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 Viime aikoina on useissa
kahvipöytäkeskusteluissa
noussut perhekoti palveluiden
kilpailuttaminen pääpuheenai-
heeksi. Eikä ihme sillä asia on
outo ja uusi ja se herättää lä-
hes jokaisessa keskustelijassa
nipun kysymyksiä.

Oulu on näyttänyt muille kunnille esi-
merkkiä ja on kilpailuttanut hoitopaik-
kansa niin laitokset kuin perhekoditkin.
Hyvä näin sillä kilpailu kyllä karsii alalta
heikkotasoiset yrittäjät, joilta puuttuvat
monet alalla hyvin tärkeänä pidettävät
ominaisuudet.
  Oulun tapauksessa oli kilpailun laa-
dullinen osuus vain 20 % ja peräti 80 %
tehtävään ostopalvelusopimukseen vai-
kuttaa hoitovuorokauden hinta. Tässä
on kuitenkin suuri vaara että hinta tulee
ensisijaisesti menemään lapsen edun
edelle ts. lapsi ei saa hänelle sopivinta
hoitopaikkaa vaan sellaisen mihin kun-
nalla sattuu olemaan voimassa oleva
sopimus. Mielestäni lapsen tarpeet tuli-
sivat ohjata sijoitusta eikä palvelun hinta.
Perhekotiyrittäjän tehdessä määräaikai-
sen sopimuksen kunnan kanssa se sitou-
tuu ottamaan vastaan ko. kunnan tarjo-
amia lapsia, joiden hoitoisuus on hyvin
erilainen. Tällainen toiminta vaarantaa
profiloitumisen tietynlaisiin lapsiin.

Oulun kilpailutus normittaa kuiten-
kin hoitopaikoille peruslaatutason mikä
edesauttaa laadun paranemista.  Miksi
pitää asettaa  perhekodit  isojen laitosten
ja moniyksikköisten organisaatioiden
rinnalle kilpailutustilanteessa. Esim. oma
koulu on hyvin tarpeellinen isolle laitok-
selle, joissa hoidetaan vaikeita nuoria
kun taas perhekodit pyrkivät integroi-
maan lapset yhteiskuntaan ja käyttämään
julkisia palveluja.

Miten  kilpailutus ottaa huomioon
järjestöt, jotka saavat yhteiskunnan tu-
kirahaa esim. laadun kehittämiseen ja
investointeihin? Ammatilliset perhekodit
eivät sitä saa; kaikki tehdään omin va-
roin. Tämä jos mikä vääristää kilpailua!

Miten ovat kuntien omat yksiköt
mukana kilpailutuksessa? Miten sitova
sopimus on, raukeaako se jos kunta si-
joittaa lapsen sopimuksen ulkopuolisiin
yksiköihin? Entä jos perhekotiin sijoite-
taan lapsi toisesta kunnasta vaikka sopi-
muskumppanillakin olisi ollut tarjolla
sijoitettava lapsi?  Perhekodilla täytyy
pysyä mahdollisuus kieltäytyä sijoituk-
sesta hoidollisin ja kasvatuksellisin pe-
rustein.

Lastensuojelupaikkojen monipuoli-
suus on rikkaus lastensuojelun kentällä.
Täytyy muistaa  se tosiasia että lasta ei
enää sijoitetakaan hänelle sopivampaan
hoitopaikkaan vaan sijoituspaikka mää-
räytyy suppean aiesopimus-politiikan
mukaan. Lapsen sijoittaminen hänelle
sopivimpaan hoitopaikkaan  on kaiken
tärkein. Lapsiahan on sijoitettu kautta
aikain hänelle liian rankkoihin paikkoi-
hin  tai päinvastoin. Lapsen sijaishuol-
topaikan vaihto aina on turha ja trau-
maattinen kokemus.

Asiahan voidaan kääntää toisinpäin,
palvelun tuottajat kilpailuttavat kunnat
jotka he hyväksyvät sijoittajiksi. Mitä
heiltä vaaditaan?? Sosiaalityöntekijöiden
vaihtuvuus saa olla  esim. x-prosenttia
viidessä vuodessa. Sosiaalityöntekijällä
tulee olla vähintään y-vuoden kokemus
lastensuojelusta voidakseen toimia yksin.
Kunnat velvoitetaan noudattamaan kun-
taliiton tekemiä lapsikohtaisia että aieso-
pimuksia. Tässä muutamia kannanottoja
aluksi mietittäväksi. Luulen kaiken kään-
tyvän lastensuojelun ja sijoitettujen las-
ten eduksi kunhan saadaan nämä lasten-
taudit parannettua.

Hyvää Joulua

Pertsa
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Ammatillisten perhekotien liitto ry:n
jäsenjulkaisu.
Ilmestyy tarvittaessa.
Painosmäärä: 1000 kpl
Jakelu: Ammatilliset perhekodit,
lastensuojelualan yhteistyötahot

Päätoimittaja: Matti Kosonen
Puh. ((03)3763 377
matti.kosonen@apkl.fi
Taitto: Kirjava Omena
Paino: Ecapaino, Lahti

Toimihenkilöiden uudet sähköposti-
osoitteet: etunimi.sukunimi@apkl.fi

Pitäisikö
sijoittajakunnat
kilpailuttaa



APKL:n syysliittopäiviä vietettiin
runsaalla joukolla Rukalla. Jär-
jestäjillä oli haastava lähtökoh-
ta saada perhekotivanhemmat
lähtemään pohjoiseen ja irtaan-
tumaan arjesta useammaksi
päiväksi.

Valitsisimme koulutuspäivien teemaksi
itsensä hoitamisen henkisesti ja fyysisesti.
Ohjelma pyrittiin rakentamaan väljäksi
ja elämyksiä antavaksi. Rukan jylhät,
luonnonkauniit maisemat, loivatkin upeat
puitteet rauhoittua kuuntelemaan luontoa,
ystäviä ja itseään.

Syysliittokokouksen
tunnelmia ja päätöksiä

Liiton syyskokous sujui puheenjohtaja
Pertti Ollilan johtamana rakentavassa
yhteishengessä. Suuret linjavedot eivät
kuuluneet asialistalle mutta puheenjohtaja
herätteli keskustelua liiton kriteereistä.
Jatketaanko nykyiseen malliin olemassa
olevien kriteereiden pohjalta vai aukais-
taanko ovia muille perhekodeille ja lai-
toksille väljentämällä kriteereitä? Kritee-
reitä tullaan varmasti tarkastelemaan,
mutta yleinen henki on kuitenkin nyky-
linjan jatkamisen kannalla.

Puheenjohtajan ja sihteerin johtamana
liitto käy kaikkien läänien lastensuojelu-
tarkastajien luona keskustelemassa ajan-
kohtaisista asioista ja kuulostelemassa
heidän näkemyksiään liiton ja sen perhe-
kotien asemasta lastensuojelukentässä.
Samalla kartoitetaan läänintarkastajien
toimintalinjoja suhteessa perhekoteihin.
Tästä kuulemme varmaan kevään liitto-
kokouksessa ja seuraavassa Amppelissa.

