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Keskitetään ja säästetään
 

Nuo sanat kuulemme päivän kunnallispolitiikassa päivittäin. Ne ovat tämän hetken trendi. Kunnat 
säästävät kaikesta mistä voivat. Lähes aina säästöjen kohteina ovat lapset, nuoret ja vanhukset.

Lapsien ryhmäkoot kasvavat tarhassa eskarissa, alakoulussa ja yläkoulussa, samoin erityisope-
tuksessa ja tukiopetuksessa.  Yhtä lasta kohti jää yhä vähemmän aikaa paneutua hänen vaikeuksiinsa. Hänet 
huomataan vasta kun hän on tehnyt jotain kynnysarvon ylittänyttä; valitettavan usein se on negatiivis-vaikut-
teista. 

Lastenpsykiatriseen hoitoon on jouduttu jonottamaan hyvin pitkään, usein lapsi on täytynyt viedä kotikun-
taan hoitoon.  Mitenkähän Suomen kunnat voivat vastata uuden lastensuojelulain velvoitteisiin? Epäilen että 
esimerkiksi avohuollon ennaltaehkäisevään työhön ei panosteta riittävästi resurssipulan vuoksi. Tämähän on 
arvokysymys mihin kunnan rahat laitetaan lastensuojeluun vai konserttitaloon. Tällöin avohuollon tukitoimet 
jäävät sananhelinäksi. Suuressa osassa kuntiamme on puute osaavista ja kokeneista sosiaalityöntekijöistä eikä 
tilanne näytä tulevaisuudessakaan kovin ruusuiselta. 

Lastensuojelussa kuntien säästökuurit näkyvät selvästi. Sijoituksia lykätään ja toivotaan ihmettä tapahtu-
vaksi. Tämä kaikki vie lasta yhä pahempaan ahdinkoon. Lapsi saatetaan sijoittaa lastensuojeluyksikköön muu-
tamaksi kuukaudeksi ja sen jälkeen sijoitetaan takaisin kotiin ja toivotaan parasta. Tämä voi toistua useiden 
vuosien ajan. Kilpailutuksessa on myös kysymys säästöistä, koska sopimuksen saa se, ken halvimmalla myy 
hoitopaikan. Lastensuojeluyksiköiltä vaaditaan mitä vaan joku keksii, ja se pisteytetään ns. lisälaatupisteiksi.  

Kunnat ovat alkaneet perustaa omia lastensuojelulaitoksia säästömielessä. Samalla ne ovat laskeneet hoi-
topäivähinnan uskomattoman alhaiseksi. Laskelmien tulos osoittaa, että ne eivät voi pitää paikkaansa, vaan ne 
usein heittävät alakanttiin kymmeniä prosentteja. No, aika näyttää olivatko laskelmat sinne päinkään. Kuntien 
omat laitokset eivät ole samanarvoisia yksityisten laitosten kanssa. Niitä ei kilpailuteta ja niiden täyttöaste voi 
olla koko vuoden ajan jopa 150 %. Yksityinen ei voi näin tehdä. Tuleva lastensuojelulaki pienentää osastokoon 
seitsemään. Yksityinen sektori toteuttaa sen, entä kunnallinen? Uusi laki velvoittaa sijoittamaan alle 12-vuo-
tiaat lapset perhehoitoon, johon meidät sisällytetään.  Tällöin lapsi saa yksilöllistä hoitoa ja pysyvät aikuiset 
tuekseen pitkäjänteiseen kasvatustyöhön.

Säästäminen näkyy erityisen selvästi nuorten jälkihuollossa tai oikeastaan sen puuttumisessa. Sosiaalitoimi 
tarjoaa nuorelle asunnon, perustoimeentulon ja maksaa välttämättömät menot. Tapaaminen sosiaalitoimistossa 
ehkä kerran kuussa riittää harvalle nuorelle täyttämään esimerkiksi psykososiaaliset tarpeet.

Lastensuojelussa on paljon kehittämistä ja kaikki eri lastensuojeluyksiköt ovat tarpeen. Kaikki lapset ovat 
yksilöitä eikä heitä voida keskittää toistaiseksi muutamaan kymmeneen lastensuojeluyksikköön koko maassa.

Edellä olevat asiat puhuttavat ja keskusteluttavat meitä monia tavatessamme, joten asian täytyy olla meidän 
mielestä lasta kohtaan epäreilu. Toivomme asioiden muuttuvan parempaan suuntaan.

 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
        Pertsa 
 
PS Aloitin liiton puheenjohtajan tehtävät vuonna 2003. Kausi on ollut mielenkiintoinen. Puheenjohtajana 

olen saanut olla vaikuttamassa sekä liiton että valtakunnan lastensuojeluun.  Se on antanut tiedollisesti minulle 
hyvin paljon. Samoin olen saanut valtavasti uusia ystäviä lastensuojelun saralta. Väistyn ensi kauden jälkeen 
ja annan tilaa nuoremmille vetämään liiton toimintaa. Kiitän liittomme jäseniä sekä hallituksen jäseniä vuosien 
varrella saamastani tuesta.
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Risteilylle oli  juhlavuo-
den kunniaksi järjes-
tetty liittokokouksen, 
ruoan ja yhdessäolon 
lisäksi myös koulutusta 
parisuhteesta.  Saimme 
kuulla mielenkiintoiset 
alustukset perhekoti-
vanhemmat työparina ja 
rakkausparina. Koulut-
tajina toimivat Kaija-
Maria ja Lari Junkkari, 
jotka jakoivat juhlaris-
teilijöille omakohtai-
silla kokemuksillaan 
ja huomioillaan maus-
tettua tietämystään ja 
havaintojaan parisuh-
teesta. 

