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APKL ry:n hallitus 2009
Puheenjohtaja

Kari Kokko
Perhekoti Kaurismäki, Hausjärvi, 
puh. 050 5111411 
kari.kokko@apkl.fi
 
Varapuheenjohtaja

Pertti Ollila
Perhekoti Nuutti, Jyväskylän mlk, 
puh. 040 7481 609
pertti.ollila@apkl.fi

Sihteeri

Sinikka Riipinen 
Vehmaskoti, Pieksämäki, 
puh. 050 511 8644
pk-vehmaskoti@apkl.fi

Muut jäsenet

Kari Karomäki
(vastuualue: Amppeli-lehti)
Perhekoti Valo, Somero, 
puh. 040 572 6114 
pk-valo@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 

Jouko Karhu
(vastuualue: laatuvastaava)
Perhekoti Otso, Kempele, 
puh. 044 364 2001 
pk-otso@apkl.fi

Hannu Kuusisto
(vastuualue: talous)
Perhekoti Kuusisto, Mäntyharju 
puh. 044 508 1584
pk-kuusisto@apkl.fi

Varajäsenet

Tiiu Raid-Ala
(vastuualue: koulutus ja
laatutyöryhmä)
Perhekoti Väisänhovi, Virtasalmi,  
puh. 040 820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi

Päivi Ilonen
Perhekoti Ilonen, Koria, 
puh. 050 572 7601
pk-ilonen@apkl.fi

HEI KAIKILLE!
Toukokuun alussa auringonpaisteesta …
TALOUS – huolenaihe, joka näyttää heijastuvan liian moneen. Meillä talouden tilanne näkyy lastensuojeluken-
tän näkökulmasta. Puhutaan säästöistä ja säästämisestä. Kunnat pyrkivät säästämään veroeuroja, hyvä niin, 
mutta melkeinpä keinoja kaihtamatta. Pyritään säästämään lasten sijoituksissa sijoittamalla sijaisperheisiin, 
vaikka ongelmakenttä sijoitettavalla vaatisikin jotain muuta. Kauheimmissa tapauksissa kerrotaan laitos- ja 
perhekotisijoitusten ”uudelleenarvioinnista” ainoastaan talouslukujen takia – saadaan vuoden 2010 budjetti 
raameihin. MISSÄ ON LAPSEN ETU?!

Me ammatilliset perhekodit kumminkin tarjoamme laadukasta hoitoa ja kasvatusta. Väitän, että hoito- ja kas-
vatustyön tuloksemme kestävät todellisen vertailun. Toivon mukaan saamme jonkin opinnäytetyön kautta asi-
aa avattua enemmän – suunnitelma ja tekijäkin ovat jo tiedossa. Laadukasta hoitoamme kuitenkin mielestäni 
”haittaa” välillä saavuttamamme mukavuustaso ja sen mukanaan tuomat ns. ongelmat.  Perhekotimme saavut-
taa perheyhteisönä vakiintuneen käytännön ja perhekotina opimme sitä myös arvostamaan. Tietenkin ajatte-
lemme yhteisöä ensisijaisesti, mutta kun sosiaalityöntekijä soittaa ja tarjoaa lasta/nuorta, miksi emme vastaa 
niihin tarpeisiin mitä sijoittajalla todella on? On tietenkin helpompi vastaanottaa se kuusivuotias pikku prinses-
sa kuin 13-kesäinen angstinuori ongelmineen. Kuitenkin se ammatillisuus, mikä meillä on ja kyky ymmärtää 
aikamme tämän hetkistä kuvaa, pitäisi kieliä jotain muuta. 

Liittoamme pyydettiin perhehoitolain uudistusta valmistelevaan asiantuntijaryhmään ja siellä edustuksemme 
totta kai on paikalla. 

Liittokokouksesta: 
kiitos järjestäjille ja osallistujille. Kiitos myös siitä kunniasta, joka kohtasi itseäni jo toista kertaa. Saan ja voin 
jatkaa puheenjohtajana toista kautta – KIITOS! 

Jaksamista kaikille työmme kiireellisimpään aikaan eli kesään!

Kari Kokko

Kotisivut osoitteessa: www.apkl.fi

Toimisto- ja jäsenpalvelut:
Vappu Määttänen
Toimistopalvelu Ohviisi, PL 61, 15141 Lahti,
puh. (03) 5898 880, 0500 808 079 fax (03) 5898 880
vappu.maattanen@apkl.fi

Lakipalvelut:
Lakipalvelu Jarkko Helminen, Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere,
puh. 050 3366 122, info@lakinet.fi
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Liittopäivillemme Joensuussa osallistui lähes 

60 jäsenperhekotien edustajaa.

Ohjelmassa oli varsinaisten liittokokousasioiden 

lisäksi koulutusta, keskustelutunteja, viihdettä, 

tuote-esittelyjä ja mukavaa yhdessäoloa.

Päivien järjestelyistä vastasi Itä-Suomen laatupii-

ri, jonka jäsenperhekodeille esitämme parhaat 

kiitoksemme hyvin tehdystä työstä.

Koulutusta
 

Päivät aloitettiin koulutusosiolla. Kirjailija, psykologi Keijo Tahkokal-
lio avasi meille näköaloja aiheeseen ” Kasvattajan rooli lapsen ja nuoren 
itsesäätelyn kehittymisessä”. Tahkokallion mukaan lapsen itsesäätelyä 
ohjaillaan rajoilla ja rajoittamisen kautta lapsessa tapahtuu kasvamista. 

Lapsen etu ja lapsen itsemääräämisoikeus ovat johtavia periaatteita, 
mutta lapsen itsemääräämisoikeudesta päättää huoltaja valvoen samalla 
lapsen edun toteutumista.  Kasvatuksen kautta huoltaja vähin erin siirtää 
tämän itsemääräämisoikeuden lapselle itselleen. Kasvaminen on lapselle 
kivuliasta, ja kasvattajan tulee auttaa lasta selviytymään näistä pettymyk-
sen aiheuttamista tunnekivuista

Paras kasvatusmalli Tahkokallion mukaan on vanhempien auktoriteet-
tiin perustuva kasvatus, jossa vanhemmat ovat saatavilla ja lämpimästi 
lapseen suhtautuvia, ja että perheessä on yleiset ja lausutut säännöt. Ja 
rajoista pidetään kiinni.

Toiseksi paras on (yllätys, yllätys) ns. komenteleva kasvatus. Siinä 
vanhemmat ovat vaikeasti tavoitettavia ja kylmiä, mutta säännöt ovat 
yleiset ja lausutut - ja niistä pidetään kiinni.

Kolmanneksi paras on ns. hemmotteleva kasvatus, jossa on saatavil-
la olevat ja lämpimästi lapseen suhtautuvat vanhemmat, mutta säännöt 
vaihtelevat.

Huonoin on ns. laiminlyövä kasvatus, jossa vanhemmat ovat vaikeasti 
saatavilla ja lapseen kylmästi suhtautuvat ja säännöt vaihtelevat.

Huostaan otetut lapset tulevat pääsääntöisesti kahdesta viimeisestä 
kasvatusmallista. 

Tahkokallio puhui myös aivojen kehityksestä ja siitä millainen käyttäy-
tymisen oppiminen on missäkin iässä mahdollista. Lapsi tekee aina va-
linnan mielihyvätasolla ja vasta aikuisena, kasvamisen tuloksena hän voi 
tehdä valintoja arvopohjalta.

Tahkokallion ajatuksia kasvatuksesta voi lukea lisää hänen kirjoistaan, 
joita on useita. Keijo Tahkokallion kirjoitus tavallisen hyvää arkielämää 
löytyy myös tämän lehtemme sivuilta. 

Liittopäivät Joensuussa 
24. – 25.3.2009

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Ossi Häkkinen 
ja sihteerinä Marika Jensen. 

Liiton uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin Kyösti ja 
Leena Viding. 

Psykologi Keijo Tahkokallio luennoi kasvattajan roolista 
lapsen ja nuoren itsesäätelyn kehittymisessä

+
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Liittokokouksen päätöksiä 
Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Ossi Häkkinen ja sihteerinä 
Marika Jensen.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kari Kokko. Hallituksessa 
erovuorossa ollut varsinainen jäsen Heimo Hartikainen valittiin uu-
delleen. Uutena varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sinikka Riipinen sekä 
varajäseneksi Päivi Ilonen. Hallituksessa jatkavat edellä mainittujen li-
säksi Pertti Ollila, Kari Karomäki, Tanja Ögård, Jouko Karhu ja 
Hannu Kuusisto, varalla Tiiu Raid-Ala sekä Päivi Ilonen.