Kokouksessa todettiin liiton talouden
olevan hyvässä kunnossa. Ylijäämää vuo-
den lopussa varmaan on, mutta   kokous
päätti kuitenkin hallituksen esityksen
mukaisesti pitää jäsenmaksun ennallaan.

Hallitus sai kokouksessa toimeksian-
non koskien koululain 4§, joka koskee
sijoittavan kunnan valvollisuutta taata
lapselle kaikki palvelut. Hallitus muotoilee
lausunnon opetusministeriölle, jossa ote-
taan kantaa epäselvään tilanteeseen ope-
tuspalveluissa kuka maksaa sijoitettun
lapsen koulunkäynnistä aiheutuvat erityis-
kulut.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Pertti
Ollila ja sihteerinä Paavo Koivisto. Muut
hallituksen jäsenet vuonna 2004 ovat Oili

Koramo, Kimmo Maanselkä, Riitta Riek-
ki, Antti Syrjänen Petri Turula ja Matti
Kosonen ja varalle Tiina Hansen, Risto
Kuoppa ja Tuija Suikkanen-Malin.
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Syyskokousväki keskittyi ensimmäisenä
päivänä käsittelemään liiton asioita ja
kuuntelemaan luentoja.

Liiton puheenjohtaja Pertti Ollila toimi
myös kokouksen puheenjohtajana ja
häntä avusti sihteerinä Paavo Koivisto.
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Antti Liikkasen luento:
”Pohjaan saa palaa,

muttei loppuun”

Keskiviikkona kokousväki sai nauttia,
Lapin keskussairaalan yleissairaalapsyki-
atrian ylilääkäri, Antti Liikkasen jaksamis-
ta, masennusta ja pohjaanpalamista käsit-
televästä luennosta. Antti Liikkasella on
laaja perehtyneisyys aiheeseen jo useiden
vuosikymmenten ajalta. Liikkasen esitys
sisälsi vankkaa asiatietoa kansantajuisessa
muodossa. Välillä luennoitsija kevensi
vakavaa aihetta omakohtaisilla kokemuk-
silla, todellisesta elämästä olevilla esi-
merkeillä ja huumorilla.

Liikkasen mukaan, pitkittyneen stres-
sin seurauksena ihmisen mieli voi palaa
loppuun. Pohjaanpalaneen ihmisen aivois-
sa on havaittavissa merkittävää solukatoa,
hänellä on kirjaimellisesti ”reikiä päässä”.

Kuulijoita lohdutettiin tiedolla, että uu-
simpien neurologisten tutkimustulosten
mukaan, stressistä vaurioituneet aivojen
alueet kykenevät uusiutumaan. Paranemi-
nen on tosin hyvin hidas, puolesta vuo-
desta viiteen vuoteen vievä prosessi. Liik-
kanen korostaa, että työpaikalle
sairaslomalta palaavaa työtoveria tulisi
kohdella ymmärtäväisesti, eikä häntä saisi
syyllistää sairaudestaan.

Liikkanen muistutti, myös omasta
fyysisestä terveydentilasta ja kunnosta
huolehtimisesta. Erilaiset sairaudet tulee
hoitaa kuntoon riittävän ajoissa, sillä
”terve mieli viihtyy terveessä ruumiissa”.

Kynnys pyytää apua ja tukea muilta ih-
misiltä ei saisi olla korkea. Liikkanen
toteaa, että nykymaailmassa on mahdo-
tonta estää ihmisiä masentumasta, siksi
on tärkeää jakaa tietoa mielen sairauksista
ja vaikuttaa tätä kautta yhteiskunnan
asenteisiin. Antti Liikkasen kotisivut löy-
tyvät internetosoitteesta:
http://personal.fimnet.fi/private/
antti.liikkanen/

Kuva vasemmalla. Ylilääkäri Antti Liikanen
käsitteli luennossaan jaksamista, masennusta
ja pohjaan palamista erittäin havainnollisesti
ja mukaansa tempaavasti.

Tutustumiskohteena Oulankajoen jylhät
maisemat ja Kiutakönkään putoukset.

Kuva yllä: Pohjoisen laatupiirin jäsenet
Petri Turula ja Oili Koramo toivottivat
kokousvieraat tervetulleeksi Kuusa-
moon.
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Elämyksiä ja kokemuksia

Ravintola Vanhassa Karhussa nautimme
keskiviikko iltana tunnelmallisen ála carte
-aterian kynttilöiden loisteessa. Palan
painikkeeksi kuuntelimme kuusamolaista
taidetta harrastajannäyttelijöiden voimin.
Illan virallisen osuuden jälkeen osa innok-
kaista tanssikärpäsen puraisemista kokous-
vieraista kävi vielä pyörähtelemässä Ruka
hotellin tanssiparketilla.

Torstaina teimme patikkaretken luon-
nonkauniille Kiutakönkään putoukselle.
Aurinko lämmitti ja retkeläisten parissa
tuntui vallitsevan kiireettömyys ja rauhaisa
mieli. Patikkaretkellä meillä oli mukana
Ebba Ahonen, Kuusamon pitkäaikainen
kätilö ja terveydenhoitaja. Hän on tehnyt
pitkän työuran hoitaessaan kuusamolaisia

keskustasta aina sivukylille saakka. Työ-
päivät tahtoivat venyä Ahosella pitkiksi,
eikä aina ehtinyt levätä tarpeeksi. Kuusa-
molainen luonto on ollut hänelle voimia
antava lähde. Ebba kertoi meille, kuinka
mm. Kiutakönkään äärellä mieli on saanut
puhdistua ja voimat palautua. Mekin hen-
gähdimme ja latauduimme Ahosen tari-
noita ja putouksen kohinaa kuunnellessa.
Kuulimme myös Eban  kirjoittaman, mie-
liä herkistävän runon Oulankajoesta.
Oman elämyksensä patikkaretkeemme
toi myös tutustuminen pohjoisen ruoka-
kulttuurin antimiin. Tarjolla oli mm. Kit-
kajoen muikkuja, poroa ja nokipannukah-
via, hillojen ja leipäjuuston kera.

Illalla annoimme savusaunan leppoisten
löylyjen pehmentää lihakset. Kävipä roh-
keimmat myös uimassa, varsin viileässä
vedessä. Elämyksistä täyteisen päivän
päätti Rukan Salongin herkullinen, runsas
Buffet-illallinen.
    Perjantaina olikin jo edessä kotimatka.
Toivottavasti muistamme myös arkisen
työaherruksemme keskellä pysähtyä, an-
taa aikaa itsellemme, ja palata mielikuvis-
samme Kuusamon vaaramaisemaan.

Kiitokset osallistujille ja rauhallista Joulua

pohjoisen laatupiiri

Kätilö Ebba Ahonen tarinoi nuotiotulilla
kokemuksistaan Kuusamon kairoilla.

Oulankajoen ja Kuitakönkään (kuva vieressä) maisemat auttoivat
syyskokousväkeämme rentoutumaan ja lataamaan akkuja tulevaa
talvea varten. Nuotiotulilla nautittiin nokipannukahvia,paistettiin
makkaraa sekä vaihdettiin vilkkaasti kokemuksia ja kuulumisia muiden
perhekotivanhempien kanssa.
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Olen tavallinen hallintotyöläi-
nen, eikä minulla ole perheko-
tityöstä käytännön kokemusta.
Ajatukseni kumpuavat hallin-
non näkökulmasta.

