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Punainen on näin joulun alla
ajassa oleva väri, joka on kaik-
kialla nähtävissä. Tämän joulun
värisen langan havaitseminen
lastensuojelua koskevan kes-
kustelun sisällössä vaatii sen
sijaan näkökyvyn lisäksi jo lä-
hes selvännäkijän lahjoja. Jul-
kisuudessa tilaa saaneet pu-
heenvuorot pistävät kyllä miet-
timään, missä me oikeastaan
kuljemme tällä polullamme.

Rikosraportit kertovat perättömiä juttuja
lastensuojeluviranomaisten ja -yksiköiden
rikollisista toimista. Oikeuksia lapsensa
hylänneille vanhemmille ajavat itseoppi-
neet ”laintuntijat” tuhoavat niin uhreiksi
joutuvien asiakkaittensa kuin huostaan
otettujen lastenkin elämänmahdollis-
uuksia. Toista kotimaista edustavassa
päälehdessä on toistuvasti ollut luettavissa
perustelemattomia artikkeleja biovanhem-
pien oikeuksista lasten kärsimyksestä ja
ahdistuksesta piittaamatta.

Välttämättömät huostaanottopäätök-
set jäävät näiden paineiden alla tekemättä.
Kaikenkarvaisten lastensuojeluyritysten
mahdollistamisen ja perättömien kyseen-
alaistamisten myötä toimintayksiköiden
työpanoksesta lisääntyvä osa menee sel-
vitysten ja valvontaraporttien tekemiseen
sekä oman olemassaolonsa ja toimintansa
oikeutuksen puolustamiseen.

Ja nyt sitten vielä saa kuulla lastensuo-
jelutyöstä vastaavan korkeimman viran-
omaisen,  peruspalveluministerin,  suusta
ajatuksen, että  huostaanotot pitäisi muut-
taa pakkoadoptioiksi. Ministerin mielestä
tämä muutos pitäisi tehdä, koska muual-
lakin Euroopassa tehdään näin.

Kysyn vaan. Onko näin?  Kukahan
ilmoittautuisi ensimmäiseksi adoptiovan-
hemmaksi väkivaltaiselle tai ahdistuneelle
erityishoitoa tarvitsevalle vanhemmuutta
vaille jääneelle rajattomalle lapselle? Mi-
nisteri itsekö?  Kysyn vaan. Jos olemme
ylipäätänsä samassa veneessä, niin kuka
sitä venettä keinuttaa?

Nyt on varmaan aika puhua asioista
suoraan ja vastuullisesti. Onko punainen
lanka hanskassa,  mutta hanskat hukassa?
Yhteisen rehellisen keskustelun paikka
on olemassa nyt.

Kaikesta huolimatta toivon kaikille las-
tensuojelutyötäkin tekeville vähintään
häivähdyksen joulurauhaa.

Juhani Santala
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Ammatillisten perhekotien liitto ry:n
jäsenjulkaisu.
Ilmestyy tarvittaessa.
Painosmäärä: 1000 kpl
Jakelu: Ammatilliset perhekodit,
lastensuojelualan yhteistyötahot
Päätoimittaja: Pasi Riekki
Toimitussihteeri:
Tuija Suikkanen-Malin
Metsärinteen perhekoti
Immiläntie 23, 15560 Nastola
toimisto@apkl.fi
Taitto: Kirjava Omena
Paino: Oriveden Kirjapaino

PUNainen
lanka



Tämän vuotinen Liittokokous
pidettiin  Tampereella 13.11.01.
Osallistujia oli saapunut kirpa-
kasta syyssäästä huolimatta
salin täydeltä ja kokous sujui
leppoissa ja innostuneessa hen-
gessä.

Liiton puheenjohtajana jatkaa tehtävää
ansiokkaasti kuluneen vuoden hoitanut
Juhani Santala. Liittomme puheenjohta-
juus on erityisen vaativa ja työläs tehtävä,
varsinaisten työntekijöiden puuttuessa
kokonaan. Toimistopalvelut hoidetaan
tulevana vuonna ostopalveluna, mutta
jäsenistön tuki ja apu tulee tulevanakin
vuonna olemaan kullan arvoista yhteisten
asioidemme hoitamiseksi ja kehittämisek-
si. Puheenjohtajan lisäksi yhteisiä asioi-
tamme koordinoi liittohallitus, johon
tulivat valituksi:

Paavo Koivisto,
Perhekoti Koivisto, Porvoo

Maija-Leena Merenheimo,
Niilonkulman perhekoti, Kontio

Marika Jensen,
Perhekoti Valo, Pitkäjärvi

Tiina Hansen,
Perhekoti Vakkis, Uusikaupunki

Pertti Ollila,
Perhekoti Nuutti, Palokka

Matti Kosonen,
Isoniemen perhekoti, Sahalahti

Riitta Riekki, varajäsen,
Perhekoti Riekki, Puuppola

Tukitoimintamallista väsymisen, onnet-
tomuuksien tai muiden perhekotien toi-
mintaa äkillisesti uhkaavien toimintahäi-
riöiden varalle sovittiin seuraavaa:
Lähtökohtana pidetään ajatusta, että lii-
tossa tapahtuva tukitoiminta lähtee alu-
eellisesta tuesta ja selvittelystä.  Kukin
laatupiiri ottaa käyttöön keskuudestaan
valitsemansa tukiryhmän, jonka puoleen
tukea tarvitseva perhekoti voi kääntyä.
Vaihtoehtoisesti perhekoti voi myös tu-
keutua  luotettavaksi kokemaansa kum-
miperhekotiin. Tukiryhmän kokoonpanoa
suunnitellessa on hyvä kiinnittää huo-
miota monipuolisuuteen niin koulutuksen
kuin kokemuksenkin suhteen. Ensisijai-
sesti perhekoti itse ottaa yhteyttä tuki-
ryhmään.  Kuitenkin kokous totesi kans-
saperhekotien eettisen velvollisuuden

kääntyä sellaisen perhekodin puoleen,
joka esim. jää pois laatupiiritoiminnasta
tai muutoin osoittautuu mahdollisen tuen
tarvitsijaksi. Jäsenyys liitossa tarkoittaa
myös sitoutumista yhteistyöhön, miltä
pohjalta kokous määritteli tässä yhtey-
dessä myös uudeksi liiton sisäiseksi kri-
teeriksi velvollisuuden osallistua laatu-
piiritoimintaan. Jos perhekoti ei käy laatu-
piirissä, sitä on asiasta huomautettava.
Jos perhekoti ei huomauttamisista huoli-
matta ole valmis yhteistyöhön, liiton
tulee harkita ko. perhekodin erottamista
yhteydestään. Muutoin liiton roolin tulee
olla perhekodin toimintaa tukeva ja mah-
dollistava yhteistyöjärjestö, joka yksittäi-
sen perhekodin mielipiteen välittäjän ja
oikeusturvan takaajana voi myös huo-
mauttaa viranomaisia hoitamaan omat
vastuualueensa. Varsinaisen valvontateh-
tävän kokous katsoi kuuluvan viranomai-
sille. Päätettiin antaa hallitukselle tehtä-
väksi tutkia kevätliittokokoukseen 3
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Osallistujia oli saapunut
Tampereelle salin täydeltä.

LIITTOKOKOUKSEN
kuulumisia
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mennessä liiton uudeksi kriteeriksi laatu-
piirin toimintaan osallistumisen.

Liiton uudenlaisen rahoitussuunni-
telmavision kokoukselle esitteli Juhani
Santala. Asiaa pohtimaan päätettiin pe-
rustaa työryhmä, johon valittiin  Jari
Säkkinen vastuuhenkilöksi ja Tahvo Ant-
tila jäseneksi. Pasi Riekki lupasi olla
tarvittaessa käytettävissä. Työryhmä on
yhteydessä puheenjohtajaan ja voi muu-
toinkin itse täydentää itseään. Liiton
jäsenmaksuksi kokous päätti 750 euroa,
joka kannetaan kolmessa erässä.

Tuleva vuosi on merkittävä liiton toi-
minnassa. Liiton 10-vuotisjuhlia vietetään
yksityisen lastensuojelukentän juhlasemi-
naarin muodossa. Tilaisuutta suojelee
Rouva Tasavallan Presidentti Tarja Ha-
lonen. Tilaisuuteen osallistuu ministeri
Maija Perho ja lainsäädäntöneuvos Pia-
Liisa Heiliö, sekä lisäksi maan johtavaa
lastensuojeluväkeä. Tilaisuus on kokonai-
suudessaan jäsenistölle ilmainen.