Kunniajäseniksi kutsuttiin Kuuskodin vanhemmat Leena ja Kyösti 
Viding.

Hyväksyttiin tilinpäätös 2008 ja toimintakertomus sekä talousarvio ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Rajoitustoimenpiteistä 
perhekodeissa
Puheenjohtajan kyselytunnilla keskusteltiin mm. rajoitustoimenpiteistä, 
jotka ovat käymässä uuden lastensuojelulain myötä hiukan kinkkisiksi.

Tämä aihealue keskustelutti varsin paljon. Päätettiin pyytää neuvonpi-
toa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten kanssa, jotta voisimme 
palata entiseen käytäntöön, että perhekotiluvilla toimivat perhekodit käyt-
tävät tavanomaisia kotikasvatuksen konsteja ja kantavat hoidossaan  ole-
vista lapsista huolenpitovastuun. Neuvottelukuntaan kuuluvat Kari Kok-
ko, Antti Syrjänen, Martti Muttonen ja Raili Miettinen. 

Puheenvuoroja käytettiin mm. lainopillisen turvallisuussuunnitelman 
laatimisesta, ettei Kuttulan tapaus uusiutuisi. Perhekotihoidon imagon 
nostaminen voisi olla myös yhteinen asiamme tänä vuonna.

Puheenjohtaja esitti  auditoin-
nin  kehittämistä arviointimenetel-
mänä. Kehitystyötä voitaisiin tehdä 
laatupiireissä.

Viihdettäkin 
- ja asiaa
Ensimmäisen illan päätteeksi 
saimme seurata yleisönä, millais-
ta sekoilua tunteet voivat saada ai-
kaan aikuistenkin elämässä. Joen-
suun kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä oli ” Paniikki” teatte-
riesitys, joka välitti meille kolmen 
miehen elämän tuntoja.

Päivien aikana saimme myös 
kuulla Kalle Salolahden esittelyn  
Myrskytuulen elämysmatkailupal-
veluista sekä Taina Riipisen esit-
telemänä Awen Oy:n koulutus- ja 
leiritoimintaa.

Raili Miettinen

Iloiset kokousveljekset 
Paavo Koivisto Porvoosta 
ja Martti Muttonen 
Suhmurasta.

TAVALLISEN HYVÄÄ 
ARKIELÄMÄÄ

K
asvattaminen on yksinkertaista puuhaa. Kaikki hoituu, kun eläm-
me lasten kanssa ihan normaalia, hyvää elämää. Arjen rutiinit ovat 
erityisen tärkeitä, koska ne kätkevät sisäänsä arvoja. Opetamme 
lapsen kiittämään ja pyytämään nätisti, koska nämä tavat ovat ih-

missuhteiden kannalta arvokkaita. Opetamme lapsen korjaamaan mitä jät-
tää jälkeensä, koska muussa tapauksessa joku toinen joutuu tekemään 
sen hänen puolestaan, mikä on toisen hyväksikäyttöä. Totutamme lapsen 
menemään riittävän ajoissa nukkumaan, jotta univelka ei alkaisi haitata 
hänen elämäänsä. Karsimme lapsen kielestä kirosanat, koska niiden käyt-
tö keskustelussa on loukkaavaa. Opetamme hänet odottamaan vuoroaan, 
jotta hän saisi toisilta arvostusta.

Luetteloa voisi jatkaa miltei loputtomiin. Olennaista on huomata, että 
arkirutiinit ovat aina rajoittavia. Lapsi ei voikaan valita niitä itse, vaan ne 
tulevat vanhempien antamina. Vaikka me aikuiset ymmärrämme arkirutii-
nien arvon, lapsi kokee ne toisin. Hän ei useinkaan pidä niistä ja protestoi, 
kun hänen itsemääräämisoikeuttaan rajoitetaan. Lapsi kipuilee. Hänen ai-
voissaan oleva kipukeskus aktivoituu, mikä näkyy myös käyttäytymisessä. 
Tähän kipuun kytkeytyy kasvatuksen ydin. Lapsi ei pysty tietoisella tasolla 
hallitsemaan kipureaktiotaan, vaan vanhempien tehtävä on opettaa se. Ky-
symys on itsesäätelystä, jonka lapsi oppii vain, jos se hänelle opetetaan.

Kurkistus aivoihin
Tunnekeskukset rakentuivat hyvin kauan sitten. Luultavasti miljoonia vuo-
sia sitten eläneillä esi-isillämme ne jo olivat hyvin samankaltaisia kuin 
nykyihmisellä. Aivokuori puolestaan on nuori rakenne. Se kypsyi nykyi-
selleen noin kymmenentuhatta vuotta sitten. Ihmisen kehityksessä sikiös-
tä aikuiseksi toteutuu koko ihmissuvun historia, toki suuresti nopeutet-
tuna, mutta eri kudosten valmistumisjärjestys on sama. Näin muutaman 
vuoden ikäisen lapsen tunneaivot ovat jo varsin kehittyneitä, mutta aivo-
kuori tarvitsee syntymän jälkeen ainakin 25 vuotta aikaa saavuttaakseen 
täyden valmiutensa. 

Pieni lapsi tekee valintansa tunteittensa ohjaamana. Hän pyrkii lähesty-
mään kaikkea mikä maistuu hyvältä ja tuntuu kivalta ja välttämään kaikkea 
epämiellyttävää ja kipua tuottavaa. Tätä kutsutaan mielihyväperiaatteeksi. 
Aikuinenkin toimii mielihyväperiaatteella, mutta hänen ei oleteta toimivan 
välittömien tunteiden, vaan arvojen ohjaamina. Aikuisen kuuluu valita se 
mikä on hyvää ja arvokasta ja hylätä, se mikä on pahaa ja arvotonta. Aikui-
sen tehtävä on etsiä jalostunutta mielihyvää. Alle kouluikäinen ei kykene 
tekemään itsenäisiä arvovalintoja, koska hänen etuotsalohkonsa eivät ole 

Keijo Tahkokallio
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siihen vielä kypsiä. Kun pieni koululainen alkaa erottaa vasemman oikeas-
ta, hänen kykynsä karkeisiin arvovalintoihin alkaa kehittyä. Murrosikä on se 
aika, jolloin etuotsalohkot kehittyvät kaikkein nopeimmin ja samalla arvojen 
hienojakoinen ymmärtäminen tulee vähä vähältä mahdolliseksi. Kestää kui-
tenkin vielä monta vuotta ennen kuin arvojen arvioimisessa saavutetaan ai-
kuisen taso. 18-vuotias ei vielä siihen yllä 

Tunneaivojen tärkeitä rakenteita ovat mantelitumake, hälytyskeskus ja stres-
sireaktion laukaisija sekä hippokampus, jonka tehtävänä on muistaa ja järjes-
tellä asioita. Mantelitumake hälyttää, kun jokin vaarallinen tai epämiellyttävä 
uhkaa. Hälytys syntyy yhtä hyvin silloin, kun joutuu kohtaamaan vaaran kuin 
silloin, kun syntyy mielihyvästä luopumisen uhkaa. Käytännössä tämä tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että vaatimus oman huoneen siivoamisesta ja lapsen toivo-
man väkivaltapelin kieltäminen saavat lapsen stressihormonit koholle. 

Koholla olevat stressihormonit näkyvät käyttäytymisessä ärtymyksenä, le-
vottomuutena, alakulona ja toisinaan myös vihamielisyytenä. Kasvatuksen 
tehtävänä on opettaa lapsi hillitsemään tätä reaktiotaan ja ymmärtämään mi-
tä hyvää seuraa, kun osaa siivota ja pystyy tarpeen tullen luopumaan tarjol-
la olevasta mielihyvästä. Etuotsalohkojen ja hippokampuksen vuoropuhelun 
käynnistäminen mahdollistaa mantelitumakkeen hälytyksen hillitsemisen, 
mutta tämä vuoropuhelu edellyttää, että käytettävissä on riittävästi dopamiini 
ja serotoniini nimisiä hermovälittäjäaineita. Näitä tiedon siirtoon tarvittavia 
kemikaaleja ei kuitenkaan ole luonnostaan käytettävissä kuinka paljon tahan-
sa, vaan niitä erittyy tarpeen mukaan. Toisin sanoen, mitä enemmän etuotsa-
lohkojen ja hippokampuksen välistä tietoliikennettä käytetään, sitä enemmän 
dopamiinin ja serotoniinin aineenvaihdunta vilkastuu. Se puolestaan tarkoit-
taa hyvää ja rentoa mielialaa ja kykyä keskittyä ja olla tarkkaavainen.