Perhekotia ei ole virallisesti missään
määritelty. Siitä ei ole mitään mainintaa
lainsäädännössä. Mutta siitä huolimatta
perhekoteja alkoi syntyä harvakseltaan
1990-luvulla. Varsinainen perhekotien
perustamisboomi tapahtui vuoden 1997
jälkeen ja jatkuu edelleen.

Osassa Suomea perhekotitoiminta oli
luvanvaraista lastensuojelulain perusteella
jo ennen vuonna 1997 voimaan tullutta
lakia yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta, osassa ei.

Etelä-Suomen läänissä perhekodilla
tarkoitetaan lastensuojeluyksikköä, joka
on ikään kuin sijaisperheen ja lastenkodin
välimuoto - molempia eikä oikein kum-
paakaan. Lääninhallitus soveltaa lupame-
nettelyssä sekä perhehoito- että laitos-
hoitosäädöksiä.

Perhekodissa asuu pariskunta ja per-
hekoti on tämän pariskunnan koti. Tähän
kotiin voidaan sijoittaa enintään seitsemän
lasta perheen omat alaikäiset lapset mu-
kaan luettuina. Siellä voi olla myös pal-
kattua henkilökuntaa tarpeen mukaan.
Perhekodille nimetään vastuuhenkilö,
jolla on oltava vähintään opistotason
koulutus sekä hyvä lastensuojelutyön
kokemus. Vastuuhenkilö vastaa perheko-
din toiminnasta virallisesti.

Suomessa on runsaasti tutkimuksia ja
seurantatietoa siitä, että huolella valmis-
teltu sijoitus takaa lapsen hoidon tulok-
sellisuuden ja onnistumisen. Sosiaalivi-
ranomaiset vastaavat siitä. Käytännössä
perhekotien vanhempien pitäisi huolehtia
osaltaan siitä, että suostuvat vain hyvin
valmisteltuihin sijoituksiin. Sijoituksesta
päätettäessä tulisi myös päättää sijoittajan
ja perhekodin välisestä työnjaosta lapsen
asioiden hoitamisessa.

Perhekoti toimintamuotona on varsin
haavoittuva. Sen vanhempien varassa
ovat perheen omien lasten lisäksi sijoitetut
lapset sekä enemmän tai vähemmän myös
heidän biologiset vanhempansa ja omai-
sensa kaikkine ongelmineen. Koulutus,

työkokemus, säännölliset lomat, työnoh-
jaus ja toimivat yhteistyöverkostot kan-
tavat, mutta eivät nekään loputtomiin.
Olen kuunnellut perhekotivanhempia ja
yrittänyt löytää heidän työtään kannat-
tavien voimavarojen salaisuutta. Joillakin
se on tietoinen elämäntapa tai ideologia,
joillakin jotain muuta. Asian teidostami-
nen, etsiminen ja löytäminen tuovat va-
ravoimaa niin oman perheen tai perhe-
kodin tilanteisiin, jotka koetaan
ylivoimaisina.

PERHEKOTITYÖHÖN
SISÄLTYY PARADOKSEJA

● Perhekodin perheellä on oma sisäinen
kulttuurinsa, yksityisyytensä, sekä oma-
ehtoisuutensa, kuten suomalaisille perhe
on ominaista. Samanaikaisesti perhekoti
kokonaisena perheenä sekä yksilöllisinä
perheenjäseninä ovat yhteiskunnan pal-
veluksessa ja arvioitavina.

●  Perhekodin biologiset lapset kasvavat
erityisessä jaettujen vanhempien ja jaetun
kodin miljöössä. Minkälaisia jälkiä se
heihin jättää?

● Sijoitetut lapset ovat ammatillisessa
ja tavoitteellisessa hoidossa yksilöllisen
huoltosuunnitelmansa mukaisesti. Perhe-
kotivanhemmat ovat ammattikasvattajia.
Samalla perhekoti on sijoitettujen lasten
toinen koti. Heillä on oikeus arkipäivän
rakkauteen, välittömiin ihmissuhteisiin,
huolenpitoon ja pysyvään turvallisuuteen
- normaaliin kotielämään.

●  Perhekotihoito voidaan keskeyttää
monista syistä.  Sijoitetulla lapsella on
kuitenkin oikeus varmuuteen pysyvästä
elämänmuodosta. Sen rikkoutuminen
harvoin johtuu hänestä itsestään. Lapsella
ei ole mitään vakuutusta sen varalle, että
hänen pysyvä elämänmuotonsa hajoaa.
Kukaan ei korvaa hänelle tapahtunutta
vahinkoa.

●  Sijoitus perhekotiin perustuu lapsen
edun toteuttamiseen. Toisaalla lapsen
omien vanhempien käsitys lapsensa edus-
ta voi olla valla toisenlainen. Lapsi on
riippuvainen myös biologisten vanhem-

pien tahdosta ja hyväksymisestä. Perhe-
kodin vanhemmat työskentelevät tässä
ristiriidassa. Lapsen luottamuksen saavut-
taminen on vaikeaa, jolleivät hänen omat
vanhempansa hyväksy sijoitusta.

● Aikuistuminen päättää perhekodin
muodollisen vastuun lapsesta. Mitä se
vaikuttaa hänen perusturvallisuuteen?

Hallintotyöläisen asia ei ole huolehtia
siitä, miten perhekotiperheet yksityisen
elämänsä järjestävät. Mutta lupa- ja val-
vontamemettelyn tarkoituksena on omal-
ta osaltaan taata perhekotien toiminnan
edellytykset sekä laatu sijoitettujen lasten
hoidon sekä turvallisuuden toteuttami-
seksi. Sijoitetut lapset ovat kotiutuessaan
perhekotiin kokeneet liian monia ja liian
kovia pettymyksiä ja epäonnistumisia,
jotka syntyvät heistä riippumattomista
tekijöistä. He kantavat myös aiheetonta
syyllisyyttä haavoistaan. Heillä on oikeus
sijoittuessaan entistä ehjempään ja vakaa-
seen lapsuuteen ja nuoruuteen. Viisaat
perhekotivanhemmat työskentelevät kau-
askantoisen suunnitelmallisesti myös si-
ten, että he uusia lapsia  vastaanottaessaan
tietävät voivansa kasvattaa heidät  aikui-
siksi ennen eläkkeelle siirtymistään.

Perhekoti tarjoaa sijoitetuille lapsileen
uuden alun ja vaihtoehdon, joka antaa
toivoa hyvästä elämästä ja oman elämänsä
sankaruusesta. Se leinee perhekotienmo-
tiivi sekä arvo - paras palkka hyvin teh-
dystä työstä.