--
Pelastakaa Lapset ry:ssä työsken-
televä lastenpsykiatri Jari Sinkko-
nen toimi tänä vuonna syysliitto-
kokouksen luennoitsijana. Koulu-
tuspäivän aikana sivuttiin monen-
laisia vaikeita asioita, joita perhe-
kotivanhempina kohtaamme suh-
teessa sekä sijoitettuihin lapsiin
että heidän biologisiin vanhem-
piinsa.

Jari Sinkkonen korosti yhteyden tärkeyttä
sijoitettujen lasten ja biologisten vanhem-
pien välillä, jotta lapset voivat muodostaa
epätodellisten fantasioiden sijasta mah-
dollisimman realistisen kuvan  vanhem-
mistaan. Tapaamisten tärkeydestä keskus-
teltiin myös niissä tapauksissa, jolloin
lapsen käyttäytyminen näyttäisi taantuvan
biologisten vanhempien tapaamisen seu-
rauksena.

Jari Sinkkonen toi myös esille oman nä-
kemyksensä siitä, milloin lapsi on "psy-
koterapiakelpoinen". Terapiaa ei ole mie-
lekästä aloittaa ennen kuin lapsi on
asettunut uuteen kotiinsa ja erilaiset ar-
keen liittyvät rutiinit on saatu toimimaan.
Sinkkonen korostikin rutiinien tärkeyttä
puhuen rutiinien siunauksesta.

Osan koulutuspäivästä käytimme lap-
sen ensimmäisen ikävuoden kehityksen
tarkasteluun. Kävimme läpi sekä lapsen
aivojen kehitystä  että vuorovaikutustrau-
mojen aiheuttamia kiintymyssuhdehäiri-
öitä. Nykyisin puhutaan psykoneurobio-
logiasta yhteisnimityksenä aivoissa
tapahtuville erilaisille toiminnoille. On
jopa todettu, että vaikeat vuorovaikutus-
traumat voivat aiheuttaa keskushermos-
tohäiriöitä.

Monet meistä perhekotivanhemmista
joudumme arjessa toteamaan, miten vai-
keaa kiintymyssuhdehäiriöistä kärsivän
lapsen kuntouttaminen usein on. Olemme
varmaankin yhtä mieltä siitä, että tulevai-
suudessa on tärkeätä löytää keinoja riski-
äitien ja heidän lastensa tukemiseksi pal-
jon nykyistä aikaisemmin.

Perhekoteihin on sijoitettu monia
lapsia, joilla voidaan tunnistaa oireita
sekä ristiriitaisesta että organisoitumatto-
masta kiintymyssuhteesta. Jari Sinkkonen
monien muiden ohella on viime vuosina
julkaissut kirjoja, jotka käsittelevät erilai-
sia kiintymyssuhdehäiriöitä. Uskon, että
näistä kirjoista saa sellaista tietoa, joka
auttaa meitä näiden lasten kanssa toimivia
paremmin ymmärtämään heidän usein
"järjetöntä" käyttäytymistään.

Ehdimme koulutuspäivän aikana poh-
tia monenlaisia perhekotityöhön liityviä
kysymyksiä. Jari Sinkkonen tulkitsi kou-
lutuspäivän lopuksi osuvasti tunnelmia
todeten meidän päässeen koulutuspäivän
aikana lähes luennon johdanto-osan lop-
puun. Monenlaisia kysymyksiä  jäi vasta-
uksia vaille, joten  täytyynee jatkaa vas-
tausten etsimistä vaikkapa  koulutus-
tapahtumista.

Tiina Hansen

koulutusterveiset liittokokouksesta!

Kokousväki osallistui
vilkkasti keskusteluun.

Koulutusosuudessa
Jari Sinkkonen käsiteli mm.
kiintymyssuhdekysymyksiä.



Keväällä päätimme kutsua syk-
syn ensimmäiseen laatupiiri-
tapaamiseen läänin edustuksen
tutustumaan laatupiirityösken-
telyyn ja kuulumisia vaihta-
maan.

Paikalla olivat läänin sosiaalitarkastaja
Aino Arponen ja hänen sijaisensa Eeva-
Liisa Vesterinen sekä kattava joukko
paikallisia perhekotivanhempia, mikä ilol-
la todettiin.

Aino Arponen esitteli läänin näkökul-
maa perhekotityöhön. Kuntien taholta
tulee ajoittain  toiveita perhekotien eri-
tyisosaamisesta ja erikoistumisesta. Ehkä
tässä asiassa pidetään turhan matalaa
profiilia? 