Risteilyllä olijat ottivat heti 
löysät pois ja tarttuivat-
kin härkää sarvista jo 

satamassa. 
Parisuhdetta alettiin käsitellä heti 
kun oli löydetty hytit. 
Koulutuksen ensimmäisessä osi-
ossa käytiin läpi parisuhteeseen 
nimenomaan työparina kohdis-
tuvia haasteita. Junkkareiden 
taitava esitys ja yleisön räväkkyys 
sekä puheliaisuus saivat aikaan 
intensiivisen ja vuorovaikutteisen 

tunnelman eikä etenkään työhöm-
me liittyviä kokemuksia ja erityis-
piirteitä suhteessa parisuhteeseen 
ohitettu pelkällä leppoisalla ja 
hassulla jutustelulla. Koulutusta 
emännöi Tiiu Raid-Ala, joka 
myös jakoi pullanmurusia omasta 
parisuhteestaan muidenkin mu-
tusteltavaksi. Totesimme, että olla 
työparina ja samalla rakkauspari-
na on haastava yhdistelmä, joka 
vaatii erityistä hoitoa ja huomiota. 
Omaa ja pariskuntana jaksa-
mista edesauttavat tilaisuudet, 
joissa saa purkaa omia tuntojaan 
avoimesti ja turvallisesti. Näin 
esimerkiksi laatupiirit toimivat.  
 
Laivan lähdettyä kohti Tukholmaa 
kokoonnuimme perinteiselle 
buffetillalliselle, josta ilta jatkui 
vapaamuotoisena. Nähtiinpä 

useammankin pariskunnan 
suuntaavan kohti tanssilattiaa, ja 
askelkuvioista päätellen ei ihan 
ensimmäistä kertaa toisiinsa 
nojailtu.  
 
Aamulla koko APKL:n juhlaväki 
suunnisti Tukholman vilinään, 
jossa lempeä sade viilensi muka-
vasti koulutuksessa lämmenneitä 
tunteita. Jotkut jäivät kertaamaan 
parisuhdeoppeja laivalle.  
 
Kokoonnuimme jälleen iltapäi-
vällä klo 15 yhteen, koulutuksen 
toiseen osioon, jossa päästiin 
herkuttelemaan pariskunnasta 
rakkausparina. Tämän haas-
tavan aiheen käsittely antoi 
ajattelemista. Kuinka voisimme 
toinen toisiamme huomioida ja 
millaisia erilaisia tarpeita meillä 

APKL:n 15–VUOTISRISTEILY 
ja liittokokous Viking Mariellalla 3.-5.9.2007 
Mukaan oli ilmoittautunut 40 innokasta pariskuntaa

puolisoina on. Erityisesti lahjojen 
antamisesta tuntui useammallakin 
emännällä olevan sanottavaa. Eri-
tyisen mieleenpainuvia (epä-)on-
nistuneita lahjoja allekirjoittaneen 
uljaan riekon lisäksi oli ainakin 
”Se vanha lahja, ota tai jätä” sekä 
”aamutossut alennuksesta sekä 
nykyiselle että ex-puolisolle”.  
Kun pariskunnat jakoivat omaa 
elämäänsä rohkeasti ja avoimesti, 
tuntui ilmassa kummasti vahva 
yhteenkuuluvaisuuden tunne ja 
takuuvarmasti nauratti vakavasta 
aiheesta huolimatta! 
 
Antoisan ja lämminhenkisen 
koulutuksen kruunasi Ammatillis-
ten perhekotien liiton perustajajä-
senten palkitseminen arvokkaasta 
työstä ja kiitoksena liiton sekä 
sijaishuollon hyväksi tehdystä 
työstä. 
  
Kiitokset liiton porukalle ja 
järjestäjille sekä Kaija-Maria ja 
Lari Junkkarille antoisasta ja 
hauskasta parisuhdepitoisesta 
risteilystä!  
 
Täytyy kyllä rehellisesti 
myöntää, että perhekoti-
vanhemmat ovat mukavaa 
porukkaa. 
 
 Lauri ”riekko” Ala
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omaa reviiriä vahditaan. Tiivistäen rakkaus on sellaista luottoa 
tulevaisuuteen, jossa haluan ja haluamme ottaa vastaan itsessäni ja 
toisessa sen mitä ei vielä tunneta!