Aikuiset ja lapset 
haluavat eri asioita
Arkirutiineista kiinni pitäminen johtaa useimmiten vanhempien ja lasten ha-
luamisten ristiriitaan. Vanhemmat haluavat, että lapset osallistuvat siivous-
päivään, keräävät leikin jälkeen lelunsa lelulaatikkoon, tekevät koulutehtä-
vänsä ja menevät ajoissa nukkumaan, mutta lapset eivät ole kiinnostuneita. 
Vastaavasti lapset haluavat kaikkea kivaa mukavaa ja makeaa, mutta aikui-
set eivät halua antaa tätä kaikkea, ei ainakaan niin paljon kuin lapset toivo-
vat. Miten tämä halujen ristiriita pitäisi ratkaista? Vanhemman pitää arvioida, 
kumman halua edustaa suurempaa hyvettä ja tehdä valintansa sen mukaan. 
Yleensä se merkitsee sitä, että vanhempi voittaa tämän haluottelun. Voitta-
misen ilo jää siis vanhemmalle ja lapsen kohtalona on kokea häviämiseen 
kuuluva pettymys. 

Miksi aiheuttaa tämä pettymys? Miksei anneta lasten toimia halujensa 
mukaan, jolloin pettymyksiä ei tulisi ja lapset olisivat koko ajan onnellisia? 
Miksemme odottaisi 25 vuotta, jolloin hänen etuotsalohkojensa kyky arvi-
oida arvoja olisi kehittynyt täyteen mittaansa ja hän voisi perustaa elämän-
sä hyville arvoille? Jo Aristoteles tiesi ratkaisun. Hän sanoi, että vanhempi-
en tehtävä on kohtuullistaa lapsen halut ja totuttaa hänet toimimaan hyveen 
mukaan. Kääntäen tämä tarkoittaa, että jos annamme lapsen jatkuvasti toimia 
halunsa mukaan, hänelle syntyy tottumus joka on ristiriidassa hyveen kans-
sa, eli hän tottuu tekemään huonoja arvovalintoja. Tottumuksistaan ei juuri 
koskaan pääse eroon. Sen vuoksi hyvät tottumukset ovat verrattomia, niistä 
kun ei tarvitsekaan päästä eroon. Huonot tottumukset puolestaan ovat ikäviä, 
ne pilaavat koko loppuelämän. Vaikka aikuisena oppisi tietämään, että oma 
tottumus on huono, niin tämä tieto harvoin johtaa todellisiin ponnistelui-
hin tottumuksesta luopumiseen. Useimmat tupakoitsijat eivät pysty lopetta-
maan, vaikka tietävät haitat. Tieto oman tottumuksen haitallisuudesta johtaa 
haitan lisäksi vain itsesyytöksiin omasta hölmöydestään.

Hyvien arkirutiinien avulla lapsi tottuu elämään hyvää elämää, vaikka ei 
sitä aina itse haluaisikaan ja sitä mukaa, kun ikää karttuu hän alkaa ymmär-
tää niiden arvon. Silloin kun hyvin käy, tottumus ja sen arvon ymmärtäminen 
kohtaavat toisensa aikuisuuden kynnyksellä. Tietoisuus siitä, että toimii hy-
veen mukaan, tekee elämän hyväksi. 

Rajoja ja rakkautta
Rajoja ja rakkautta, totta kai, mutta mitä tällä sanaparilla oikeasti tarkoitetaan. 
Kun jostain käsitteestä tulee hokema, sen syvällinen sisältö helposti hämärtyy 
ja jopa unohtuu. Rajat ja perheen arkirutiinit tarkoittavat samaa asiaa. Ne pe-
rustuvat arvoihin ja muodostavat säännöstön, minkä mukaan eletään. Lapsi 
ei pidä näistä säännöistä, ei ainakaan kaikista, vaan hän haluaa niihin helpo-
tusta ja pyrkii rikkomaan niitä. Kun aikuinen ei tähän suostu, vaan palauttaa 
hänet rajan oikealle puolen, lapsi protestoi enemmän tai vähemmän näyttä-
västi. Lapsi kipuilee ja syyttää vanhempaa, joka aiheutti hänelle mielipahaa. 

Miten tähän mielipahaan ja syytökseen pitäisi suhtautua? Jos aikuinen 
menee alta pois ja antaa myönnytyksiä lapselle palauttaakseen hänelle hy-
vän mielen, aikuinen kertoo samalla, että hän ei kestä lapsen kipuilua. Kun 
lapsi huomaa, että vanhempi ei kestä hänen tunteitaan, hän ei pysty itse-
kään kestämään niitä. Hän tietää olevansa rakastettu hyvinä hetkinä, mutta 
huonoina hetkinä hän kokee tulleensa hylätyksi. Rakkauden pitää kuitenkin 
kestää kaikki, sekä hyvät, että huonot hetket. Sen vuoksi rakkaus edellyttää 
vanhemman suostumista lapsen mielipahan tunteisiin. Aikuinen ei peräänny 
lapsen kipuilun vuoksi, vaan osoittaa kestävänsä sen. Näin lapsi oppii kes-
tämään itse oman kipuilunsa.

Rajasta kiinni pitäminen saa lapsen mantelitumakkeen hälyttämään, mis-
tä seuraa stressipiikki. Kun aikuinen kestää kipuilun, lapsi joutuu ponnis-
telemaan kestääkseen sen itse. Aivot vastaavat tähän ponnisteluun niin, et-
tä etuotsalohkojen ja hippokampuksen vuorovaikutus lisääntyy. Vastaavasti 
aktivoituu serotoniinin ja dopamiinin aineenvaihdunta. Rajoista kiinni pitä-
misellä on tärkeä merkitys lapsen itsesäätelyn kehittymisen kannalta. Kun 
serotoniini- ja dopamiinijärjestelmää aktivoidaan riittävästi, niiden aineen-
vaihdunta kehittyy niin, että lapsi tulee kykeneväksi itse vaimentamaan häly-
tyksiä. Hänen omien tunneimpulssien sietokyky nousee ja hän alkaa kestää 
tarjolla olevan mielihyvän siirtämistä tuonnemmas. Nämä kyvyt ovat välttä-
mättömiä jotta alkaisi menestyä elämässään. 

Kävisikö neuvottelu?
On kovin pulmallista, kun monien kasvatuksen asiantuntijoiden voimin on 
jo vuosia markkinoitu neuvottelevaa kasvatusta erottelematta lainkaan sitä, 
mistä neuvotellaan siitä, mistä ei pidä neuvotella. Totta kai neuvottelu kuuluu 
kasvatukseen. Vanhempien yksi tärkeä tehtävä on opettaa lapset neuvottelu-
taitoisiksi. Rajakysymykset ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niistä ei 
voi eikä saa neuvotella. Toisien sanoen sellainen asia, josta ruvetaan neu-
vottelemaan, ei ole enää raja.

Lapsen ja nuoren nukkumaanmenoaika on tyypillinen raja, josta neuvot-
telu ei käy laatuun. Vanhempien pitää tietää, kuinka monta tuntia on lap-
sen unen tarve. Koska ylös nousun aika tiedetään, kellosta takaisinpäin las-
kemalla nukkumaanmenoaika löytyy helposti. Ehkä lapsi haluaisi kuitenkin 
valvoa pidempään? Hyvä, kokeillaan neuvottelua. Neuvottelussa tarvitaan 
vähintään kaksi osapuolta joilla kummallakin on oikeus tehdä päätöksiä. Jos 
syntyy ristiriitaa, pyritään etsimään kompromissi. Ajatellaan, että vanhempi 
sanoo perustellusti, että nukkumaan pitää mennä yhdeksältä ja lapsi sanoo 
haluavansa valvoa yhteentoista. Etsitään kompromissi joka voisi olla kel-
lo kymmenen. Eläköön! Lapsi on onnistunut neuvottelemaan itselleen tun-
nin univelan, joka varmuudella antaa hänelle monenlaisia elämää tuntuvas-
ti haittaavia oireita. Huomaamme, että lapsestaan välittävä vanhempi ei voi 
suostua tällaiseen. Samalla tavoin emme voi neuvotella siitä kuinka monta 
savuketta lapsi voi polttaa päivässä tai kuinka monta olutta hän voi ottaa. Ra-
ja on luonteeltaan sellainen, että on olemassa vain yksi vaihtoehto, mikä tar-
koittaa, että neuvottelu ei ole mahdollinen. Tietenkin lapsen pitää voida anoa 
tilapäistä erivapautta. Meneillään voi olla jännittävä urheilutapahtuma, mutta 
nukkumaanmenoaika lähestyy. Lapsi toivoo lisäaikaa nähdäkseen lopputu-
loksen. Vanhempien ei pidä olla pakkoneuroottisen yksioikoisia, vaan lisä-
aikaa voidaan kohtuullisuuden rajoissa myöntää. Kysymys ei kuitenkaan ole 
neuvottelusta, vaan lapsi anoo ja aikuinen yksin päättää.