Keskustelimme myös valvonnan vas-
tuusta ja sen jakamisesta. Keski-Suomen
maakunta on perhekotien luvattu maan-
osa, jossa toimii tällä hetkellä 32 perhe-
kotia, joista 15 kuuluu liittoon. Keskuste-
lua herättikin mm. kasautumisen
aiheuttamat paineet koulujen suuntaan.
Lääninhallitus ei voi evätä lupaa perheko-
tien liikatarjontaan vedoten. Toki se voi
neuvoa harkitsemaan ja selvittämään kou-
lujen resursseja vastaanottaa lisää mahdol-

lisia erityisoppilaita. Parhaaksi ratkaisu-
malliksi (nykyiseen tilanteeseen) todettiin
mahdollisimman avoin ja luottamukselli-
nen yhteistyö koulujen ja opettajien suun-
taan.

Yhteistapaaminen koettiin onnistu-
neeksi ja sitä päätettiin jatkaa vuosittain.
Lounaan jälkeen laatupiiri työskenteli
vielä vilkkaasti keskustellen arjen elämästä.
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KESKI-SUOMEN LAATUPIIRIN
JA LÄÄNIN YHTEISTAPAAMINEN

JYVÄSKYLÄSSÄ 2.10.2001"

PERUS- JA ERITYISOSAAMINEN
PERHEKOTITYÖSSÄ

OSAAMINEN

ERITYISOSAAMINEN

LISÄ- TAI
TÄYDENNYS-
KOULUTUS PERHEKOTITYÖ

KOULUTUS TYÖKOKEMUS

Riitta Riekki
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AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO JÄRJESTÄÄ
KYMMENVUOTISTAIVALTA JUHLIESSAAN

12.2.2002 JYVÄSKYLÄSSÄ:
TYÖSEMINAARI PAVILJONGISSA

klo 12-16

Yhdessäoloa hyvässä seurassa
● Buffet,

tunnelmoijina Ahvo ja Susanna Haavisto & Esa Helasvuo

Tilaisuuden suojelijana
Rouva Tasavallan Presidentti Tarja Halonen

Tilaisuuteen mahtuu 300 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokopäivän hinta 34 euroa, sisältää työseminaarin ja iltatilaisuuden
buffeteineen. Mukaan mahtuneille lähetetään vahvistuskirje
maksukuitteineen.

Ilmoittautuminen  14.12.2001 mennessä:
toimisto@apkl.fi  tai  (014) 737 148/Marjo Sieppi

Tiedustelut: (08) 284 484/Petri Turula
                 (02) 736 5 002 /Juhani Santala

ILLANVIETTO KAUPUNGINTEATTERISSA
klo 19-23

12.00 Seminaarin avaus
Jyväskylän kaupungin tervehdys
Avauspuhe ministeri Maija Perho

12.20 Tässä kuljemme tällä hetkellä
● näkemyksiä yksityisestä lastensuojelukentästä
● viimeisin tieto alan muuttuvasta juridisesta tilanteesta;

Lääninsosiaalitarkastaja Aino Arponen,
SOSPA-työryhmän puh.joht. Pia-Liisa Heiliö

● kommentteja

13.15 Keskustelutauko kahvin kera

14.00 Mahdollisuuksien markkinat
● yksityisyys - riski vai mahdollisuus?
● näkökulmia yhteiseksi rakennukseksi;

Espoon sosiaalitoimi, Lastensuojelun keskusliitto, Perhehoitoliitto, 
SOS-lapsikylä, Nuorten ystävät, Ammatillisten perhekotien liitto 
sekä alan toimintayksiköt etc.



Liittomme oli esittäytymässä
muutamien vuosien tauon jäl-
keen alan messuilla Kuopiossa.
Kiitokset osaston pystyttämises-
tä kuuluu Perhekoti Pajulinnun
Liisa ja Tapio Lappalaiselle. He
olivat osittain myös osaston
esittelijöinä Kotirinteen perhe-
kodin Muttosen Martin kanssa.

Messuilla oli silmiin pistävää lastensuoje-
lun vähäinen esilläolo. Onhan Kuopiossa
sentään maan ainoa lastensuojelun pro-

fessuurikin!? Muutoinkin messuilla näki
kovin vähän lastensuojelun edustajia.
Ehkä seminaarien sisältö oli osin vaikut-
tamassa asiaan.