Kristiina Hehku
Lääninsosiaalitarkastaja
Etelä-Suomen lääninhallitus

mikä ihmeen
perhekoti?
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Koulutuksen kesto ja kohderyhmä
" Koulutus toteutetaan kolmessa osassa: 10.-11.03, 31.03.-1.04. ja 21.-22.04.2004
" Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vanhemmille, jotka ovat aloittamassa ammatillista

perhekotitoimintaa ja uusille, max n. kaksi vuotta toimineille perhekotivanhemmille ja
henkilöstölle. Koulutus toteutetaan min. 12 henkilöllä ja korkeintaan  20 henkilöllä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on 1) antaa tietoa sijoitetun lapsen/nuoren erityistarpeista ja näin tukea
osallistujien omaa henkilökohtaista prosessia, 2) käsitellä ammatillisena perhekotina toimimiseen
liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutusmenetelmät
" Työskentelymenetelminä ovat keskusteleva luennointi, elämykselliset harjoitukset sekä

pari- ja pienryhmätyöskentely. Vuorovaikutuksellinen työskentelytapa mahdollistaa
osallistujien tietotaidon hyödyntämisen.

" Koulutuksessa hyödynnetään mm. PRIDE-valmennuksen aineistoa
" Koulutus sisältää itsearvioinnin omista valmiuksista ja kehittämistarpeista perhekodin

vanhempana.
" Koulutukseen sisältyy myös etätehtäviä

Kouluttajat
Antti Syrjänen ja Riitta Siekkinen sekä Tiina Hansen.
Antti on Lähtevän perhekodin vanhempi ja sosiaalityöntekijä.
Tiina on perhekoti Vakkiksen vanhempi.
Riitta on Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö, sijaishuollon sosiaalityöntekijä ja työskennellyt
lastensuojelulaitoksissa ja  Jyväskylän kaupungin sijaishuoltoyksikössä.
Antti on myös SeniorPRIDE-kouluttaja, Riitta on Pride-kouluttaja. Tiina on Pride-kouluttaja
koulutuksessa ao. ajankohtana.

Koulutuspaikka
Leiri- ja kurssikeskus Pöyhölä, Pöyhöläntie 72. Keuruu, www. nuortenkeskus.fi/poyhola.

Koulutusinvestointi:
Osallistumismaksu on 950 e/perhekoti (kaksi henkilöä). Maksu sisältää koulutusmateriaalin
ja Pride-kirjan. Täysihoitomaksu kurssikeskuksessa n. 54 e /jakso (3).

Tiedustelut, lisätiedot ja ilmoittautuminen
Riitta Siekkinen, puh, 014-3322540, 040-8277522, sähköposti riitta.siekkinen@pesapuu.fi.
Sitovat ilmoittautumiset 31.01.04 mennessä oheisella lomakkeella. Lomakkeita voi myös
tilata Pesäpuun toimistosta toimisto@pesapuu.fi tai puh. 014-3322500.

AMMATILLISEN PERHEKOTI-
TOIMINNAN PERUSPILARIT
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AMMATILLISENA PERHEKOTINA TOIMIMINEN
Arvot. Ammatillisuus ja laatu perhekotitoiminnassa.

KIINTYMYKSEN SYNTY JA SEN EDISTÄMINEN
Kiintymys – kiinnittyminen. Sijoitettujen lasten kehitykselliset viiveet – kiintymys.
Vanhemmuuskäsitteet.

MENETYSTEN KOHTAAMINEN JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN
Menetysten merkitys. Suruprosessi. Surutyö – traumatyö.

TIIMITYÖ
Tiimityön käsite. Tiimityön haasteet lastensuojelussa

PYSYVYYDEN JA JATKUVUUDEN TURVAAMINEN
SIJOITETUN LAPSEN ELÄMÄSSÄ

Pysyvyyden ja jatkuvuuden määrittelyä; merkitys. Mitä voidaan tehdä
pysyvyyden/jatkuvuuden vahvistamiseksi.

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA
Perhekodin rooli. Yhteistyön kehittäminen.

LASTENSUOJELU PROSESSIN JA
LAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

Lastensuojeluprosessi. Sijoitusprosessi.

PERHEKOTI: KOTI – TYÖYHTEISÖ?
Parisuhde työvälineenä. Omat lapset.

JAKSAMINEN
Itsestä huolehtiminen. Voimia arkeen.

KOULUTUKSESTA SAATUA PALAUTETTA:

 Auttoi ymmärtämään lasta paremmin. Antoi ammatillista varmuutta.
 Ei liian yksipuolista luennointia eikä kalvosulkeisia vaan hienoja vuorovaikutteisia

harjoituksia.
 Asiajärjestys, eteneminen oli loogista. Koulutusrakenne oli hyvin suunniteltu.

Ilmapiiri oli hyvä ja kannustava. Keskinäinen kokemusten jakaminen tärkeää!

Koulutuksen teemat
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Pesäpuu ry on järjestänyt  kah-
tena viime keväänä, Oulussa
2002 ja Kuopiossa 2003, las-
tensuojelun ammatillisille per-
hekodeille suunnattuna ns. val-
mentavana koulutuksena
Ammatillisen perhekotitoimin-
nan peruspilarit -koulutusta.
Koulutusta rakennettaessa on
kartoitettu lääninhallitusten ja
Ammatillisten perhekotien liiton
näkemyksiä ja toivomuksia
ammatillisten perhekotien  val-
mennus- ja täydennyskoulutus-
tilanteesta.

Oulun koulutukseen osallistui  15
henkilöä; 6 jo toimivaa ammatillista per-
hekodin vanhempaa sekä 1 lupatyösken-
telyn alla oleva pariskunta ja mukana oli
myös  Tiina Hansen, jonka kokemuksia

koulutuksesta toisaalla lehdessä. Kuopi-
ossa toteutettuun koulutukseen osallistui
viisi pariskuntaa.

Monet ammatillista perhekotia harkit-
sevat ja perustamassa olevat tahot/van-
hemmat ovat olleet kiinnostuneita sijais-
ja adoptiovanhemmille suunnatusta Pride-
valmennuksesta, joka ei kuitenkaan sel-
laisenaan ole suoraan  heille soveltuva.
Lääninhallitusten ja Ammatillisten perhe-
kotien liiton näkemysten pohjalta Pesäpuu
ry lähti luomaan ammatillisille perheko-
deille soveltuvaa ja heidän erityistarpei-
taan huomioivaa koulutusta, joka osin
hyödyntää Pride-valmennuksen element-
tejä ja teemoja.

Koulutuksessa käydään läpi  sijoitetun
lapsen/nuoren erityistarpeita sekä käsi-
tellään ammatillisen perhekotitoiminnan
erityiskysymyksiä.  Koulutusmenetelminä
käytetään perinteisen asiatiedon jakami-
sen lisäksi erilaisia menetelmällisiä harjoi-
tuksia ja  välitehtäviä. Koulutukseen sisäl-

tyy myös kunkin perhekodin oma arvi-
ointiprosessi omista valmiuksistaan ja
kehittämistarpeistaan, joka saadun palaut-
teen mukaan on koette hyvin tärkeäksi.
Saaduissa palautteissa koulutuksen sisällön
kolme tärkeintä aihetta olivat kiinty-
mäsuhteiden merkitys, menetysten ja
surutyön teemat sekä lastensuojelulain-
säädännön ja sijoitusprosessin tuntemus.
Koulutus antoi myös mahdollisuuden
ammatilliseen kehittymiseen ja kokemus-
ten jakamiseen muiden kanssa.