Sitoutumismalleja oli 8 pääluokkaa: 1. Turvallinen sitoutuminen: 
hyvä käsitys itsestä ja mukana 2 subjektia, 2. Pelokas sit.: pelko 
ohjaa valintoja, läheisyyden tarkkailua, meneekö meillä hyvin?, pari-
suhteessa ei lepoa, 3. Takertuva sit.: jos tällainen ihminen ei saa 
haluamaansa, hän kokee etteivät muut arvosta häntä, seksille ei tilaa, 
4. Regressiivinen sit.: syvä henkinen riippuvuus, ei erillisyyttä, 
niin samaa mieltä että, 5. Hoitosit.: hoivaaja hakee hoivattavan, ei 
seksuaalinen, 6. Itseriittoinen sit.: narsistinen ongelma, itse 
myönteinen - toinen negatiivinen, pakottaa seksiin, ei kovin harvinaista, 
7. Uhrisit.: lapsena kokenut traumoja, ”eihän minusta voi kukaan 
tykätä, kunhan on joku, ei väliä, miten kohtelee”, 8. Etäinen sit,: 
nykynuorisossa, ei ole kokemusta perusluottamuksesta, kokemus 
läheisyydestä ja lämmöstä puuttuu, seksi mekaanista. Tullaksemme 
vielä perhekotivanhempien suhteen heijastusvaikutuksiin: keskinäinen 
kunnioituksemme, jota osoitamme havaittavasti, heijastaa sijoitetuille 

lapsille suurta korjaa-
vaa kokemusta! 

Läheisyysulottu-
vuudet: 

1. kumppanuus-
läheisyys 
2.emotionaali-
nen läheisyys 

3. intellektuaalinen läheisyys 
eli aivot rakastelevat 4. fyysi-
nen läheisyys 5. huumori- ja 
leikkiläheisyys 6. konflikti-
läheisyys 7. kriisiläheisyys 
8. vanhemmuuden läheisyys 
9. kannustusläheisyys 10. 

spirituaalinen läheisyys. Näihin 
läheisyyslajeihin Tiiu muotoili kaikille koti-

tehtävän: kummankin puolison tulee valita itselleen 
4 tärkeintä läheisyysmuotoa ja jos näistä otsikkomaisista 

lajeista ei saa tarkempaa otetta, niin lähinnä voi syyttää sitä ettei 
tullut laivaristeilylle mukaan toisin sanoen pitää itse keksiä tarkemmat 
sisällöt, siis 4 tärkeintä läheisyyslajia lähdetään harjoittamaan niin, että 
vuorotellen mies toteuttaa naisensa läheisyystoiveet ja sitten nainen 
toteuttaa miehensä läheisyystoiveet. Samalla voi panna merkille, löytyi-
kö uutta virettä ja temmellystä tai onko mahdollinen muutos kehitystä 
parempaan.  

Tarkemmin ottaen viimeistään ensi syksynä voidaan yleisemmin 
kuulostella jäsenistöltä, onko läheisyysmuotojen harjoituksia tehty vai 
joudutaanko antamaan laiskan läksyä. Jos joku liiton ulkopuolinen 
sattuu lukemaan tätä, niin mikäänhän ei estä harjoittelemasta.  

Koulutus oli siis sangen hyvä ja lähellä SITÄ. Kiitokset vielä Kaijalle 
ja Larille! 
 
muistiin merkitsi 

 Martti Muttonen 

Syyskuun alussa edustava joukkue pk-vanhempia 
lähti liittokokous- ja lempiristeilylle Ahvenanme-
relle. Kanssamme olivat seksuaaliterapeutit Kaija 
ja Lari Junkkari. Tuntuvaan rooliin pääsi myös 
Tiiun ja Laurin Riekko - synttärilahja vaimolle.
 
Pariskunta työparina
Parisuhteessa ja yleisemminkin tärkeä näkökulma on TIETOISEKSI 
TULEMINEN: 1. siis otan puheeksi, alan keskustella, 2. teen näkyväksi, 
hankin tietoa, 3. muutan teoiksi, hankin uusia käytäntöjä. Prosessin 
tuloksena on oman itsen parempi tunteminen. Tietoisuuden kehä puo-
lestaan koostui aistihavainnoista, toiminnasta, pyrkimyksistä, tunteista 
ja tulkinnoista. Tiivistetysti itseilmaisu on oman tietoisuuden tuomista 
esiin. Itsetuntemukseen saa hyvää lisää kysymyksestä: ”kenen silmin 
katson itseäni?” 

Viestintä voi olla MONOLOGIA eli 
puhutaan ohi toisen, tai 
kommunikointi on 
voittamistaistelua tai 
viestit jäävät toistensa 
koukkuun. Vastavuo-
roisuuteen pääsemi-
nen on DIALOGIA, 
jossa viestinnässä 
on yhteinen kunni-
oittava, pohtiva ja 
tarkentuva tila, jossa 
voi olla kriittinen 
myös itselle. Tämä 
tila voi tulla kuin 
omaksi subjektiksi eli 
henkilöt A ja B sekä 
ko. tila viestivät toisil-
leen ja syntyy itse 
asiassa TRIALOGI.  

Parisuhteessa 
jos toinen muuttuu, toinen 
ei voi pysyä samana! Mutta tiedämmekö me, mitä me 
odotamme toisiltamme. Minä tunnen itseni rakastetuksi, kun ...   ...