Keijo Tahkokallio
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Pohjoisen laatupiirin perhekotivanhemmat olivat 

vahvasti mukana vuosina 2004-2005 APKL:n jär-

jestämässä Laadunhallinnan valmennusohjel-

massa. Kouluttajina toimivat Kari Kangaspunta 

ja Janne Kankaanniemi  Kehityspolku Oy:stä. 

Koulutuksen tavoitteena oli, että perhekodissa 

koko prosessi  toimii.

Koulutuksen tuotteena syntyi 
työkirja ammatillisen perhe-
kodin laadunhallintaan, joka 

voi toimia työvälineenä perheko-
deille oman laatujärjestelmän ra-
kentamiseen ja laatukäsikirjaksi.

Kari Kangaspunta oli mukana 
Pohjoisen laatupiirin maaliskuun 
kokouksessa, jossa hän luennos-
saan toi esille mm. sitä, miten laa-
tu saadaan haltuun. 

 

Laatuvalmennuksen lähtökohtia Kari Kangaspunnan mukaan
+ laatu löytyy omasta työstä - teoriat ja mallit ovat apuvälineitä
+ laatu ei voi olla päälle liimattu normikokoelma
+ painotus pitää olla omassa tehtävässä -YDINPROSESSIT
+ tieto ei riitä -  tarvitaan ymmärrystä
+ miksi-kysymykset ovat tärkeitä
+ haasteina asenteiden, ajattelutavan ja työkulttuurin uudistaminen
+ laadun kehittämistä ei voi delegoida, vaan se tapahtuu yhteisölli- 

 sen oppimisen kautta
+ laatua on omannäköinen toimiva perhekoti

Laatua voi kuvata myös laatusyklillä
- syvällisempi tietoisuus omasta työstä
- kehittäminen systemaattista arjen työtä
- kurinalaisuus lisääntyy
- yksin on vaikea toteuttaa laatua – verkostoituminen tärkeää

Tilaisuuteen toi tervehdyksen myös läänintarkastaja Timo Mäkelä. 
Hän kertoi lastensuojelun nykytilasta kuntasektorilla ja uuden lastensuo-
jelulain tuomista uusista haasteista sosiaalityöntekijöille. Hän kuulutti 
ammattitaitoisten sosiaalityöntekijöiden tarvetta. Sijaishuoltoa pyritään 
myös kehittämään ja Mäkelä antoi tunnustusta Pohjoisen laatupiirin vä-
elle, joka on panostanut laatuun ja kehitykseen.

POHJOIS-SUOMEN LAATUPIIRI 
kouluttautuu

Kari Kangaspunta Kehitys-
polku Oy:stä

Ryhmäkuva sertifikaatin saaneista perhekodeista. Eija ja Reino Turpeenniemi, Oili Koramo ja Jari Säkkinen, Maija-Liisa 
ja Markku Merenheimo ja Kati ja Mauno Autio



AMPPELI

71/2009

oli Tykes-projektin nimi, johon projektiin osallistui 12 perhe-
kotia Pohjoisen laatupiirin alueelta.

 Tykes hankkeen lähtökohdat: 

 - laadunhallinta ja sen kehittäminen

 - työnohjauksen kehittäminen

 - työturvallisuus ja työhyvinvointi

Projekti oli kaksivuotinen ja sen vetäjänä toimi Taito Kurvinen Tai-
tokonsultointi Oy:stä. Projektin läpiviemisessä oli välillä ongelmia 
eikä se toteutunut koko laajuudessaan, mutta projektin työnohjaus 

ja työturvallisuus -osiot toteutuivat hyvin. 

Työnohjaus -osiossa laatupiirin väki jaettiin neljään ryhmään ja ryh-
miä oli ohjaamassa kaksi työnohjaajaa. Kummallakin ohjaajalla siis kak-
si ryhmää. Ryhmät kokoontuivat säännöllisesti hankkeen aikana ja saa-
dun  palautteen pohjalta ryhmätyönohjauksesta saatiin eväitä työhön ja 
jaksamiseen. Pienryhmässä tutustuttiin myös paremmin saman ryhmän 
perhekotivanhempiin, joka on osaltaan jatkossa helpottamassa yhteis-
työtä perhekotien välillä. Projektiin sisältyi erillisiä teemapäiviä. Aiheina 
olivat tietosuoja, turvallisuussuunnittelu ja pariyrittäjyys.

Projektiin osallistuneiden oli mahdollista hakea laatusertifikaattia. Ne 
perhekodit, jotka olivat olleet mukana jo APKL:n laatukoulutuksessa läh-
tivät sertifioinnin polulle ja maaliskuun laatupiirissä juhlittiin neljän per-
hekodin sertifikaattia. Sertifioinnin pohjana oleva standardi oli ISO 9001. 
Tämä standardi on kansainvälinen ja se on suunniteltu alunperin suuril-
le firmoille. Standardin soveltamisessa  pienen sosiaalipalveluyksikön 
käyttöön oli lukuisia haasteita, mutta lopuksi saatoimme todeta, että se 
mikä pätee isoon pätee myös pieneen. Sertifikaatin saivat  Ala-Siuruan 
perhekoti Oy, Perhekoti Koramo Oy, Niilonkulman Perhekoti 
Oy ja Simikaaren perhekoti Oy. 

Pohjoisen laatupiiri on todella 
aktiivinen. Kokoontumisia on vä-
hintään kuusi kertaa vuodessa ja 
TYKES- projektin aikana kokoon-
tumisia on ollut vieläkin useam-
min. Huolimatta pitkistä matkois-
ta perhekotivanhemmat ovat olleet 
aktiivisesti mukana. Oili Koramo 
kuvasi laatupiirin juhlassa pohjoi-
sen perhekotien yhteistyöstä näin: 
”Meillä on täällä etuna pohjoinen 
ulottuvuus. Se puristaa meidät yh-
teistyöhön, koska toimimme niukemmissa koulutus- ja työvoima resurs-
seissa. Emme ole etäisyyksien takia useinkaan toistemme kilpailijoita. 
Kilpailu on nimittäin monesti yhteistyön este. Jokainen perhekoti on pro-
filoitunut omanlaisekseen ja erilaiset koulutus- ja ammattitaustat ovat ri-
kastuttamassa vastavuoroista yhteistyötä. Motivaatio pitää ihmisen työs-
sä ja toiminnassa. Motivaation syntymiseen liittyy oleellisena itsekun-
nioitus. Voimme porukassa kasvattaa oman arvon tuntoa työssä, kun 
huomaamme, että osaamme tehdä tätä työtä hyvin”. Oili kiteytti lopuk-
si sanomaansa Seunalan Annan sanoilla Seitsemästä Veljeksestä näin: 

”Niin hän lauloi lapsellensa: eikä kantele niin heleästi helise kuin hänen 
äänensä silloin sunnuntailakeassa tuvassa. Mutta koska hän oli lakan-
nut laulamasta, katseli hän ääneti kauan ulos akkunasta korkeuteen päin; 
ylös pyhään, pyörryttävään korkeuteen hän katseli; ja hiilakas ja puhdas 
oli taivas, ei nähty yhtään pilven haitaletta kaarevan kannen alla; ainoas-
taan poutapääskynen, tuskin silmin näkyvä, siellä väikkyi lentäin sinne, 
tänne, keveänä ja vilkasna kuin onnenlapsen aatos. Siinä hän istui, ja 
poski päivän polttama painui vasten uneliaan lapsen ohausta, mutta sini-
set silmät ylös sinisiin avaruuksiin katsoivat, ja rauhasta välähteli otsa.”   

Laatupiirin kokouksen päätti sertifikaattien luovutus. Sertifikaatit  oli 
luovuttamassa Anne Qvintus Inspecta Oy:stä. Onnittelut tulivat myös 
läänintarkastaja Timo Mäkelältä, Pohjoisen laatupiiriläisiltä ja sosiaali-
toimen edustajalta.

Teksti Kaarina Autio, valokuvat Hannu Rantakokko

PERHEKOTIEN TYÖ- JA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ TURVALLISEKSI

Leevi Madetojan koulun musiikkiluokan oppilaat esiintyivät  
sertifikaattien luovutustilaisuudessa.