Tulevista koulutuksesta informoidaan
lääninhallitusten kautta sekä  Ammatillis-
ten perhekotien liiton kautta.

Lisätietoa Pesäpuun toimistosta, puh.
014 3322 500, toimisto@pesapuu.fi, tai
Riitta Siekkinen, puh. 014 3322 540,
riitta.siekkinen@pesapuu.fi.

Riitta Siekkinen
Kehittämispäällikkö
Pesäpuu ry

Ammatillista perhekoti-
toimintaa aloittaville

Pride-koulutusta

Minulla oli mahdollisuus osal-
listua ammatillisten perhekotien
liiton  edustajana Pesäpuu ry:
keväällä 2002 Oulussa toteut-
tamaan perhekotien  Pride-
valmennukseen. Itselläni ei ollut
aikaisempaa kokemusta Pride-
koulutuksesta. Olin kuitenkin
kuullut joiltakin  perhekotivan-
hemmilta, että perhekotityöhön
räätälöitynä  kyseinen koulutus
voisi antaa hyvän perusläh-
tökohdan  perhekotivanhempa-
na toimimiselle.

Oulussa toteutettu koulutus oli suunniteltu
nimenomaan  perhekotivanhemmille.
Aluksi oli tarkoitus, että koulutukseen
otettaisi vain sellaisia perhekotivanhem-
pia, jotka asuvat perhekodissa. Kun täl-
laisia hakijoita ei löytynyt riittävästi,
päätettiin koulutukseen hyväksyä myös

perhekotien vastuuhenkilöitä, jotka eivät
asu perhekodissa.

Koulutusryhmämme oli melko hete-
rogeeninen sekä osallistujien ikäjakauman
että työkuvan suhteen. Löysimme kuiten-
kin koulutuksen aikana paljon enemmän
yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Alku-
jaan sijaisvanhemmille kehitetyn Pride:n
teemat  olivat keskeisiä sisältöjä myös
kaikkien  osallistujien työtehtävissä;  ovat-
han sijoitettujen lasten tarpeet samankal-
taisia  sijoituspaikasta riippumatta.  Yhtä
mieltä olimme myös siitä, että työn laatu
ei ole niinkään ulkoisista rakenteista riip-
puvainen, vaan sijaishuollon tärkein työ-
väline on aikuisen persoonallisuus.

Koulutuksen monipuolinen sisältö,
kokeneet kouluttajat, avoin keskusteluil-
mapiiri ja toiminnalliset harjoitukset an-
toivat minulle kymmenen vuotta perhe-
kotiäitinä toimineelle monia uusia
ajatuksia ja oivalluksia. Parhaana antina
itselleni pidin toiminnallisten harjoitusten

kautta saamaani kokemusta siitä, mitä
erilaiset sijoitukseen tapahtumat saattavat
merkitä sijoitetulle lapselle tai nuorelle.
Heidän kokemuksellista maailmaansa on
usein luentojen tai keskustelujen avulla
mahdotonta tavoittaa.

Mielestäni olisi todella tärkeää, että
perhekotitoiminnan aloittamista suunnit-
televat henkilöt  jollakin tavoin selvitte-
lisivät omia valmiuksiaan  kyseiseen haas-
tavaan työhön. Kaikkien osapuolten edun
mukaista olisi, että heillä olisi mahdolli-
simman realistinen kuva perhekotitoimin-
nasta. Itse monia erehdyksiä ja virheitä
tehneenä olen tänään sitä mieltä, että
jonkinlainen esim. Pride:n kaltainen val-
mennus olisi hyvä asettaa ehdoksi  per-
hekotitoiminnan aloittamiselle ainakin
sellaisille henkilöille, joiden sijaishuollon
työkokemus on vähäistä.

Tiina Hansen
perhekoti Vakkis

ajatuksia Pride-
koulutuksesta



10

AMPPELI

AMPPELI NUMERO 2/2003

Tulimme keväällä 1990 Keu-
ruulle ja työstimme alkuun per-
hekodin Huhkojärven rannalle
innokkain, jopa ruusuisinkin
toivein ja oletuksin. Huomatak-
semme ajan kuluessa, etteivät
toiveet ja luulot aina toteudu,
josta kiitos kaikille enkeleille!!!

Tarkoitan esimerkiksi seuraavaa toi-
vetta (otettakoon huomioon, että olimme
entisiä silloisen vanhakantaisen poikalai-
toksen työntekijöitä): "Saisimmepa 4-6
poikaa, lähes samanikäisiä…!" No, elämä
antaa anteeksi nuorelle innokkaalle ja
toimii omien nuottiensa mukaan; josta
seurasi tyttöjä ja poikia sekaisin, eri-ikäisiä
tyttöjä ja poikia, mikä taas antoi mahdol-
lisuuden perheenomaiseen yksikköön.

Kaiken kaikkiaan elämä on ollut vaihe-
rikasta.

Elämä on ollut hurjaa vauhtia kiitävä
vauhtipyörä: Kunnes huomaisimme mah-
dollisuuden viettää juhlia 12-vuotisen
taipaleen puitteissa! Mutta miten? SUKU-
JUHLIEN merkeissä oli yksi nopeasti
heitetty ehdotus. Kenen suku tai keiden?
Perhekodin, joka oli taivaltanut hengissä
kaksitoista vuotta.

Ajatus tuntui mahdottomalta, kuinka
saada kaikki yhtä aikaa kasaan, tulisivatko
kaikki ja…monenlaisia kysymyksiä sateli
mieleen.

Vaan ihmettelyllä ei edetä - siis toi-
meen. Suunnittelimme kutsukortin laitta-
en siihen kaikkien siihen asti talossa va-
kituisesti asuneiden valokuvat ja paljon
muuta kivaa sekä tekstin: Rakkaalla lap-
sella on monta kotia, teillä esim. yksi
Keuruulla: TERVETULOA sukukokouk-
seen 10.-11.8.2002 Jamanpäähän! Kut-

suimme kaikki 17 tenavaa siippoineen ja
omine tenavineen.

Sitten alkoi jännitys siitä, ketkä mah-
tavat päästä tai haluavat tulla. Voitteko
uskoa - kaikki tulivat! Kolme puoliskoa
ei päässyt paikalle (2 x työeste , 1 x ar-
meija), muuten kaikki!!! Uskomaton fiilis
nähdä kaikki siinä nenän edessä - kaikki
ikäryhmät. Meitä oli paikalla yhteensä
yli kolmekymmentä henkeä samassa ta-
lossa ja mahduimme kaikki asumaan su-
lassa sovussa. Kiitos kauniiden kesäpäivien
ja Maken rakentaman suurperhemallisen
grillikatoksen pystyimme ruokailemaan
ulkona! Tosin viis ruokailusta (jossa olem-
me hyviä) tärkeintä oli yhdessäolo ja se,
ettei ollut sittenkään ahdasta, koska kaikki
olivat omaa väkeä. Uskon, että tapaami-
semme oli mieletön juttu kaikille: sille,
joka on ollut kodin ensimmäinen lapsi
aikoinaan. Sille, joka oli tullut viimeisenä,
lapsenlapsille. Mutta ennen kaikkea me

reilu tusina

ja sitten
työvuosia

palkkapäivä
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"vanhukset" olimme tapahtuman jälkeen
pitkään jalat irti maasta!