Pariskunta rakkausparina
Aito läheisyys vs. hurmio: pitkässä ihmissuhteessa läheisen elämänkyky
koetellaan, pitkä suhde on yhdessäolon ja erillään olon herkän tasa-
painon säilyttämistä, kiihkeys saattaa estää näkemästä todellisuutta, 
rakkaus ei ole pelkkää kauneutta ja extremeä, pitkässä suhteessa joutuu
tunnustamaan itsensä aina vaan paljaampana, miten olla oma itseni 
ihmissuhteissani ja rakkaussuhteessani - tämä edellyttää avointa puhet-
ta arvoista ym. ja sukulaisista, liika läheisyys on tahmeaa, läheisyyden 
pelko puolestaan juontuu varhaisemmista kokemuksista ja tällöin 

Isien ja äitien lemmenlaiva
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Syysliittokokouksessamme 
saimme kuulla mielenkiin-
toisen esityksen perhekoti-
vanhempien monimuotoi-
sesta elämästä.  Perhe- ja 
työyhteisöneuvojat, sek-
suaaliterapeutit, aviopari 
Kaija-Maria Junkkari ja Lari 
Junkkari kertoivat meille pa-
rin päivän aikana, millaisia 
ovat päivämme rakkaus- ja 
työparina.  Kun tähän lisää 
vielä vanhemmuuden ja 
sijaisvanhemmuuden sekä 
yrittäjyyden, joita asioita ei 
käsitelty, pakka on aika-
moinen. Ohessa lyhennel-
mä kahden päivän aikana 
kuulluista esityksistä.   

Tyydyttävän yhdessä elämi-
sen pohjana on hyvä kom-
munikaatiokyky ja toistem-

me hyvä tunteminen. Tunteita pitää 
ilmaista niin, että tulemme oikein 
ymmärretyiksi. Pitää pystyä kuun-
telemaan loppuun asti mitä toinen 
haluaa viestittää ja näin varmistaa 
viestin oikeanlainen perillemeno.  
Tunteista ja asenteista välittyy sano-
jen avulla vain 7 %, äänensävyn pe-
rusteella 38% ja muun sanattoman 
viestinnän kautta 55 %.

Kiireessä tulee sanotuksi kaiken-
laista, mutta pitää myös osata pyytää 
ja antaa anteeksi.  Syyttely ja väittely 
eivät johda mihinkään. 

Tunteista on sekä hyötyä että hait-
taa.  Niitäkin pitää yrittää analysoida 
oman itsemme ja hyvinvointimme 
vuoksi. 

Meillä on omanlaisemme tem-
peramentti jo syntyessämme.  Se 
säilyy samanlaisena läpi elämän, 
vaikkakin samat piirteet ilmenevät 
eri tavoin eri ikäkausina.

Kasvatus ja ympäristö muokkaa-
vat synnynnäisestä temperamentista 
persoonallisuuden.

Jos ympäristön asettamat vaati-
mukset ovat ristiriidassa oman tem-
peramenttimme kanssa, stressaan-
numme ja sairastumme.  Tempe-
ramenttipiirteitä on aktiivisuudesta 
ujouteen ja iloisuudesta pahantuuli-
suuteen ja kaikkea siltä väliltä. 

Minkälaisiksi aikuisiksi – mie-
hiksi ja naisiksi - kasvamme riippuu 
perimästä, hormoneista, biologiasta 
ja aivoista.

Lisäksi kulttuuri, arvomaailma, 
uskonnot, lapsuuden ja nuoruuden 
ympäristö sekä kasvatus ja kodin 
henki vaikuttavat mieheksi ja nai-
seksi kasvamiseen.

Perhe-elämän arjen tasapaino 
muodostuu ihmisten edellytyksistä 

ja odotuksista.  Jos perhe-elämän 
anti ja vaatimukset vastaavat odo-
tuksiamme, olemme yleensä tyyty-
väisiä.

Elämänvoimaa
Junkkarit antoivat kymmenen pol-
kua elämänvoimaan

• elä tässä hetkessä, katso totuutta  
 silmiin; ole realistinen: anna asi- 
 oille oikea nimi

• näe oma arvosi ja ainutlaatui-  
 suutesi; olet yksilö ja   
 siksi äärettömän arvokas

• näe toisen arvo, kaikkien upeus;  
 samankaltaisuus on puudutta- 
 vaa, erilaisuus on rikkaus

• puolusta itsenäisyyttäsi; meitä ei  
 ole luotu kenenkään orjiksi

• tee mitä voit ja nauti elämästä;  
 sinä osaat ja voit ja sinulla on 
 lupa nauttia

• olet aina tuore ja voit siksi 
 ihmetellä; ota käyttöön pieni 
 poika tai tyttö sinussa

• luovuus kertoo, että vaihtoehtoja  
 on enemmän kuin yksi; ei ole 
 olemassa pysyvää umpikatua

• huumori auttaa aina; huumorin  
 korkein aste on nauru itselle

• vietä enemmän aikaa pohtien 
 arvojasi; me olemme syvälli-  
 sempiä  kuin olemme itsestämme  
 ajatelleetkaan

• suurimmat tarpeemme ovat 
 rakastaa ja tulla rakastetuiksi;  
 rakkaus on toisen ihmisen (ja  
 oman itsen) olemassaolon 
 vahvistamista.

Parisuhteessa meillä on useita 
erilaisia rooleja.  Roolit voivat olla 
olemassa, mutta olisi tärkeätä löytää 
yhteiset arvot, tarpeet ja tavoitteet.  
Voisimme yhdessä miettiä mitkä 
ovat viisi tärkeintä arvoamme, mi-
hin sitoudumme, perheen täsmä- ja 
sietorajat sekä miten luodaan yksi-
löjoukkoon me-henki.