Oili Koramo Koramon 
perhekodista

Liiton puheenjohtaja 
Kari Kokko.
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Minut sijoitettiin Perhe-
koti Päiväpirttiin kesä-
kuun alussa 2004. Olen 
näiden viiden vuoden 
aikana kokenut paljon. 
Olen hyvin varttunut 
täällä ja jatkan asumis-
tani täällä nykyäänkin, 
vaikka olen jo 18 vuotta 
täyttänyt. Se ei minua 
häiritse, sillä tiedän 
elämäntilanteeni nyky-
päivänä ja sen takia en 
aio muuttaa vielä mo-
neen vuoteen.  

Päällimmäisinä muistoi-
na on hyvin jäänyt mieleen 
kaikki mahdolliset leirit 

missä olen käynyt, rippijuhlat, 
ulkomaan matka Bulgariaan ja 
myös kesän 2008 Lappireissu. 
Matkustellut olen siis aika paljon 
ja nähnyt paljon eri kaupunkeja 
ja henkeä salpaavia maisemia.

Harrastan breakdancea ja sitä 
olen harrastanut ainakin n. kuusi 
vuotta. Taukoja on ollut harras-
tuksesta paljon, mutta välillä olen 
päässyt hiomaan taitojani erilai-
sissa ryhmissä, kun on ollut mah-
dollisuus. Kerran luokassa keh-
tasin kysyä liikunnan opelta, että 
olisiko mahdollista harrastaa bre-
akdancea ja siitä se lähti, kun ru-
pesin ekaksi oman luokkalaisille 
opettamaan hieman breakdancea. 
Sitten yhtenä päivänä opettaja il-
moitti, että yksi breakdance ryhmä 
tarvitsi opettajaa ja minut valittiin 
siihen hommaan, koska edellinen 
opettaja joutui lähtemään armei-
jaan. Sitten menin liikuntahallille 
eräänä päivänä ja tapasin uusia 
tyyppejä, joista kaksi henkilöä tu-
livat lähemmiksi ja olen nykyään 
heidän hyviä kavereita. Tapasin 
heidät ekana koko ryhmästä. Es-
poon Sakustars -kisat olivat alkua 
tulevalle breakdance-uralleni ja 

tään kerran vuodessa ja siellä on 
hyvät mahdollisuudet lasketella 
kunnolla.  
 
Opiskelen tällä hetkellä kokik-
si Paviljongilla toista päättyvää 
vuottani. Ala on sopiva, koska saa 
maistella ja valmistaa erilaisia 
ruokia ja leivoksia. Onneksi Sa-
vonlinnassa sattui olemaan Ope-
tusravintola Paviljonki, koska jos 
täällä ei olisi ollut mitään ravin-

Jälkihuollossa asuvan     
   perhekotinuoren ajatuksia

tola-alaan liittyvää opiskelupaik-
kaa niin olisi ollut vaikeaa päät-
tää minne muualle olisi halunnut 
mennä opiskelemaan. Artemiakin 
olisi ollut yksi vaihtoehto, mutta 
se ei sinänsä ollutkaan niin kiin-
toisa kuin hotelli-ja ravintola-ala. 
Muutenkaan artemian pääsykoe ei 
oikein onnistunut.  
 
Nykyään elämäni jatkuu ihan rat-
toisasti ja opiskeluni menevät 
aika hyvin. Nyt tähtään katsee-
ni tulevaan ja katson mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan. Toivon, 
että tulevaisuudessakin vielä 

tulee hyviä kokemuksia elä-
män varrella ja yritän naut-

tia ikävistäkin hetkistä.    

mikä parasta pääsin ekaa ker-
taa kunnolla esiintymään suuren 
yleisön edessä ja vieläpä kilpai-
lemaan muita ammattikoulun 
opiskelijoita vastaan, jotka olivat 
eri puolilta Suomea. Kuudes si-
ja saatiin kisasta sekä stipendi ja 
hieman rahaakin. Nykyään ryh-
mämme on pienentynyt kolmeen 
henkilöön n. kahdeksasta. Tänä 
vuonna kisat on Kajaanissa ja 
meidän breakdance-ryhmä lähtee 
sinne kisaamaan. Olen ilmoit-
tautunut rap- kisaankin. Tämäkin 
on otollinen tilaisuus, sillä saan 
ensimmäistä kertaa kunnolla 
esiintyä suurelle yleisölle ja 
jos tuomaristo vakuuttuu niin 
saattaa olla mahdollista, et-
tä voin päästä rap-uralle 
artistiksi. Se olisi unel-
mien täyttymys, koska 
siitä olen haaveillut jo 
tosi kauan.  
 
Lapissa sain kaivaa kul-
taa ja vaellella tuntureissa. 
Lapin reissu oli hyvä, koska 
siellä oli mielettömät mai-
semat ja se paikka oli vaan 
niin rauhaisakin. Bulgaria oli 
yhtä elämys kuin Lappi-
kin. Muutenkaan en ollut 
käynyt koskaan ulko-
mailla enkä Lapissakaan 
aiemmin. Olen kokenut 
perhekotiin muutettuani 
paljon enemmän kuin ikinä 
Pieksämäellä asuessani. Per-
hekoti antaa mahdollisuuksia 
jotenkin normaalia enemmän, 
mutta velvollisuuksiakin on 
hoidettava, jotta näitä elämyk-
siä saa. Vuokatin reissukin oli 
hyvä juttu, sillä Pieksämäellä asu-
essani ei voinut niin usein käy-
dä laskettelemassa vaikka häkä 
olisi ollut lähin rinne. Vuokat-
tiin kuitenkin lähde-
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P
erhekotilupia    myönnettäessä perhekodit ovat 
olleet epätietoisia lastenhuoneiden koon ja sijoit-
telun suhteen. Tiedustelimme asiaa lääninhallituk-

silta ja saimme Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali-
huollon tulosryhmän päällikkö Marjatta Aittolahden ja 
lääninsosiaalitarkastaja Aino Arposen välittämänä kaik-
kien lääninhallitusten yhteisesti sopiman vastauksen.

Kysymys 1. Kuinka suuria lupamenettelyjen mukaan 
lastenhuoneiden tulee olla perhekodeissa ja mihin lakiin 
kyseinen koko perustuu?

Lääninhallitusten vastaus: Asuinhuoneiden koko yk-
sityisissä sosiaalipalveluyksiköissä perustuu lain yksi-
tyisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) 3 §:n 
2 momenttiin, jonka mukaan toimintayksiköllä tulee olla 
riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet se-
kä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Stm:n työryhmä on 
v. 1998 laatinut suositukset (Yksityisten sosiaalipalvelujen 
toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän muistio, Sospa-
työryhmä, Stm:n työryhmämuistioita 1998:17) mm. asuin- 
huoneiden tilakoosta. Suositusten mukaan asuinhuo-
neen pinta-ala tulee olla vähintään 12-15 m2. Asuinhuo-
neen koossa tulee ottaa huomioon asiakkaan perusoi-
keudet, kuten oikeus yksityisyyteen. Suositukset ovat 
alarajoja ja esim. mielenterveyskuntoutujien asumispal-
veluja ja päihdepalveluja koskevissa laatusuosituksis-
sa asuinhuoneen vähimmäiskooksi suositellaan 15 m2.

Kysymys 2. Voiko lastenhuoneet sijoittaa toiseen 
kerrokseen esim. puutalossa ?

Vastaus: Asiakashuoneitten sijoittamiseen ammatillisen 
perhekotikiinteistön ala- tai yläkertaan vaikuttaa kiinteis-
tön paloluokitus. Puurakenteisessa, omakotitalotyyppises-
sä rakennuksessa paloturvallisuus on yleensä vaatimaton. 
Palon syttyminen voi tapahtua herkästi ja sen leviäminen 
nopeasti, mikä edellyttää nopeaa poistumista rakennukses-
ta. Sen vuoksi rakennus ei saa olla monikerroksinen eikä 
siihen saa sijoittaa henkilöitä, joiden poistumismahdolli-
suudet ovat tavanomaista heikommat. Vaikka sijoitetuilla 
lapsilla ja nuorilla on harvoin liikkumisen suhteen rajoit-
teita, heillä voi olla muita, esim. psyykkisiä rajoitteita, jotka 
estävät reagoimasta ja toimimasta loogisesti ja nopeasti. 
Asuinhuoneitten sijoittamisesta perhekotikiinteistössä ja 
kiinteistön paloturvallisuudesta vastaa pelastustoimi, joka 
arvioi tilojen soveltuvuuden kussakin tapauksessa erikseen. 
Yhtenäisiä valtakunnallisia ohjeita ei ole ollut tähän saak-
ka perhekotien toisen kerroksen asuinhuoneitten käytös-
tä. Länsi-Suomen lääninhallituksen pelastusosaston ohjeen 
(Länsi-Suomen lääninhallituksen pelastusosaston kirje Tu-
33, 4.3.2005) mukaan sosiaalipalvelutilat kuuluvat Suomen 
rakentamismääräyskokoelman E1:n mukaan ryhmään hoito-
laitokset, joissa hoidettavia asiakkaita ei saa sijoittaa palo-
luokan P3 rakennukseen. Hoidettavien lukumäärän ollessa 
enintään 10, voidaan tilat kuitenkin sallia sijoitettavaksi palo-
luokan P3 rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, muussa 
tapauksessa rakennuksen tulee olla paloluokkaa P2 tai P1. 
Myös näissä rakennuksissa poistumisen tulee voida tapahtua 
nopeasti, jonka vuoksi poistumista varten tulee olla varatie.