Tulee paljon huutomerkkejä ja aihees-
ta: me olimme kaikki vielä hengissä ja
lisää odotettiin (lapsenlapsia on syntynyt
tapaamisen jälkeen kaksi lisää). Halusim-
me kaikki olla paikalla ja meillä oli mu-
kavaa! Meillä on iso perhe ja oikeasti sen
tapahtuman tiimoilta ja jälkeenpäin ei
muusta voi puhua. Tosin tämä perhe on
teettänyt töitä ollakseen niin kasassa ja
niin tärkeä, eikä voi sanoa, että Malm ja
Sieppi olisivat vuosien saatossa paljon
nuortuneet. Mutta on kannattanut pitää
kiinni eräästä alun haaveesta: PIENI KO-
DINOMAINEN YKSIKKÖ! Se on taa-
tusti ollut rankka haave, mutta jos jäädään
henkiin ollaan saavutettu paljon!

Olemme suunnitelleet jatkaa vielä
hieman, vaan älkää olko huolissanne -
ymmärrämme jo ajoittain haaveilla elä-
mästä perhekodin jälkeen, muttei ilman
henkistä perhettä. Voimia teille uudet ja
vanhat toverit kautta maan. Tästä työstä
saa mahtavan rajun henkisen palkan! Me
saimme ison sellaisen 10.-11.8.2002!

Hyvää elämää kaikille - huolehtikaa it-
sestänne!

Keuruun perhekodin väki

Meillä oli kesällä sukukokous. Ei mikään
sellainen, johon tultiin ajatellen:"No käy-
dään nyt äkkiä kääntymässä, etteivät
pääse unohtamaan. Varsinkaan se rikas
vanha täti…" (Täytyy myöntää, että edel-
linen on ehkä turhan kärjistettyä!) Point-
tina oli se, ettei meille tultu vain velvol-
lisuuden tunnosta, vaan jostain ihan
muusta syystä. Se mikä meidän sukuko-
kouksesta teki erikoisen oli, että se oli
Perhekodin sukukokous. Siellä olivat
kaikki (siis KAIKKI!) entiset ja nykyiset
lapset ja osalla oli puoliskot ja omat lapset
mukana. Aika iso poppoo.

Otinkin asiakseni soitella osalle ja
kysellä tuntemuksia näin jälkeenpäin.
Kutsut tulivat hyvissä ajoin kaikille ja
nostattivat hymyn huulille. "Ihanaa, kun
haluavat koota kaikki yhteen" Siitä alkoi-
kin sitten odotus. "Ketähän kaikkia sinne
tulee? Mitähän kellekin kuuluu?"

Viimein viikonloppu tuli. Kotona tou-
huttiin ja laitettiin paikkoja kuntoon,
sijattiin petejä, laitettiin ruokia yms. Po-
rukkaa tuli pienissä erissä pitkin päivää.

Illalla istuttiin rannassa grillillä ja muis-
teltiin menneitä. Jokaisesta löytyi joku
hauska juttu kerrottavaksi. Siinä aika kului
kuin siivillä ja kaikilla tuntui olevan haus-
kaa. Minulle heräsikin kysymys: "Mitä
jos en ikinä olisi muutanut tänne?" Ky-
syinkin tätä osalta. Kaikki tiesivät, että
Perhekoti on vaikuttanut valtavasti mei-
dän kaikkien elämään. Mutta se, että sitä
ei olisi… Toiset eivät tienneet, missä
olisivat nyt ja miten heillä menisi. Toiset
eivät edes uskaltaneet ajatella sitä. Kyselin
myös sitä, mikä on kenekin mielestä
muuttunut ja mikä pysynyt samana. Vas-
taukset voi tiivistää seuraavasti: Paljon
on muuttunut vuosien saatossa, mutta
tärkein on pysynyt samana: tunnelma.
Näissäkään juhlissa kenenkään ei tarvin-
nut tuntea itseään ulkopuoliseksi. Kaikki
tunsivat tulleensa heille rakkaaseen ja
tärkeään paikkaan - paikkaan, jossa heitä
rakastettiin. Kotiin.

- Paula -

AMPPELI

johan oli

sukukokous!

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITON
KEVÄTLIITTOKOKOUS  PIDETÄÄN

21.-22.4.2004 KUOPIOSSA
 KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHDESSA.

Kokouksen yhteydessä pidettävien luentojen aiheena on mm. jälkihuolto. Toivomme taas runsasta osanottoa,
joten varatkaa aika kalenteriinne ja tervetuloa huhtikuussa joukolla rauhoittumaan Rauhanlahteen!
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Julkisuudessa on käynnistynyt
keskustelu lasten ja nuorten
terapiakustannuksista. Sosi-
aali- ja terveysministeriön kun-
nille osoittamat jatkuvasti suu-
renevat taloudelliset resurssit
eivät ole tuottaneet toivottua
tulosta palvelujen järjestämises-
sä kuntalaiselle.  Eräässä TV-
keskustelussa Sinikka Mönkäre
korostikin näkemystä, jonka
mukaan mielenterveyden häiri-
öt tulisi nähdä tasavertaisina
muiden terveydellisten ongelmi-
en joukossa. Esille ei ole noussut
kuka maksaa esim. jonkin he-
matologisen sairauden hoidon.

Perhekotityön vinkkelistä ja lapsen näkö-
kulmaan paneutuen  nousee huolenaiheek-
si  epävarmuustekijöiden vaikutukset te-
rapiaan sitoutumisessa. Käytännön työssä
joidenkin tapausten perusteella näyttäisi
jo siltä, että monella tavalla terapioita
kyseenalaistava ilmapiiri näkyy lasten ja
nuorten mielipiteiden muodostamisessa
omaan terapiaan. Perhekotihoidossa ole-
vat lapset ovat joutuneet menettämään
paljon hyvää ennen sijoitusta, minkä takia
hyvää tuottavasta terapiastakin on luopu-
minen on herkempää.

Tämän vuoden loppupuoliskolla KE-
LAlle jätettyjen terapiahakemusten  kiel-
teiset päätökset ovat nostaneet esille per-
heko t i en  va s tuun  t e r ap io iden
kustannuksista. Pääsääntöisesti monet
kunnat ovat maksaneet terapiat. Kuitenkin
joissakin tapauksissa viranhaltijat ovat sitä
mieltä, että perhekotihoito sisältäisi myös
terapiat joidenkin suurten laitosten tapaan.
Tässä tilanteessa erityisen tärkeäksi nou-
seekin, että kuntien kanssa tehtävissä
sopimuksissa on  määritelty selkeästi, että
erikoissairaanhoito ja terapiakustannukset
eivät sisälly perhekotihoitoon. Tämä me-
nettelyä puolustaa
perusteltu hintanä-
kemys. Tällöin ei ole
vuorokausihinnassa
tarvinnut varautua
mahdollisiin tera-
piakustannuksiin,
jolloin viime kädessä
kunnat säästävät
menoissaan.