Läheisyydestä ja
erillisyydestä
Aito läheisyys ei ole samaa kuin 
hurmio  Kun ihmissuhde kestää 
pitkään, kykymme elää läheisesti 
pannaan koetukselle.  Pitkässä suh-
teessa joudumme miettimään, mi-
ten säilytämme herkän tasapainon 
yhdessäolon ja erillään olon välillä 
menettämättä niistä kumpaakaan 
edes silloin, kun on vaikeaa.

Kiihkeät tunteet eivät ole todelli-
sen ja kestävän läheisyyden mitta.  
Ne saattavat estää näkemästä selke-
ästi niitä kuvioita, joita noudatamme 
elämämme merkittävissä ihmis-
suhteissa.  Läheisyys voi helposti 
muuttua kiihkeäksi etäisyydeksi tai 
kiihkeäksi riidaksi.

Pitkäaikaisen, hyvän ihmissuh-
teen luomiseen ei riitä pelkästään 
sellainen läheisyys, johon  liittyy 
kokemuksia ja muistoja kauniista 
sanoista, lämpimistä tunteista ja 
mukavasta yhdessä olemisesta.  
Rakkaus on rankkaa, extremelaji.

Mitä pitempään rakkaussuhde 
kestää, sitä kovemmalle koetukselle 
joutuu kyky elää lähellä toista.  Mitä 
syvemmälle parisuhteessa mennään 
kohti ihmisenä olemisen ydintä, sitä 
paljaampana kumpikin joutuu koh-
taamaan itsensä ja toisen.

Aidossa läheisyydessä voimme 
olla oma itsemme ihmissuhtees-
samme ja sallia saman toiselle osa-
puolelle.  Voimme puhua avoimesti 
asioista, jotka ovat meille tärkeitä.  
Teemme selväksi hyväksyttävän ja 
siedettävän rajat tässä ihmissuh-
teessa.  Kumpikaan osapuoli ei 
vaienna, uhraa eikä petä itseään, ja 
kumpikin voi rauhassa ilmaista niin 
voimansa kuin haavoittuvuutensa, 
heikkoutensa ja kyvykkyytensä.

Jos parisuhteessa ei ole riittäväs-
ti erillisyyttä, se muuttuu tahmeaksi.  
Jommallekummalle tai kummallekin 
tulee jossain vaiheessa tunne, että 
toinen sitoo, nielaisee, rajoittaa, vie 
raikkaan hengitysilman.

Toisaalta voi olla läheisyyden pel-
koa, jolloin ollaan suuri osa ajasta 
varuillaan, vahditaan omaa reviiriä: 
tämä ei kuulu sinulle, teen ihan mitä 
haluan! Läheisyyden pelon alkuperä 
on lapsuuden kokemuksissa

Rakkaudesta

Rakkaus on perussuhde, joka si-
sältää paljon erilaisia tunteita: iloa, 
intohimoa, kiitollisuutta, vihaa, 
pettymystä, pelkoa, häpeää…. Kun 
pariskunta menee naimisiin, heiltä 
tulisi kysyä: ”Haluatko ottaa vastaan 
sen puolen sekä itsessäsi että toi-
sessa, jota et vielä tunne?”  Matka 
on vasta alussa.  Pitkän suhteen 
luominen edellyttää koko ajan li-
sääntyvää itsetuntemusta ja tietoista 
tutustumista omaan historiaan.

Oman ja toisen erilaisuuden 
ja erillisyyden kunnioittaminen 
on ydinkysymys toimivassa pari-
suhteessa.  Erillisyys ei merkitse 
emotionaalista etäisyyttä, välinpi-
tämätöntä suhtautumista toiseen 
ihmiseen.  Juuri terveeseen erilli-
syyteen kasvanut ihminen kykenee 
hyvin intiimiin läheisyyteen, koska 
hän tietää voivansa säilyttää omat 
rajansa ja seisoa omilla jaloillaan

Junkkarit puhuivat perhekoti-
vanhemmille laaja-alaisesti myös 
miesten ja naisten seksuaalisuudes-
ta. Seksuaaliseen intohimoon ei ole 
perinteisesti liitetty henkistä viisaut-
ta, kykyä ymmärtää omien tekojen 
ja tunteiden syitä.  Intohimo vain 
sattuu kohdalle ja saa yliotteen.

Hieman kärjistäen sanottuna hei-
dän tulkintansa oli: rakastuminen 
ja pakko-oireinen häiriö saattavat 
omata saman kemiallisen profiilin.  
Aivotutkijoiden mukaan rakastumi-
sen tunne muistuttaa pakkomiellettä, 
joka on lähempänä suklaan himoa 
kuin suurta tunne-elämystä.

Perhekotivanhemmat 
saivat hyvän paketin tietoa 
yhdessä elämisen ja yhdessä 
tekemisen monimutkaisuu-
desta. Saimme tietoa myös 
kaikesta siitä hyvästä, mitä 
kaksi tasa-arvoista ihmis-
tä voi kokea yhdessä.

  
Käsitellyt asiat olivat pää-

osin tuttuja meille kaikille, 
mutta antoivat ajattelemisen 
aihetta ja lisää ymmärtä-
mystä toisiamme kohtaan.

 
Asioita on hyvä kuulla 

yhdessä, ilman kiirettä.  
Nyt siihen oli mahdollisuus.