Kuopion seudulla tuntui olevan kovin
vähän tietoa liittomme toiminnasta ja
ideasta. Toisaalta asenne vaikutti olevan
yksityisiä palveluntuottajia kohtaan epäi-
levä. Tiedottamistehtävää ei olla liittomme
taholta ehditty tekemään ja sen vuoksi
tuntuikin asialliselta olla esittelemässä
toimintaamme paikanpäällä.

HUOM! Kuopion yliopistollisen sairaalan
nuorisopsykiatrian osasto haluaisi tarkem-
pia esitteitä ja esittelyjä perhekodeista.
Liiton esite on heille toimitettu. Ohessa
yhteystiedot:

SARI NENONEN
Sosiaalityöntekijä
Kys/nuorisopsykiatrian os. 2704
puh. (017)175 361/(050)309 1049
sari.nenonen@kuh.fi

Kuopiossa kokoontui päivien aikana
myös Harava-projektin valtakunnalli-
nen yhteistyöryhmä tiedostamaan ver-
kostotyön esteitä ja hidasteita. Olemme
tuossa yhteistyöryhmässä Teso ry:n kanssa
edustamassa yksityistä sektoria.

Toimintojemme ja työmme sovittami-
nen yli yksikkö- ja organisaatiorajojen
ulottuviin toimintakokonaisuuksiin vaatii
välitöntä vuorovaikutusta muiden lasten-
suojelun organisaatioiden, toimijoiden ja
kehittäjien kanssa. Harava on osaltaan
rakentamassa tätä vuorovaikutusta. Lisäksi
projektissa kehittyy kulttuuri yhteistoi-
minnalle ja koko lastensuojelulle . Toi-
mintojen yhteensovittaminen vaatii myös
järjestelmien kehittämistä, joka on työn
alla monissa eri hankkeissa mm. LSKL:ssa.
Työ tällä alueella on pitkä ja vaativa pro-
jekti, johon tulee sitoutua.

Eri osa-alueiden rakentuminen ja ke-
hittyminen on hyvin eriaikaista ja vaatii
kärsivällisyyttä ja kokonaisuuden mielen
ymmärtämistä. Osallisuus tässä projektissa
palvelee perustehtäväämme lastensuojelun
toteuttajina ja osaajina.

Lämpimät Joulutervehdykset kaikille
osaajille, hiljaisen tiedon haltijoille!

Tuija Suikkanen-Malin
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Terve - sos 2001 -messut
kuopiossa 28.5.-30.5.

Kuvassa Perhekoti Pajulinnusta Liisa ja
Tapio Lappalainen päivystämässä Liiton
standillä.
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Pohjois-Suomen laatupiiri ko-
koontui kymmenen hengen
joukolla virkistäytymään ja
kokoustamaan Kiilopään ja
Saariselän upeisiin maisemiin.
Perhekoti Nunnukka oli järjes-
tänyt meille elämyksellisen ja
kokemuksellisen ohjelman kah-
den vuorokauden ajaksi.

Laatupäivät aloitimme reippaalla kä-
velyretkellä Rumakurun päivätuvalle.
Matka oli sopiva ja saimme pulssin kul-
kemaan monipuolisesti vuoristoradan
tapaan. Tarkkailimme koko matkan ke-
hoamme ja suoritimme tankkausta noin
puolen tunnin välein estääksemme neste-
vajauksen ja sen myötä väsymyksen tulon.

Patikoinnin jälkeen valmistauduimme
savusaunaan, joka oli retken yksi

kohokohdista. Savusauna oli
mitoitettu niin, että suurem-

pikin ryhmä mahtui sisälle.
Useimmat kävivät sauno-
misen lomassa pulikoi-
massa raikkaassa jokial-
taassa. Vesi oli kuulemma
aivan ihanaa ja kroppa
suorastaan kihisi onnesta.
Kodassa nautimme illalli-
sen tarinoita ja arjen elä-

myksiä kertoillen. Päivän
patikointi ja leppoisa sauno-

minen oli tehnyt hyvää jokaiselle
fyysisesti ja henkisesti.

Seuraavana aamuna vaihdoimme mai-
semaan Kiilopäältä Saariselälle. Päivän
kokousaiheena olivat mm. jälkihuolto,
tiedottaminen, liiton taloussuunnittelu
sekä hallituksen antamien tehtävien työs-
täminen.

