati & Hannu Saarinen
Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna
Puh. (015)536 242,

050 534 8067, 050 543 2559
pk-paivapirtti@apkl.fi

PERHEKOTI RANTAPIHLAJA
Pirjo-Liisa & Jouni Veihtola
Kaislarannantie 7, 50100 Mikkeli
Puh. & fax (015)177 447,

0440 173 192, 050 493 7325
pk-rantapihlaja@apkl.fi

PERHEKOTI SATAKIELI
Nina Halonen & Teemu Hämäläinen
Mieluantie 132, 52300 Ristiina
Puh. (015)440 159, 040 834 4276,
fax (015)440 159
pk-satakieli@apkl.fi

PERHEKOTI SYDÄNPUU
Anna & Mikael Eharni
Kallentie 27, 51600 Haukivuori
Puh. (015)662 663, 0500 465 506,

0440 465 505
pk-sydanpuu@apkl.fi

PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola
Kapiankuja 19, 52700 Mäntyharju
puh. 044 337 1300, 044 535 1492
pk-vesipeili@apkl.fi

VEHMASKOTI
Sinikka & Raimo Riipinen
Vehmaskyläntie 595, 76100 Pieksämäki
Puh. (015)425 510,

050 5118 644, 050 5118 645,
fax (015)486 911
pk-vehmaskoti@apkl.fi

 Pohjois-Karjala

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

LÄHTEVÄN PERHEKOTI
Kerttu & Antti Syrjänen
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu
Puh. & fax (013)553 035,

040 501 1405, 050 593 0527,
fax (013)568 161
pk-lahteva@apkl.fi
www.hoivayrittajat.com

MÄNTYLINNAN PERHEKOTI
Sinikka Hynninen-Otva & Harri Otva
Kontioniementie 62 D, 80780 Kontioniemi
Puh. (013)732 447,

050 593 7924, 050 382 2138
pk-mantylinna@apkl.fi

PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen
Kuusenkanto 8, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140
pk-kettunen@apkl.fi

PERHEKOTI PIHAMÄKI
Janne & Tiina Kuosmanen
Romontie 33 C, 81100 Kontiolahti
Puh. (013)731 110, 040 546 6527
fax (013) 739 110
pk-pihamaki@apkl.fi

PYKÄLÄMÄEN PERHEKOTI
Raili & Yrjö Miettinen
Sätöksentie 73, 83500 Outokumpu
Puh. (013)553 825

050 533 8725, 0400 553 825,
fax (013)553 826
pk-pykalamaki@apkl.fi

AMPPELI
 Kuopio

KANGASLAMMEN PERHEKOTI
Pia Olsbo-Väisänen & Vesa-Matti Väisänen
Sonkakoskentie 205 B, 74300 Sonkajärvi
Puh. (017)761 160,

050 4652 198, 050 4652 199
pk-kangaslampi@apkl.fi
www.kangaslammenperhekoti.fi

KUUSKOTI
Leena & Kyösti Viding
Kaapinniementie 22, 72300 Vesanto
Puh. (017)650 781, 040 5039 872,
fax (017)650 782
pk-kuuskoti@apkl.fi

PERHEKOTI ADALMIINA
Riitta & Hannu Lundberg
Kurolantie 219, 78500 Varkaus
Puh.(017)551 3883, 040 570 5092
pk-adalmiina@apkl.fi

PERHEKOTI JAKKULA
Maija ja Tapio Jakkula
Salahmin kartano, 74230 Salahmi
Puh. (017)716 112, 050 537 6424
pk-jakkula@apkl.fi

PERHEKOTI PAJULINTU
Liisa & Tapio Lappalainen
Mikonmäki 2, 71850 Leppäkaarre
Puh. (017)462 2787, 050 302 2411,
fax  (017)462 2990
pk-pajulintu@apkl.fi

PERHEKOTI PUIJO
Ulla-Maija & Antti Pöllänen
Kemilänrinne 4, 70340 Kuopio
Puh. (017)263 3547, 0400 671 217,

040 511 2347
fax (017)263 3547
pk-puijo@apkl.fi

PERHETUKIKOTI
AURINKORANTA
Satu Uurinmäki & Olavi Hartikainen
Puutossalmentie 1803, 71330 Räsälä
puh. (017)263 4446, 044 363 4446,