 Vappu Määttänen     

Perhekotivanhemmat
rakkaus- ja työparina
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Vieläkö muistat sen ajan
kun Suomenmaassa
kulutusjuhlaa vietettiin
kuinka sen kupla
pankkikriisillä puhkaistiin
ja lama-ajan tsunamiaallot
iskivät kaikkein heikoimpiin.
Vieläkö muistat sen ajan
kun lastenkodit kalliiksi tulivat,
tulosvastuuta haettiin
kehitettiin, saneerattiin, lakkautettiin.
Lapset hiljaa unohdettiin
punakynä ylitse vedettiin..

Eivät apua tarvitsevat lapset  
minnekään kadonneet  
ei kadonnut lasten hätä.  
Tarvittiin turvallista kotia  
kotia isolla Koolla.  
Mietittiin ja tuumailtiin.  
Keksittiin perhekoti  
koti joka olisi laitoksen  
ja perheen välimuoto.

Tartuttiin toimeen yhdessä
kaksin käsin
suurella innolla
suurella sydämellä.
Maalaisjärjellä toimittiin
mielekästä perhekoti-ideaa kehitettiin.
Haluttiin pois turhasta paperityöstä
helpottaa arkea
antaa aikaa lapselle
hänen ongelmilleen
kasvulleen.

Täsmätyötä tehtiin vuosia
saatiin palautetta
korjattiin virheitä
nähtiin tulosta.
Ei vuodessa
ei toisessa
vasta vuosien kuluttua.

Mitä sitten tapahtuikaan.
Nyt eletään modernia nykyaikaa
Olisiko jopa postmodernia.
Tuli käänne hyvään perhekotityöhön.
Kvartaalitalouden ostopalvelu-
kilpailutuskartellin byrokraattinen
A-4 viruspaperipandemia iski.
Meidät kilpailutettiin
laitettiin jonoon
järjestykseen.

Työmme punnittiin 
annettiin pisteytys-sija..  
80% ratkaisee raha  
20 % ratkaisee lapsen etu, 
kasvatus, hoito,  
lapsen eheyttäminen saaminen 
kelvolliseksi  
itselle ja muille.

Aikoja on eletty  
ajan ratasta käännetty. 
Lapsi heitetty pesuveden 
mukana huutolaiseksi 
elämänkerjäläiseksi. 
Saneerattu..  
Millä mittaamme  
lapsen hyvinvointia 
lapsen etua, arvoa.

Aikoja on eletty
Onko se kuluttajahintaindeksi 
vaihteleva pörssikurssi  
vain hex-indexi.  
Ei todellakaan  
ei se niin saa olla.  
Lapsella on itseisarvo,  
100 % ihmisarvo !  
Kuka uskaltaa  
pisteyttää sen ?

Mitä tekevät pitkän työuran tehneet 
perhekoti-idean kehittäjät  
vielä innosta työssä mukana elävät 
rakkauttaan ja rajoja jakavat 
perhekotivanhemmat.  
Lyövät ryppyiset rukkaset pöytään 
nousevat vapisevin jaloin barrikaadeille  
puolustamaan lapsen etua  
ihmisenä olemisen oikeutta!

Vielä on olemassa ihmisarvo  
oma paikka lapselle.  
Tilataan se ”rokote”  
pistetään lapsi omalle paikalleen 
pystytetään jalusta lapselle.  
Annetaan lapsen merkitä  
enemmän kuin raha!

Sisko Toivio 2006 
Metsäkulman perhekoti

Liiton juhlakokouksessa nimettiin ja palkittiin kunniajäseniä. Kuvassa vas. Tuija-Suikkanen-Malin ja Jukka Malin, Marja ja Pekka 
Kuosmanen sekä Sisko ja Sulo Toivio. Kuvasta puuttuvat kunniajäsenet Kati ja Olli Ahonen sekä Leena ja Antti Suikki.
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Lastensuojelulain 
uudistuksessa on edetty 
kahdessa vaiheessa:

1.) Viime vuoden marraskuus-
sa uudistettiin yhteydenpi-

don rajoittamista koskevat sään-
nökset ja rajoitustoimenpiteet. 
Molempien osalta päädyttiin sii-
hen, että ne  koskevat vain huos-
tassa olevia lapsia – ja rajoitustoi-
menpiteitä voidaan käyttää  vain 
laitostyyppisissä yksiköissä.

Lakimuutoksen jälkeen pide-
tyissä lastensuojelulakia koske-
neissa koulutuksissa on ihmetystä 
herättänyt se, eikö todellakaan 
rajoitustoimenpiteitä voida käyttää 
muissa kuin laitoksissa. Mitä ra-
joitustoimenpiteitä ylipäätään on: 
Aineiden ja esineiden haltuunotto, 
henkilöntarkastus, henkilönkat-
sastus (puhalluttaminen, veri-, 
hius- virtsa- ym. näytteiden otta-
minen), omaisuuden/lähetysten 
tarkastaminen, kiinnipitäminen, 
liikkumisvapauden rajoittaminen, 
eristäminen ja erityinen huolenpi-
to. Miksi näitä ei voi käyttää muut 
kuin laitokset, esimerkiksi  amma-
tilliset perhekodit – on tilanteita, 
joissa ko. toimenpiteitä tarvitaan: 
On täysin mahdollista, että lap-
sella on hallussaan päihteitä tai 
teräaseita; myös muualla kuin 
laitoksissa tulee esiin kiinnipito-

tilanteita; joskus on välttämätöntä 
selvittää, onko lapsen hallussa 
olevassa tilassa ns. kiellettyjä ai-
neita tai esineitä.