Antoisan ja rakentavan kokousosuu-
den jälkeen jälleen maastoon kohti Kii-
lopään huippua. Huipulla kevyt salaatti-
ateria ja vauhdilla alas. Kylpylän lämpö
ja saunan tiukat löylyt olivat paikallaan
ennen coktail tilaisuutta ja vapaata ohjel-
maa.

Vaikka välimatkat pohjoisen laatupii-
rikotien välillä ovat pisimmillään yli  400
kilometriä, ovat kokoontumiset olleet
erittäin onnistuneita. Kiitokset Taistolle
ja Raijalle Saariselän antimista. Seuraavan
kerran kokoonnumme useammaksi päi-
väksi Pudasjärvelle tammikuussa 2002.

Reissua muistellen Petri

Pohjoisen laatupiiri Kiilopään
maisemissa 4.-6.9.2001

Rumakurun portailla vas. Raija, Taisto,
Jari, Oili, Jyrki, Outi, Makke ja Markku.
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Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
lähti pötköllinen (pikkubussi) väkeä kohti
Kangasalaa ja draamaleiriä. Kenelläkään
ei tainnut olla hajuakaan määränpäästä.
Perillä pikkubussin ovet menivät sisäpuo-
lelta lukkoon... ”me ei tulla...eikä me
tunneta noita muita...keitä ne on?” Leirin
aikana kukin mietti, minkälaista toisissa
perhekodeissa on ja millaisia asioita lapset
ja nuoret niissä tekevät. Useampi mietti
ääneen jälkeen päin, että perhekotien

nuorille olevia yhteisiä juttuja saisi olla
enemmän. Alkukankeudesta päästyämme
mielipiteet leiristä olivat seuraavat:

Ihan kivaa, ensiks mä kyllä ujostelin.
Eka päivä jakso olla ja leikkiä. sit alko
vähän kyllästyttämään. Pidin piirtämisestä
eniten ja vihasin leikkejä, pelkäsin et
joudun näytteleen. En tiä haluunko uu-
destaan... 

            - Karo, 16 v. -

Mun mielestä ihan jees! Ne leikit oli
tosi kivoja, näyttelemistä mä vähän ujos-
telin. Aivan mahtavaa ruokaa! Toisen
perhekodin tytöt tuntu vähän oudoilta ja
meistä tuntu et ne ei tykänny meistä, mut
voi olla et niistä tuntu ihan samalta! Illal
ois kyl tahtonu takasi kotiin, mut muuten
ok leiri. Peini tapaturma sattu Sannin
sormelle - yllätys, minä tekijänä. Mut se
oli vahinko. Mut kai niitä sattuu.Haluaisin
menne uudestaan!

         - Martsu, 15 v. -

Kivointa oli leikit ja tyhmempää näyt-
teleminen. No, voishan sitä lähteä uudes-
taan. Piirtäminen oli kivaa ja katsella sitä
näytelmää. Paikka oli hieno, muttei sella-
nen kuin olin kuvitellu. Luulin et talo ois
ollu isompi ja nykyaikaisempi.
                                           - Eve, 14 v. -

Piirtäminen oli ihan hauskaa, mutta
näytteleminen ei ollut niin kivaa. Näytel-
mä oli ihan kiva. Talo oli melko vanha,
mut hyvin tarkeni nukkua.

- Pasi, 15 v. -

Ne leikit oli tosi kivoja, mut näytte-
leminen ei. Mulla jäi käsi oven väliin, mut
onneks ei murtunu.
                                        - Sanni, 13 v. -

Me leikittiin kaikkia leikkejä. Kiivet-
tiin näkötorniin katseleen maisemia ja
sitten mentiin pimeeseen kellariin, siellä
oli hienoa. Oltiin sisällä ja maalattiin
kaikkea hienoa. Ja lopuksi syötiin karkkia
ja juotiin limsaa niin paljon kuin jaksoi.
Sitten minä kiipeilin puissa ja kaikkea.

                               - Markus, 13 v. -

Lapsen ajatuksia maailmanmenosta
merellä heinäkuussa 2001.

Sumu

Kohta sukellamme sumuun,
kylmään mustaan pukuun.
Se meidät kohta jäädyttää,
mutta mitä sumu siitä välittää?
Se kiertää ympäri suurta maailmaa
ja saa hiiren sumussa kissaa jahtaamaan!
Ja lehmän syömään vahingossa lihaa
ja kanat juoksemaan ympäri pihaa.
Sellainen on tämä sumu,
niin varma kuin sammakon kutu.