Vaikeasti lasket-
tava mutta varma
asia on, että ajoissa
annettu terapia koi-
tuu myös yhteis-
kunnallisesti ajatel-
l e n  s ä ä s t ö k s i
p u h u m a t t a k a a n
lapsen elämänlaadun

kohoamisen henkilökohtaisesta merkityk-
sestä. Ammattieettisenä perusvaatimukse-
na meidän perhekotivanhempien tehtä-
väksi jää vastata siitä, että lapset saavat
heidän terveydentilansa edellyttämän
asianmukaisen  hoidon. Kustannuksista
vastaa sopimuksen mukainen taho.

Oili Koramo

PERHEKOTIIN
SIJOITETTUJEN LASTEN

TERAPIOIDEN
KUSTANNUKSISTA

Jäsen! Muistathan, että osoitteesta

löydät nopeasti kaikki jäsenpalvelut.
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Isänpäivän aattona kokoontui yksitoista
joukkuetta perhekotien väliseen sählytur-
naukseen Porvooseen Kokonhalliin. Tur-
nauksesssa oli kaksi sarja, joista hiukan
vakavammassa sarjassa oli kuusi ja kevy-
emmässä sarjassa viisi joukkuetta. Kevy-
emmän sarjan (2) joukkueiden ikärakenne
oli nuorempi kuin ykkössarjassa.

Tiukan alkussarjan jälkeen 1. sarjan
pronssiottelussa pelasivat vastakkain Van-
hakallion ja Kotirinteen perhekodit, joista
Vanhakallio oli vahvempi luvuin 5-3 ja
vei pronssin Helsinkiin. Kultaottelussa
kohtasivat Haukanhovin & Riekin ja
Kuusniemen perhekodit.Voiton nappasi
viime vuoden tapaan Haukanhovi & Riek-
ki selkein 6-2 luvuin.

Kevyemmässä sarjassa jyräsi Turulan
perhekoti, joka ei hävinnyt yhtään ottelua
sarjassaan. Loppuottelussa se kohtasi per-
hekoti Tuikkeen, jonka voitti 5-2 luvuin.
Pronssista kamppailivat Olliverin ja Iso-
niemen perhekodit. Isoniemen perhekoti
voitti pronssin selkeästi luvuin 11-5.

Kiitos kaikille osallistujille ja onnea
voittajille. Suuret kiitokset myös turna-
uksen järjestelyistä vastanneelle Koiviston
Perhekodille. Ensi vuonna pyrimme jär-
jestämään turnauksen Tampereen seudulla.

Tiukkaa vääntöä
perinteisessä

sählyturnauksessa!
Osallistujat olivat:
1.Sarja
Pk Peura
Pk Haukanhovi&Riekki
Pk Vanhakallio
Pk Valo
Pk Kuusniemi
Pk Kotirinne

Yläkuvassa poseeraa ykkössarjan
voittoisa Haukanhovi&Riekki -
joukkue. Alakuvassa ”kevyemmän”
sarjan voittanutTurulan perheko-
din joukkue.

2.Sarja
PkTurula
Pk Olliver
Pk Koivisto
Pk Isoniemi
Pk Tuike
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Uusia jäsen-
perhekoteja
Liittomme jäseniksi on tänä vuonna
hyväksytty seuraavat perhekodit:

●  Ala-Siuruan perhekoti, Eija ja
Reino Turpeenniemmi, Pudasjärvi

● Perhekoti Hanhikaari,
Taru ja Tuomo Paananen, Oulu

● Perhekoti Kolumbus, Seija ja
Erkki Heinonen, Suomussalmi

● Perhekoti Veitikka,
Anne ja Kari Kalliokoski, Veteli

● Vuorenholman perhekoti,
Pirkko ja Matti Hemming, Vesanto

● Perhekoti Pöyhönen,
Inka ja Sauli Pöyhönen, Hämeenkoski

● Perhekoti Onnentupa,
Reija ja Taisto Virkkunen, Tuusula

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet –
toimimaan ja vaikuttamaan!

Tulevia
merkkipäiviä
vuonna 2004
Perhekodit 10 vuotta

Perhekoti Peukaloinen
Perhekoti Vakkis

Vehmaskoti
Perhekoti Kieppi

Perhekotivanhemmat

60 vuotta
Mirja-Liisa Kotilainen

Raimo Riipinen

50 vuotta
Maija Jakkula
Seppo Jyrkkä

Kari  Karomäki
Paavo Koivisto
Tuula Mäenpää
Antti Pöllänen

40 vuotta
Päivi ja Tahvo Anttila

Jyrki Halttunen
Kaisa Höglund-Ollikainen

Anna Kosonen
Kimmo Panula

Pasi Riekki

Informaatiota ja tietoa

Liitollamme on hyvin toimivat kotisivut.
Kävijöitä sivuilla on paljon.  Siellä on
runsaasti tärkeää tietoa meille kaikille.

Jäsenperhekodit yhteystietoineen on
myös luetteloitu sivuilla.

Vapaat hoitopaikat
markkinointiin

Kotisivulla on jäsenperhekotien käytössä
myös erittäin toimiva vapaiden paikkojen
markkinointi. Tiedot vapaista paikoista
toimitetaan jäsenpalveluumme  (miel.
sähköpostissa) osoitteeseen  tai puheli-
mitse (03)5898 880.

Paikat päivitetään sivuillemme 2 – 3
päivän kuluessa tietojen saapumisesta
meille. Kunnat käyttävät ahkerasti sivuja

 vapaiden paikkojen etsimiseen, joten
tämä jäsenetu kannattaa hyödyntää.

Keskustelu- ja kalenteri-
sivut jäsenille

Sivuilla on myös jäsenien keskustelupalsta
ja kalenterisivu, joita kannattaa niinikään
ahkerasti käyttää.  Keskustelupalstan tun-
nus ja salasana on lähetetty perhekodeille.
Jos ne ovat kadonneet, niitä kannattaa
kysyä jäsenpalvelustamme.

Tutkittua
tietoa perhekodeista

Sivuilla on luettelo erilaisista tutkimuk-
sista sekä kirjallisuudesta, jota jäsenet
voivat veloituksetta meiltä lainata. Lai-
nauspyynnöt jäsenpalveluumme.

INTERNETSIVUT TOIMIVAT
JA PALVELEVAT OSOITTEESSA

LAKINEUVON-
TAA JÄSENILLE
Liitto on tehnyt sopimuksen lakineuvon-
nasta Tapio Rädyn kanssa. Sopimus kattaa
alustavan selvitystyön. Sekä jatkotoimen-
piteet että pidemmälle menevät selvityk-
set jäävät perhekotiyrittäjän kustannet-
taviksi.
Jos siis perhekotisi tarvitsee lakineuvon-
taa, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä
Tapio Rätyyn ja jättää hänelle yhteystie-
tosi ( myös sähköpostiosoite) ja lyhyesti
ongelmastasi. Hän ottaa sinuun myöhem-
min yhteyttä.