Lainvalmistelija ja-säätäjä ovat 
lähteneet siitä, että perhehoito-
tyyppisessä toiminnassa rajoitus-
ten käyttöä ei voi olla samanlaista 
kuin laitoshuollossa. Muussa kuin 
laitoshuollossa tulee noudattaa 
pitkälti tavanomaisen kotikasva-
tuksen periaatteita. Hallituksen 
esityksessä laiksi lastensuoje-
lulain muuttamiseksi (HE 225 / 
2004 vp.) todetaan mm. seuraa-
vaa: ”…perhehoidossa noudate-
taan pitkälti tavanomaisen koti-
kasvatuksen periaatteita. Lapselta 
esimerkiksi otetaan pois heidän 
hallussaan olevia päihteitä sekä 
terveyttä ja turvallisuutta vaaran-
tavia esineitä. Rajoitusten käytön 
perhehoidossa on viime kädessä 
katsottu perustuvan lapsen huo-
lenpidosta vastaavien henkilöiden 
tavanomaiseen kasvatus- ja huo-
lenpitovastuuseen.” ( sivu 63 ).

Selitys siihen, miksi yhteyden-
pidon rajoittamista ja rajoitus-
toimenpiteitä ei voida kohdistaa 
avohuollon tukitoimin sijoitettui-
hin lapsiin, löytyy hallituksen esi-
tyksen sivuilta 62  ja 63: ” Ilmeistä 
on, että myös avohuollon tukitoi-
mena sijoitettuihin lapsiin  ainakin 
jossakin määrin joudutaan koh-

distamaan erilaista rajoittamista. 
Näissä tilanteissa tulee kuitenkin 
aina tarvittaessa erikseen arvioi-
da, onko avohuollon tukitoimena 
tapahtunut sijoitus enää riittävä. 
Osin käytettyjen rajoitusten on…
katsottu kuuluvan tavanomaisen 
kasvatusvastuun piiriin.”

Yhteenvetona voidaan todeta, 
että perhekodissa on edelleen sal-
littua normaali, terve arkielämän 
kasvatusvastuu ja sen edellyttämät 
toimenpiteet. Terveen järjen käyt-
täminen on siis edelleen sallittua 
– jopa suositeltavaakin.

2.) Lastensuojelulain koko-
naisuudistus toteutuu vuo-

den 2008 alussa voimaan tulevalla 
uudella lastensuojelulailla. Perhe-
kodin tulee luonnollisesti tuntea 
tuo uusi laki. Kuitenkin itse tuohon 
työhön välittömästi vaikuttavia py-
käliä laissa on varsin vähän – lain 
keskeinen painopistealue on pai-
kallisessa sosiaalitoimessa.

Otan tässä artikkelissa esiin joi-
takin uuden lain keskeisiä kohtia / 
uudistuksia:

 

LAKINEUVONTAA JÄSENILLE
Liitolla on sopimus lakineuvonnasta varatuomari Jarkko 
Helmisen kanssa.
Sopimus kattaa edelleen alustavan selvitystyön.  Jatkotoi-
menpiteet ja pidemmälle menevät selvitykset jäävät perhe-
kotiyrittäjän itse kustannettaviksi.
Jos siis perhekotisi tarvitsee lakineuvontaa, voit ottaa yh-
teyttä Jarkko Helmiseen, mielellään sähköpostitse, jättä-
mällä hänelle yhteystietosi (myös sähköpostiosoite) ja ker-
tomalla lyhyesti ongelmastasi.  Hän ottaa sinuun yhteyttä.

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

Lisätietoja löytyy liiton jäsensivuilta.

UUSI LASTENSUOJELULAKI

• Uuden lain ”lippulaiva” on sanat: Varhainen puuttuminen. Laki 
edellyttää valtion ja kuntien turvaavan lasten ja nuorten kasvuedel-
lytyksiä mm. edistämällä moniammatillisia ja varhaiseen puuttu-
miseen perustuvia toimintatapoja. Uudistuksen erääksi tavoitteeksi 
mainitaan ongelmiin puuttuminen entistä varhaisemmin. Laissa 
korostetaan eri viranomaisten velvollisuutta varhaiseen puuttumi-
seen. Toteuttamiskeinona on se, että niiden henkilöiden piiriä, joil-
la on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on laajennettu. Sitä 
”rimaa”, koska lastensuojeluilmoitus on tehtävä, on madallettu.

• Tällä hetkellä ns. pakkohuostaanotosta päättää sosiaalilautakun-
ta tai vastaava – kuitenkin siten, että päätös on alistettava hallinto-
oikeuden vahvistettavaksi. Ensi vuoden alussa sosiaalilautakunta 
jää ”kuvioista” pois. Kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä 
sosiaalihuollon johtava viranhaltija tekee hakemuksen pakkohuos-
taanotosta suoraan hallinto-oikeudelle, joka ratkaisee asian.

• Muutenkin asiat etenevät jatkossa viranhaltijavetoisesti: Kun-
nan sosiaalihuollon johtava viranhaltija tekee päätökset tärkeim-
mistä asioista, eli huostaanotosta tapauksissa, joissa huoltaja ja 
12-vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa, sijaishuoltoon 
sijoittamisesta, huostassapidon lopettamisesta, jne. Asioiden val-
misteluvastuu on lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä.