Meri

Meri, se on kuin suuri kyynel,
joka ei kuivu koskaan.
Se kuljettaa laivoja ympäriinsä,
se antaa elämää kaloille ja levälle.
Meri on suuri valtakunta,
jota ei kukaan ole
pystynyt selvittämään.

                                Leija 9 v.

Draamaleiriläiset  Kangasalan
hulppeissa maisemissa.

Sukellusvene
Johanna, 5 v.
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Tulevaan isännöimäämme IFCO
2002 Euroopan konferenssiin
on enää vuosi aikaa!  Olemme
jo yli puolen vuoden ajan teh-
neet valmisteluja.  Järjestely-
komiteassamme ovat mukana
hyvät yhteistyökumppanimme
Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu
ry, Lastensuojelun Keskusliitto,
SOS -Lapsikyläyhdistys ry sekä
Tampereen kaupunki. Helsinki-
kin on ilmaissut halunsa tulla
mukaan valmisteluihin.

Taloudellista tukea haetaan

Nyt olemme laajentamassa työryhmien
kirjoa ja kokoa. Odotamme konferens-
siimme 500 osallistujaa ja sellaiselle jou-
kolle ohjelman – myös vapaa-ajan ohjel-
man – järjestäminen vaatii monenlaisia
suunnitelmia. Tavoitteena on, että kon-
ferenssin osallistumismaksu sisältää kon-
ferenssimateriaalin lisäksi kahvit, lounaat
ja illanvietot, vain majoitus tulisi osallis-
tumismaksun lisäksi. Koska haluamme
mahdollisimman monen sijaisvanhemman
osallistuvan konferenssiin, on osallistu-
mismaksu saatava mahdollisimman alhai-
seksi. Olemme jo neuvotelleet muutaman
sponsorin mukaan, mutta lisää tarvitaan!
 

Onko Sinulla, hyvä lehden lukija,
mahdollisuus löytää konferenssille tuki-
joita? Jos on, ota yhteyttä allekirjoitta-
neeseen tai liiton toimistoon!

Kotimajoitusta,
vapaaehtoisia …

Perinteisesti IFCOn konferenssien yhte-
ydessä on tarjottu mahdollisuutta ilmai-
seen perhemajoitukseen. Tällainen ”home
hospitality” antaa mahdollisuuden tutus-
tua toisen maan käytäntöihin ja koke-
muksiin majoittamalla ja tarjoamalla vie-
raanvaraisuutta konferenssiin tuleville.

Monet hakeutuvat perhemajoitukseen
mielellään paitsi taloudellisista syistä
myös saadakseen todellisen kosketuksen
konferenssimaan perhehoitoon.

Perheiltä odotetaan ainakin auttavaa
kielitaitoa – englantia, saksaa, venäjää,
ruotsia jne. – ja tietenkin asunnon sijait-
semista siten, että konferenssissa mukana
olo on mahdollista.  On tietysti mahdol-
lista, että joku haluaisi jo ennen konfe-
renssin alkua tai sen jälkeen viivähtää
muutaman päivän Suomessa perhemajoi-
tuksessa. Sitä voidaan tietysti markkinoi-
da, jos majoittajia löytyy.

Konferenssissa tullaan tarvitsemaan
myös vapaaehtoistyön tekijöitä mm. toi-
mimaan workshopin ” i säntänä/
emäntänä”, joka mm. esittelee worksho-
pin pitäjän ja kiittää häntä lopuksi. Kie-
litaitoa ja lähellTamperetta asumista vaa-
ditaan.

Kotimajoitusta ja vapaaehtoistyötä
valmistelemaan on nimetty  työryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii Pirkanmaan
Sijaiskotiyhdistyksen puheenjohtaja Petri
Salonen. Em. tehtäviin voi siis ilmoittau-
tua joko Petrille, puh. (03) 377 0734,
sähköposti petri.salonen@ ppa.inet.fi  tai
liiton toimistoon (014) 334 4900, sähkö-
posti toimisto@ perhehoitoliitto.fi.

... ja nuorten ohjelmaa

Euroopan konferensseissakin nuoria on
enenevässä määrin ollut mukana ja niin
toivomme heitä nytkin saavamme mu-
kaan. Kokoamme ryhmää nuorten ohjel-
man pohtimiseen ja valmistamiseen. Ideat
ja työpanos valmisteluissa ovat tervetul-
leita!