044 363 4448
pk-aurinkoranta@apkl.fi
www.huostaanotto.net

VUORENHOLMAN PERHEKOTI
Pirkko & Matti Hemming
Suonenjoentie 80, 72300 Vesanto
Puh. (017)640 017,

040 8233 579, 040 5888 503
pk-vuorenholma@apkl.fi

 Oulun lääni

ALA-SIURUAN PERHEKOTI
Eija & Reino Turpeenniemi
Siuruantie 3986, 93187 Ala-Siurua
Puh. (08)823 600

0400 694 794, 0414 604 238
fax (08)823 601
pk-ala-siurua@apkl.fi
personal.inet.fi/yritys/alasiuruan-perhekoti

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

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

PERHEKOTI KIEPPI
Margot & Nina Tammela
Puolangantie 2453, 93350 Jaurakkajärvi
Puh. (08)780 380, (08)530 7742
pk-kieppi@apkl.fi

PERHEKOTI KOLUMBUS
Seija & Erkki Heinonen
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi
Puh. 040 835 3933, 0400 819 788
pk-kolumbus@apkl.fi

PERHEKOTI KORAMO
Oili Koramo & Jari Säkkinen
Toivontie 3, 93600 Kuusamo
Puh. (08)545 3016,

040 509 2956, 040 558 4322
pk-koramo@apkl.fi
perhekodit.net/koramo

PERHEKOTI LINTULAMPI
Hilkka ja Ari Putkisaari
Lintulammentie 5, 91910 Tupos
Puh. (08)512 255, 050 569 0712
pk-lintulampi@apkl.fi
perhekodit.net/lintulampi

PERHEKOTI OTSO
Auli & Jouko Karhu
Kaunistonkuja 2, 90450 Kempele
puh. 044 364 2673
pk-otso@apkl.fi

RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna ja Hannu Rantakokko
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo
Puh. (08)556 7377,

040 766 7432, 040 824 2164
pk-rantakokko@apkl.fi
perhekodit.net/rantakokko

SIMIKAAREN PERHEKOTI
Kaarina & Mauno Autio
Matalantie 11, 84100 Ylivieska
Puh. 050 352 8711
pk-simikaari@apkl.fi

TURULAN PERHEKOTI
Outi & Petri Turula
Karsitie 1, 86440 Lampinsaari
Puh. (08)284 484,

044 567 1031, 044 526 1773
pk-turula@apkl.fi
perhekodit.net/turula

Lapin lääni

PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. (016)884 225,

040 5073 753, 040 7212 728,
fax (016)815 547
pk-nunnukka@apkl.fi
perhekodit.net/nunnukka

PERHEKOTI SUOHEIMO
Kirsi ja Kari Suoheimo
Soutumiehentie 4, 96460 Rovaniemi
Puh. (016)374 105,

040 574 9134, 044 574 9134,
fax (016)374 155
pk-suoheimo@apkl.fi

JÄSEN -
TOIMIIHAN

SÄHKÖ-
POSTISI!
JOS EI

TAI EPÄILET
SITÄ, OTA
YHTEYTTÄ:

vappu.maattanen@apkl.fi
tai puhelimella
(03) 5898 880



Puheenjohtaja

Pertti Ollila
Puh. 040 501 5380

Sihteeri

Paavo Koivisto
Puh. 0400 341 769

Toimisto- ja jäsenpalvelut

Vappu Määttänen
Toimistopalvelu Ohviisi
Kauppakatu 6 A
15140 Lahti
Puh. (03)589 8880

Tiedotus

Työryhmä:
Risto Kuoppa
Puh. (03)764 2126
Christian Juhola
Puh. 044 337 1300

Koulutus

Työryhmä:
Antti Syrjänen
Puh. (013)553035
Mirja Korkka
Puh. (03)584 5007
Eija Turpeenniemi
Puh. (08)823 600

Alueellinen laatutyö

Työryhmä:
Petri Turula, varapuh.joht.
Puh. (03)567 1031
Tuija Suikkanen-Malin
Puh. (03)762 4080
Kaarina Autio
Puh. 050 352 8711

Talous

Kimmo Maanselkä
Puh. (015)510 610

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@apkl.fi

Kotisivut osoitteessa:
www.apkl.fi

Rauhallista Joulun Taikaa ja
Hyvää Uutta Vuotta 2005