Sisäasiainministeriön pelastusosaston ja sosiaa-
li- ja terveysministeriön yhteinen menettelytapaohje las-
tensuojeluyksiköiden paloturvallisuuden viranomais-
valvonnasta on valmisteilla. Ohje koskee myös amma-
tillisten perhekotien paloturvallisuutta, joten se tulee 
jatkossa yhtenäistämään käytäntöjä eri lääneissä. 

Lääninhallitukset vastaavat
Liiton kysymyksiin

?

Kasvatuksen unelmia ……

”Ole hyvä ja ota viiniä” Pääsiäipupu sanoi odottamatta. 
Liisa katsoi pöytää, mutta sillä näytti olevan vain teetä. 
”En minä näe mitään viiniä”, hän lopulta sanoi. 
”Ei sitä olekaan”, Pääsiäispupu sanoi. 
”Eikä koskaan ollutkaan.” 
    - Lewis Carrell –
 
gfffffffffffffffffffffff
 

Vanhemmuudesta……

”Elämämme ensimmäisen puoliskon pilaavat 
vanhempamme, toisen lapsemme.”
     - Clarence Darrow - 
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Olen ammatiltani so-
siaalityöntekijä.  Olen 
työurani aikana ollut 
mukana päättämäs-
sä lukuisista huostaan-
otoista. Huosta on ai-
na syvälle ihmisyyteen 
vaikuttava asia. Se on 
väliintulo, joka muuttaa 
kaikkien prosessissa 
mukana olevien  keski-
näisiä suhteita ja tule-
vaisuutta. Lastensuoje-
lulaki antaa mahdolli-
suudet ja virkamiehen 
tehtävänä on toimia, 
silloin kun asia on ajan-
kohtainen. Olen koke-
nut, että lähes kaikki 
huostat, joissa olen ol-
lut mukana, on perus-
teltu. Lapsen tilanne on 
niin vaikea, että siihen 
vain on pitänyt puut-
tua. Sekä vanha las-
tensuojelulaki että tä-
mä uusikin antaa kyllä 
valtuudet toiminnalle.

J
älkeenpäin minua tie-
tenkin kiinnostaa, miten 
huosta on onnistunut? 

Niistä huostista, joista minulla 
on tietoa jälkeenkinpäin, val-
taosa on ollut onnistuneita ja 
nykyisin aikuiset entiset asi-
akkaani ovat tyytyväisiä siitä, 
että väliintulo tehtiin. Yhden 
huostan muistan, joka ei on-
nistunut, mutta syyt epäonnis-
tumiseen olivat muualla. Sil-
loin 13-vuotias poika sanoi jo 
etukäteen, ettei tästä ole mitään 
hyötyä, ja hänen vanhempansa 

ja lähisukunsa kaikki sanoivat 
samaa. Poika karkasi usein ja 
lähisukulaiset piilottelivat tä-
tä ja onnistuvatkin pitkiä aiko-
ja. Epäonnistumisen syynä oli 
se, ettemme saaneet lähisukua 
mukaan prosessiin.

Ja tässä on se huostan kom-
pastuskivi edelleen. Mitä 

tehdään, jos lähisuku, lapsel-
le tärkeät henkilöt, taistelevat 
vastaan ja tukevat lasta vääräl-
lä tavalla. Tämä tekee huostas-
ta haastavan prosessin. Tässä 
on ilmeisesti vain kaksi vaihto-
ehtoa; lähteä työskentelemään 
läheisten kanssa erittäin in-
tensiivisesti ja tavoitteellises-
ti, vaikka aluksi tuntusikin sil-
tä, ettei tällä ole onnistumisen 

mahdollisuuksia. Tai siten ra-
joittaa yhteydenpitoa. Tämä ra-
joittaminen ei pidemmän päälle 
kuitenkaan ole oikea tapa. Lap-
si palaa kuitenkin takaisin pää-
sääntöisesti niihin olosuhtei-
siin, josta lähti. Tietenkin ikää 
on tullut enemmän.

Olen aina halunnut tehdä 
lastensuojelua vähän oma-

peräisemmin kuin mitä minul-
ta odotettaisiin. Minä kuihdun, 
jos joudun pitkiä aikoja työs-
kentelemään vain toimistosta 
käsin ilman että mukaan saa-
daan muita prosesseja. Poh-
jois-Karjalassa työskennelles-
säni  olin keskeisesti kehittä-
mässä lähellä lastensuojelua 

toimivaa järjestöä ”Myllypro-
jektia”. Toimintaidea oli yksin-
kertainen. Ryhmätoiminnoilla 
syrjäytymistä vastaan. Tähän 
liittyi retkeilyä, leireilyjä koti- ja 
ulkomailla, urheilua ja yhdes-
säoloa. Tämä toimi. Voin va-
kuuttaa, että tämän toiminnan 
kautta pystyimme monen lap-
sen tilannetta helpottamaan ja 
monta huostaa estämään. Van-
hemmat olivat vahvasti tuke-
massa nuortaan toiminnassa, 
vaikka heillä itsellään ei oli-
sikaan ollut voimavaroja olla 
mukana konkreettisesti.

Tästä tullaankin tähän toi-
seen puoleen asiassa, eli 

milloin huosta onnistuu par-
haiten. Minusta ehdottomas-

ti silloin, kun nuorelle lähei-
set ihmiset hyväksyvät asian 
ja lähtevät nuorta tukemaan oi-
kealla tavalla. Minulla on usei-
ta esimerkkejä, jossa vanhem-
pien ja sisarusten vahva tuki 
on vaikuttanut asiaan niin, että 
huosta on voitu purkaa ja lap-
si on palannut ehyempänä per-
heensä luokse. Tällöin kuiten-
kin perheessä on tapahtunut se 
muutos, mitä huostalla lähdet-
tiin hakemaan esim. juopotte-
lun lopettaminen.

Olen aina hyvin otettu, kun 
nuori, jonka olen otta-

nut huostaan, soittaa ja kertoo 
kuulumisistaan. Koen, että täl-
löin olen onnistunut. Luulen, 

Lastensuojelu - yhteinen asia
että perhekodin vanhemmat 
kokevat myös onnistumisen, 
kun nuori aikuistuttuaan ottaa 
yhteyttä ja käy esittelemässä 
perheensä. 

Olen nyt muuttanut takaisin 
kotikonnuilleni Kittilään ja 

olen vaimoni kanssa ryhtynyt 
perhekotiyrittäjäksi. Jotenkin 
haluan vielä kokea, mitä las-
tensuojelu on perhekodin nä-
kövinkkelistä. Meillä on perhe-
koti kauniiden tunturimaisemi-
en keskellä  Könkään kylässä. 
Perhekodin yhteydessä meillä 
on myös pienimuotoista mat-
kailubisnestä, jossa perheko-
tinuoret saavat olla mukana. 
Koen myös tämän vaiheen elä-
mässäni hyvin antoisana. Per-
hekotiyrittäjänä voimme to-
teuttaa toisella tavalla lasten-
suojelulakia, mutta siltä osin 
tietenkin helpompana, ettei tar-
vitse tehdä lapseen kohdistuvia 
päätöksiä, vaan päätökset teh-
dään sosiaalitoimistossa.

Meillä on vahvana tukena 
toinen yritys, joka neu-

vottelee kuntien kanssa, suo-
rittaa ns. pysäytyksen, on meil-
le tukena ja meidän tehtävänä 
on toteuttaa lapsen ja perheen 
kuntoutus. Toivomme, että 
vanhemmat ovat vahvasti mu-
kana nuorensa kasvussa.