Workshop´eja

Nyt meillä on mahdollisuus esittää omaa
osaamistamme. Konferenssissa on päivit-
täin 30-40 workhop´ia, työpajaa, jossa
yksi tai useampi alustaja voi esitellä tehtyä
tutkimusta, kertoa kokemuksen antamista
opetuksista ja kehitetyistä työskentely-
malleista.

Tiedätkö jonkin sellaisen aiheen, tut-
kimuksen tai kehittelyn tuloksen, joko
herättäisi kiinnostusta kansainvälisesti tai
joka antaisi ideaa muille maille?

Toivotan kaikki perhehoidon asioista
kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan ideoi-
maan, tekemään ja tukemaan tulevaa
konferenssiamme! Näytetään mitä Suo-
messa osataan!

Leea Markkanen
Järjestelykomitean puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja

Euroopan konferenssin
valmistelu tiivistyy

Liitto järjestää
koulutustilaisuuden

ylöjärvellä 31.1.-1.2.2002
Liiton järjestämä koulutus-
tilaisuus perhekotien työn-
tekijöille pidetään
Julkujärven leirikeskuk-
sessa Ylöjärvellä
31.1.-1.2.2002.
 

Toivomme runsasta osanottoa, sillä
luvassa on tuhti tietopaketti ajan-
kohtaista asiaa.

Koulutuksen arvioitu hinta
täysihoidolla on 500-700 mk
(85-120 euroa).

Ilmottautumiset  4.1.2002
mennessä: Tiina Hansen,

puh. (02) 841 4147 tai
(0400)566 677
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K O T I S I V U

www.apkl.fi
Liiton esittely, periaatteet,

laatumääritteet, vapaat hoitopaikat
työryhmien toiminta.

Turnauksen
emäntänä

ja isäntänä
olivat

Minna ja
Harri.

Vuoden 2001 Ammatillisten
perhekotien liiton salibandytur-
naus pidettiinUudenkaupungin
Urheilukeskuksessa pyhäinpäi-
vänä. Kahdeksan innokasta
joukkuetta oli mukana otta-
massa mittaa toisistaan.
 
Turnaus jaettiin A- ja B-lohkoon. Alku-
lohkossa oli kullakin joukkueella kolme

peliä. Sen jälkeen molempien lohkojen
neloset pelasivat sijoista 7-8, kolmoset
sijoista 5-6, kakkoset sjioista 3-4 ja ykkö-
set sijoista 1-2.

  Vanhakallion joukkue oli A-lohkon
selvä voittaja. B-lohkon voitosta
käytiin  jännittävä kamppailu Kotirinteen-
ja Riekki&Haukanhovin välillä.Lohkon
voittajaksi pelasi Kotirinteen perhekoti.

Liiton salibandyturnaus 2001
pelattiin uudessakaupungissa
-Vanhakallion perhekodille

jälleen mestaruus

Matti
johtaa peliä.

TURNAUKSEN
LOPULLINEN JÄRJESTYS:
1. Vanhakallion Perhekoti
2. Kotirinteen Perhekoti
3. Riekin ja Haukanhovin

Perhekotien yhdistetty joukkue
4. Katrin Palvelukoti
5. Perhekoti Valo
6. Perhekoti Tuike
7. Perhekoti Koivisto
8. Perhekoti Haukkala

Näin
palloa
pannaan
pyörimään.

Loppuottelussa Laukkasen Matin luot-
saama Vanhakallion perhekoti otti selkeä
voiton Kotirinteestä. Vanhakallion per-
hekodille turnausvoitto oli jo neljäs sen
historiassa.

Katrin palvelukodin porukka haluaa
kiittää vielä kerran kaikkia innokkaita
pieniäja isompiakin pelaajia mukavasta
tapahtumasta.
 
Minna Kirkkala-Virtanen ja
Harri Virtanen

PUHEENJOHTAJA
Juhani Santala
Perhekoti Haukkala
Inkereentie 436, 24280 Salo
Puh. (0600) 90 602
(62 p/min.+ppm)
Fax (02)733 8331
juhani.santala@apkl.fi

Vapaiden paikkojen ilmoitukset mielellään
sähköpostitse kunkin kuun 5. päivään
mennessä osoitteeseen: toimisto@apkl.fi