TAPIO RÄTY
E-mail: tapio.raty@kolumbus.fi

Lisätietoja liiton jäsensivuilla.
Onnea

perhekoti
jyrkän väelle!
Saavutitte perhekotitoiminnassa kmme-
nen vuoden virstanpylvään vuoden 2003
aikana. Perhekotivanhemmat Kaija ja
Seppo Jyrkkä valittiin vuoden yrittäjiksi
Hämeenkoskella. Tämä taitaa olla ensim-
mäinen perhekodin saama kunnianosoi-
tus yrittäjyyden saralla. Onnea.
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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 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 6525, (019)245 6553,

040 700 5580, 040 500 2113
fax (019)245 6566
pk-kuusniemi@apkl.fi

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

040 708 1105
pk-onnentupa@apkl.fi

PERHEKOTI PEURA
Leila & Raimo Peura
Ruukinrannantie 24 A, 02600 Espoo
Puh. & fax (09)512 4874,

040 507 8296
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)

METSÄRINTEEN PERHEKOTI
Tuija Suikkanen-Malin & Jukka Malin
Immiläntie 23, 15560 Nastola
Puh. (03)762 4080,
fax (03)762 4079
pk-malin@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 ja Jari Kokko
Hikiäntie, 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 PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)787 7613,

040 591 3966
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 2616
pk-sylvoniemi@apkl.fi

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

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

Kymi

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
www: personal.inet.fi/koti/panula

PERHEKOTI PIHALASSILA
Leena & Antti Suikki
Haapakimolantie 514 A, 47400 Kausala
Puh. (05)326 5177
pk-pihalassila@apkl.fi

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

040 5911 1871, 040 591 1870
pk-sinivuokko@apkl.fi

PERHEKOTI VANHA MYLLY
Tuula & Timo Suikka
Heposuontie 252, 54250 Rapattila
Puh. & fax (05)4544 610

050 3500 910
pk-vanhamylly@apkl.fi

Länsi-Suomen lääni
Turku ja Pori

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

050 551 4105
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 PEUKALOINEN
Seija & Kari Oksanen
Ahteentie 419, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4900,
fax (02)489 4910
pk-peukaloinen@apkl.fi

Perhehoitoyksikkö
PIKKU PEUKALOINEN
Vastuuhenkilö: Jaana Ström
Ahteentie 417, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4912
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 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
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)471 4620,

040 520 5157, 040 520 5039
pk-huhtikoti@apkl.fi

ISOJÄRVEN KOTIKARTANO
Leena Erkkilä-Ackman & Risto Ackman
Ouninpohjantie 449, 35400 Länkipohja
Puh. (03)533 2705
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 646 172,
fax (014)310 1061,
pk-haukanhovi@apkl.fi

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
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 Tarvaala
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-mirjami@apkl.fi

MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara
Puh. (014)814 236,

050 550 0840,
fax (014)814 173
pk-mantykallio@apkl.fi

PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. & fax (014)520 638,

044 552 1717
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
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

PERHEKOTI VEITIKKA
Anneli & Mauri Kananen
Koivutie 4, 69700 Veteli
Puh. (06)566 1156

040 5111 410
pk-veitikka@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,

0400 884 591
pk-saarela@apkl.fi

SAMMALISTON PERHEKOTI
Terttu & Jouko Utriainen
Vahakkaantie 3, 40640 Jyväskylä
Puh. (014)242 157,
fax (014)242 229
pk-sammalisto@apkl.fi

SUOLAHDEN PERHEKOTI
Pirkko & Harri Ojala
Sumiaistentie 12, 44200 Suolahti
Puh. & fax (014)543 726
pk-suolahti@apkl.fi

Itä-Suomen lääni

Mikkeli

PERHEKOTI AINOLA
Aino & Kimmo Maanselkä
Ristimäenkatu 11, 57130 S:linna
Puh.  & fax (015)510 610,

050 340 6199, 050 526 4710
pk- ainola@apkl.fi

PERHEKOTI ALAPELTOLA
Anita & Jorma Puustell
Tykkimiehenkatu 7, 50100 Mikkeli

Puh. (015)225 777,
040 0 154 275, 0400 720 394

pk-alapeltola@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 KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju
Puh. (015)682 090,

044 508 1584
pk-kuusisto@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
pk-rantapihlaja@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

MÄNTYLINNAN PERHEKOTI
Sinikka Hynninen-Otva & Harri Otva
Kontioniementie 62 D, 80780 Kontioniemi
Puh. (013)732 2447,

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

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

Kuopio

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 HIMAHARJU
Terttu & Kari Röntynen
Harjuntie 40, 74840 Koppeloharju
Puh. (017)759 216,

050 342 0730
pk-himaharju@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

SARAHEINÄN PERHEKOTI
Ulla-Maija & Antti Pöllänen
Nerkkoonniementie 156, 73100 Lapinlahti
Puh. (017)735 211,

0400 671 217, 040 511 2347
pk-saraheina@apkl.fi

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

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

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
www.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
Ruukinkatu 5, 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
pk-koramo@apkl.fi

PERHEKOTI LINTULAMPI
Hilkka ja Ari Putkisaari
Lintulammentie 5, 91910 Tupos
Puh. (08)512 255,

050 569 0712
pk-lintulampi@apkl.fi

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

040 766 7432
pk-rantakokko@apkl.fi

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

044 567 1031
pk-turula@apkl.fi

Lapin lääni
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. (016)884 225
pk-nunnukka@apkl.fi

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

Liiton jäsenperhekodit
vuonna 12/2003

JÄSEN -
TOIMIIHAN
SÄHKÖ-
POSTISI!

JOS EI TAI
EPÄILET SI-
TÄ, OTA

YHTEYTTÄ:
matti.kosonen@apkl.fi

tai puhelimella
(03)376 3377

AMPPELI



K O T I S I V U

www.apkl.fi
Liiton esittely, periaatteet,

laatumääritteet, vapaat hoitopaikat
työryhmien toiminta.

Vapaiden paikkojen ilmoitukset mielellään
sähköpostitse kunkin kuun 4. päivään mennessä

osoitteeseen: vappu.maattanen@apkl.fi

Puheenjohtaja

Pertti Ollila
Puh. (014) 633 122
pertti.ollila@apkl.fi

Sihteeri

Paavo Koivisto
Puh. (019)580 098
paavo.koivisto@apkl.fi

Toimisto- ja
jäsenpalvelut

Vappu Määttänen
Puh. (03)589 8880
vappu.maattanen@apkl.fi

Tiedotus

Työryhmä
Matti Kosonen, varapj.
Puh. (03)376 3377
matti.kosonen@apkl.fi
Risto Kuoppa
risto.kuoppa@apkl.fi

Koulutus

Työryhmä
Tiina Hansen
Puh. (02)841 4147
tiina.hansen@apkl.fi
Oili Koramo
oili.koramo@apkl.fi
Antti Syrjänen
antti.syrjanen@apkl.fi

Alueellinen
laatutyö

Työryhmä
Riitta Riekki
Puh. (014)310 1405
riitta.riekki@apkl.fi
Marika Jensen
marika.jensen@apkl.fi
Petri Turula
petri.turula@apkl.fi

Talous

Kimmo Maanselkä
Puh. (015)510 610
kimmo.maanselka@apkl.fi