Reijo Paasirova
Sosiaalityöntekijä
Perhekotiyrittäjä
Elämysohjaaja
Matkailuyrittäjä
www.lomapaksu.com

Mitä tehdään, jos lähisuku, lapselle 
tärkeät henkilöt, taistelevat vastaan 
ja tukevat lasta väärällä tavalla?
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UUSIA JÄSENPERHEKOTEJA
Liittomme jäseniksi on vuoden 2009 aikana 
hyväksytty seuraavat perhekodit

Perhekoti Kylmänen, Mia ja Heikki Kylmänen, Liminka
Perhekoti Räty, Soili ja Matti Räty, Tuusniemi
Perhekoti Lupaus, Merja ja Timo Fält, Myrskylä 

Tervetuloa mukaan – uudet jäsenet – 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.

§

                                
                
  

   

      

       APKL:n – SYYSKOULUTUS                  

 ti 15. – ke 16.9.2009 Vanajanlinna  

 
 

 Lastensuojelun haasteet, linjaukset, laatu,  LapsiARVI, omavalvonta...  
 Ajankohtaisista teemoista kouluttavat Kuntaliiton Tupu Holma ja Sirkka Rousu 

 
 O h j e l m a  
 
   
 Tiistai 15.9. 2009 

• ohjelma alkaa klo 11.30 kokouslounaalla 
• koulutus klo 12.30 - 18.00 
• buffet-illallinen klo 19.00  

 
 Keskiviikko 16.9.2009 

• koulutus klo 9.00 - 11.30 

 
Osanottomaksu 54 €/ henkilö maksetaan  
liiton tilille Nordeaan 104530-175256  30.6.2009 menn. 
Buffet-illallinen sisältyy hintaan.  

  
 Vanajanlinnassa on tarjolla erityyppisiä majoitustiloja. Syyskoulutuksen aikana käytettävissämme on  
 huoneita ja huoneistoja Päälinnassa, Ratsulassa sekä Club Suiteissa. Varauskiintiö täytetään  
 ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimi siis pian!  Lisätietoja majoitustiloista: www.vanajanlinna.fi.  

   
Huonevaraukset 30.6.2009 mennessä suoraan Vanajanlinnaan sähköpostitse:  
liisa.erkkila@vanajanlinna.fi. Varauskiintiö APKL.   

  
 Varaa oma matkasi Hämeenlinnaan, Etelä-Suomen läänin pääkaupunkiin.  

Ajankohtaisen ja kiinnostavan koulutuksen lisäksi saat nauttia toisten perhekotivanhempien arvokkaasta 
seurasta sykähdyttävissä puitteissa! 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan - oppimaan ja viihtymään! 

 
 Terveisin  
 APKL:n Laatu- ja koulutustyöryhmä  

Jouko (044-3642001) ja Tiiu (040-820 8845) 

Laatua
lastensuojeluun
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JÄSENKOTIEN HOITOPÄIVÄHINNAT (keskihinta)  
MAAKUNNITTAIN SEKÄ KOKO MAA 31.12.2008 
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JÄSENKOTIEN HOITOPÄIVÄHINNAT (keskihinta)  
MAAKUNNITTAIN SEKÄ KOKO MAA 31.12.2008 

TILASTOJA LÄÄNEITTÄIN 31.12.2008
 pk:t hoito- paikk. osall. tot. alk. päätt.
 määrä paikkoja vapaana laatupiiri hoitovrk:t hoitosuht. hoitosuht. 

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI        
Uusimaa 16 93 12 14 25753 17 8
Päijät-Häme / Kanta-Häme 11 67 5 9 22549 7 6
Kymenlaakso 4 20 2 2 4784 2 2
Etelä-Karjala 2 11 2 1 3559 1 2
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI        
Varsinais-Suomi 8 47 2 5 14808 8 8
Pirkanmaa 4 19 2 3 6265 2 6
Keski-Suomi 13 70 11 9 20801 9 7
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI        
Etelä-Savo 13 81 12 11 21177 18 12
Pohjois-Karjala 6 33 6 3 9254 11 7
Pohjois-Savo 6 38 10 3 10996 13 14
OULUN LÄÄNI 9 53 1 9 19069 16 10
KAINUU /LAPPI 3 15 1 3 5408 1 2
 95 547 66 72 164423 105 84

HOITOPÄIVÄHINNAT
Keskimääräinen hoitopäivän hinta koko maan jäsenperhekodeissa oli 159,67 euroa (154,57 ed.v.)

Hoitopäivän hinta euroa / perhekotien määrä (pk)

euroa 90-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-235
 2 pk 3 pk 5 pk 20 pk 18 pk 21 pk 13 pk 3 pk 6 pk 2 pk 1 pk 1 pk
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Liitto lukujen valossa
Liitossa oli 31.12.2008 jäseninä 95 perhekotia ja 6 kunniajäsenperhekotia.

Vuoden 2008 aikana on jäseniksi hyväksytty 6 uutta perhekotia. Liitosta erosi vuoden aikana 8 perhekotia.  
Keskeisin syy perhekotien eroamiselle oli perhekodin toiminnan päättyminen tai siirtyminen laitosluville.

Perhekotien keski-ikä on 10 v.  (vanhimmat 18 v. ja uusimmat perustettu v. 2008).

Keskimääräinen paikkaluku perhekotia kohden oli 5,8.

Kodeissa oli yhteensä 547 hoitopaikkaa, joissa ilmoitettiin hoidettavan 463 lasta, joista tyttöjä 173 ja poikia 290.

Perhekodeissa asui hoidettavien lisäksi 72 omaa alle 18 vuotiasta lasta.

Jäsenperhekodeissa oli koko maan alueessa vapaana 31.12.2008 yhteensä 66 paikkaa.

Uusia hoitosopimuksia tehtiin vuoden aikana 105 ja päätettiin 84.  

Laatua
lastensuojeluun
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Liitollamme on kattava 
arkisto erilaisia alaan 
liittyviä tutkimuksia ja 
lopputöitä, joita lai-
naamme edelleen tutki-
muskäyttöön, opiskeli-
joille ja jäsenperheko-
deille.  Lainausaika on 
yleensä 30 vrk.  Vara-
ukset jäsen- ja toimis-
topalveluumme vappu.
maattanen@apkl.fi.

Työkirja ammatillisen 
perhekodin laadunhallintaan 
(saatavissa sähköisenä)
Kehityspolku Oy, Kari Kangas-
punta / Janne Kankaanniemi 2005

Sijaishuolto ammatillisissa 
perhekodeissa
(Hokkanen, Häiväläinen, 
Isola, Levä) 2007

Ammatillisten perhekotien 
laatupiiritutkimus (Marja-Liisa 
Sirén ja Soila Toivola). Opinnäy-
tetyö Kymenlaakson ammattikor-
keakoulu, sosiaalialan koulutus-
ohjelma / sosiaalinen kuntoutus, 
Elimäki. 2006  

Perhekotiyrittäjyys - työpaik-
ka vai elämäntapa? (Merja 
Jämsinen, Kirsi Rämä). Opinnäy-
tetyö. Humanistinen ammattikor-
keakoulu, Suolahden koulutusyk-
sikkö. Kansalaistoiminnan ja nuo-
risotyön koulutusohjelma. 2006  
 
Perhekotiyrittäjän arjessa 
jaksaminen (Merja Lautala). 
Opinnäytetyö Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulu, sosiaalialan 
koulutusohjelma / sosiaalipalve-
luiden suunnittelu ja markkinoin-
ti, Elimäki. 2006  
 
Ammatillisen perhekodin pe-
rustaminen (Suvi Siekkinen). 
Opinnäytetyö, sosiaalialan koulu-
tusohjelma, lapsi- ja nuorisotyö, 
sosionimi (AMK). Kemin - Tor-
nion ammattikorkeakoulu. 2006. 
(Saatavissa sähköisenä)  
 
Perhekodista ”Elämän 
eväät” taskussa (Hänninen 
Paula & Koivumaa Mari). Kasva-
tustieteen pro gradu -tutkielma, 
Oulun Yliopisto, Kasvatustietei-
den tiedekunta, Kajaanin opetta-
jankoulutusyksikkö kevät 2005  
 

Katkennein siivin elämään - 
sikiöaikana päihteille altis-
tuneet lapset (Koponen Anne). 
Osa väitöskirjatyöstä, Kehitys-
vammaliitto, Tutkimusyksikkö Ko-
tu 2005  
 
Perhe ja koti yhdessä - ta-
paustutkimus yhden perhe-
kodin toiminnasta ja arkielä-
mästä (Lindholm Outi). Prose-
minaarityö. Helsingin yliopisto, 
Käyttäytymistieteellinen tiedekun-
ta, Soveltavan kasvatustieteen lai-
tos, Erityispedagogiikka 2005  

Sä et voi kuvitella miltä 
tuntuu - Brask Marita 2005

Vaietut kohtalot - sikiöaika-
na päihteille altistuneet lap-
set (Koponen Anne). Osa väitös-
kirjatyöstä, Kehitysvammaliitto 
Tutkimusyksikkö Kotu 2004  
 
Seikkailukasvatuksen sovel-
tuvuus perhekotityöhön (Kur-
vinen Päivi). Opinnäytetyö huma-
nistinen ammattikorkeakoulu Tor-
nion koulutusyksikkö 2004  
 

Ajankäytöstä ammatillisessa 
perhekodissa (Pasi Riekki) Ke-
hittämistyötehtävä Mikkelin Am-
mattikorkeakoulu Sosiaali- ja ter-
veysalan koulutusyksikkö 2003 
 
Ammatillinen vanhemmuus: 
tunteiden ihanuus ja kurjuus 
(Helka Muhonen) Opinnäytetyö 
Laurea-ammattikorkeakoulu Tuu-
sulanjärvi-instituutti 2003 
 
Vanhemmuuden muotokuva 
(Muranen Jenni) Opinnäytetyö 
Kymenlaakson Ammattikorkea-
koulu, Sosiaali- ja terveysala, Eli-
mäki 2003 
 
Perhekoti vai perhe ja koti 
(Jukka-Pekka Pietarinen) Opin-
näytetyö Laurea-ammattikorkea-
koulu Tuusulanjärvi-instituutti 
2002 
 
Vanhemmuus perhekodissa 
(Niina Terho, Anna-Kaarina Vei-
ni). Opinnäytetyö Lahden Sosiaa-
li- ja terveysalan oppilaitos Lähi-
hoitajakoulutus Lasten ja nuorten 
suuntautumisopinnot 2002  

Lainattavia tutkimuksia ja lopputöitä

Lisää lainattavia julkaisuja 
kts. www.apkl.fi >APKL ry >tutkimukset.
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ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 
 
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

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
Lehtolankierto 9, 05800 Hyvinkää
Puh. 0440 333 218, 050 313 9906
pk-lintusalo@apkl.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
pk-onnentupa@apkl.fi
www.perhekotionnentupa.fi

PERHEKOTI PEURA
Leila & Raimo Peura
Ruukinrannantie 24 A, 02600 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
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
Henni ja Mikael Tammi
Turvetie 15, 01730 Vantaa
Puh. (09)304 306, 040 731 3584,
040 746 3193
pk-tammi@apkl.fi

SUVIRINTEEN PERHEKOTI
Suvi & Ilkka Arino
Suontaantie 111, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 527 7294
www.suvirinne.fi, pk-suvirinne@apkl.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.ineslines.fi

ITÄ-UUSIMAA
PERHEKOTI JUOLUKKA
Tanja Ögård & Jouni Rouhiainen
Juolukkatie 12, 07955 Tesjoki
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
Kirsti & Erkki Kaija
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa
Puh. & fax (03)778 6635,
040 759 0265, 040 502 0175
pk-haapala@apkl.fi

KESKUSTIEN PERHEKOTI
Sari & Juhani Suontamo
Keskustie 30, 19600 Hartola
Puh. (03)716 1269, 0400 217 834, 
0400 548 735, 040 703 8565
pk-keskustie@apkl.fi
www.keskustienperhekoti.fi

PALONAHON PERHEKOTI
Jaana ja Timo Metsänen
Kuokkati1 1, 16300 Orimattila
Puh. & fax (03)777 7711,
045 110 3063
pk-palonaho@apkl.fi

PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä
Kolkankatu 10, 15140 Lahti
Puh. 010 422 1190,
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 
pk-kerttuli@apkl.fi

PERHEKOTI KOIVU JA TÄHTI
Anne & Mika Marttiin   
Ala-Räävelintie 2, 18300 Heinola kk 
Puh. (03)715 2025, 040 729 7935 
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. (03)763 2612, fax (03)763 2612,
040 546 6177, 040 753 4464
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, fax (019)768 464,
050 511 1411
pk-kaurismaki@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 ILONEN
Päivi ja Ari Ilonen
Oivontie 181, 45610 Koria
Puh 044 3311 371, 050 572 7601
pk-ilonen@apkl.fi
www.apkilonen@apkl.fi

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

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

PERHEKOTI HAUKKALA
Riitta & Juhani Santala
Inkereentie 436, 24280 Salo
Puh. (02)736 5002, 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, 
040 582 7296
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, 050 302 4041
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
HAVURINTEEN PERHEKOTI
Mirja & Ari Korkka
Heikkiläntie 46, 37600 Valkeakoski
Puh. (03)584 5007,
040 832 5939, 0400 679 099
pk-havurinne@apkl.fi

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. (03)376 3377, 0500 228 600
pk-isoniemi@apkl.fi

PERHEKOTI PIHAKIVI
Heljä Sihvonen & Risto Piirainen
Kyntäjäntie 1 D, 33400 Tampere
Puh. (03)343 2121, fax (03)343 2010,
0400 417 179, 040 555 3819 
pk-pihakivi@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

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. 044 552 1717, 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
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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 & 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

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. 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

       ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

ETELÄ-SAVO
 
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Pastilantie 27, 50770 Korpikoski
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
www.perhekotiainola.com

PERHEKOTI HEPORANTA
Helena & Matti Tuokko
Tylliläntie 32 A, 52700 Mäntyharju
Puh. ja fax (015) 460 282, 040-568 1718
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. (015) 428 499, 
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 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

PERHEKOTI PIHAMÄKI 
Janne & Tiina Kuosmanen
Romontie 33 C, 81100 Kontiolahti
Puh. (013)731 110, fax (013)739 110
040 546 6528, 050 502 0717
pk-pihamaki@apkl.fi
www.pihamaki.fi

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

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

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

PERHEKOTI AURINKORANTA
Olavi Hartikainen
Keihästaipaleentie 61, 71570 Syväniemi
Puh. 044 363 4446
pk-aurinkoranta@apkl.fi
www.suomen118.fi/aurinkoranta

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

PERHEKOTI PUIJO
Ulla-Maija & Antti Pöllänen
Kemilänrinne 4, 70340 Kuopio
Puh. (017)263 3547, fax (017)263 3547,
0400 671 217, 040 511 2347
pk-puijo@apkl.fi

PERHEKOTI RÄTY
Soili & Matti Räty
Konttimäentie 3, 71200 Tuusniemi
Puh. 0500 466 1634, 0500 561 561
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

       OULUN LÄÄNI

POHJOIS-POHJANMAA
 
ALA-SIURUAN PERHEKOTI
Eija & Reino Turpeenniemi
Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08)823600, 
0400 398 741, 0400 694 794 
pk-ala-siurua@apkl.fi
www.postila.fi

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 LINTULAMPI
Hilkka & Ari Putkisaari
Lintulammentie 5, 91910 Tupos
Puh. (08)512 255, 
050 569 0712, 050 562 1180
pk-lintulampi@apkl.fi
www.perhekodit.net/lintulampi

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, 040 824 2164
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

       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
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

Laatua
lastensuojeluun
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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
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Puheenjohtaja:
Kari Kokko
puh. 050 511 1411 
kari.kokko@apkl.fi 

Varapuheenjohtaja:
Pertti Ollila
puh. 040 748 1609
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:
Kari Karomäki
puh. 040 572 6114
pk-valo@apkl.fi

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

Nettisivut:
Heimo Hartikainen
puh. 040 744 9880
pk-mantykallio@apkl.fi

Koulutus- ja laatutyöryhmä:

Vastaava: 
Jouko Karhu
puh. 044 364 2001
pk-otso@apkl.fi

Jäsenet:
Tiiu Raid-Ala
puh. 040 820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi 

Liisa Mäki
puh. 044 262 5959
pk-oscar@apkl.fi

APKL:n 
toiminta-alueet 2009

Toimisto- ja jäsenpalvelut:

Vappu Määttänen
Toimistopalvelu Ohviisi, 
PL 61, 15141 Lahti,
puh. ja fax (03) 5898 880, 
0500 80 80 79, 
vappu.maattanen@apkl.fi

Haave
Tulla lujaksi,

pysyä pehmeänä.
Siinä on haavetta

kylliksi yhdelle elämälle!  Tommy Taberman