• Lapsen sijoittaminen avohuollon tukitoimena ensi vuoden alusta 
on mahdollista vain, kun perusteena on lapsen tuen tarpeen arvi-
ointi tai lapsen kuntouttaminen taikka lapsen huolenpidon järjes-
täminen väliaikaisesti esim. hänen huoltajansa sairauden vuoksi. 
Lasta ei voi sijoittaa avohuollon tukitoimena, jos huostaanoton 
edellytykset täyttyvät.

• Nykyinen huoltosuunnitelma saa uuden paremman nimen. Uu-
dessa laissa huoltosuunnitelma muuttuu asiakassuunnitelmaksi.

Varatuomari Jarkko Helminen
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H
eti, kun lapset olivat päässeet koulusta, lähdimme kohti Anjalankoskea. Matkassa oli mukana 10,11,12 

ja 13 -vuotiaat lapset sekä me perhekodin vanhemmat, joille on kertynyt hieman enemmän. 
200 km kului yllättävän nopeasti ja saavuimme Anjalan nuorisokeskuksen pihaan. Ilmoittautumisen ja 

majoitustilaan (4 makuuhuonetta ja olohuone/keittiö yhdistelmä) asettumisen jälkeen lähdimme ruokailemaan. 
Ruoka osoittautui niin hyväksi, että ruoalle perso pieni matkalaisemme olisi halunnut asettua paikkaan viikoksi.

Viikonlopun aikana harjoittelimme ohjaajan avustuksella köysiradalla tasapainoilua, testasimme luontotietämystämme ja 
osallistuimme ”Tapion armoilla” nimiseen erämiestaitoseikkailuun. Lapsemme nauttivat kovasti luonnossa samoilusta, 
mustikka- ja vadelmateen keittämisestä, onkivapojen tekemisestä, kalan perkaamisesta, paistamisesta jne. Osaamme 

nyt tehdä hätälaavun tuulensuojaksi ja tiedämme myös luonnon merkit, joilla voimme määrittää ilmansuuntia.

Luontoseikkailun lisäksi pyöräilimme, uimme, saunoimme ja painoimme leiripaidat. Sokerina oli 
pohjalla kaikkien jännittämä ja odottama koskiseikkailu, EHDOTON SUOSIKKI. Koskiseikkailu lohkaisi 
budjetistamme lähes puolet, mutta oli hintansa väärtti. Kumiveneellä, liivit ja kypärät päällä meloimme 
useasta koskesta. Sopivasti vatsassa perhosia lennättävä, mutta hallittavissa oleva jännitys, toi meille 
kaikille unohtumattoman elämyksen. Lähdimme viikonloppuun seikkailumielellä ja seikkailla saimme.

Viikonloppu ANJALAN 
    NUORISOKESKUKSESSA 24.-26.8 2007
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Havurinteen 
Seikkailijoiden mielipiteitä:

-  Niin kivaa, että haluaisin 
 mennä toistekin

-  Mukavaa, kun oli niin paljon 
 tekemistä

-  Koskiseikkailu oli paras!

-  Tekemistä oli vähän liikaakin, 
 ei jäänyt aikaa kalastaa

-  No, se koskenlasku oli parasta

Elämyksen kokonaishinta riippuu vali-
tuista aktiviteeteista, mutta kokonaisuu-
dessaan opetusministeriön tukemissa 
nuorisokeskuksissa hinta-laatusuhde on 
erinomainen.

Lisäksi meillä jäsenillä on tällä hetkel-
lä mahdollisuus saada liitoltamme tukea 
nuorisokeskuksiin suuntautuville virkisty-
mis- ja seikkailumatkoille.

Elämyksellistä loppuvuotta kaikille, toivottaa Mirja Korkka, Havurinteeltä

Liitto tiedottaa:
* Kilpailutustarjoukset löytyvät nettisivulta osoitteesta  www.hankinnat.fi / hilma.

* APKL:lle uudet säännöt
 Liiton uudet säännöt on nyt hyväksytty Yhdistysrekisteritoimistossa.
 Uusien sääntöjen myötä vuosikokouskäytännössä siirrytään yhden kokouksen rytmiin. 
 Seuraavassa liittokokouksessa 11. – 12.3.2008 Jyväskylässä käsitellään kaikki vuosikokousasiat eli tilinpäätös 
 ja toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 
 Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä vuosittain 1/3 on erovuorossa.  
 Ensimmäisen vuoden erovuoroiset valitaan arvalla.

Kannattajajäsenyys 
 Uutta säännöissä on myös kannattajajäsenluokka, johon jäsenperhekoti voi liittyä, kun perhekodin toiminnallinen rakenne 
 muuttuu toisenlaiseksi kuin liiton liittymiskriteerit edellyttävät.
 Kannattajajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Jäsenyyskriteerit
 Uusien sääntöjen vahvistamisen myötä myös liiton uudet jäsenyyskriteerit otetaan käyttöön.
 Uudet kriteerit on julkaistu kotisivullamme osoitteessa www.apkl.fi.

Laatua
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Suomen Nuorisokeskukset ry:n ja liittomme 
yhteistyönä olemme rakentaneet jäsenperhe-
kodeille todella edullisen virkistys- ja hyvin-

vointipaketin.

Suomen lasten ja nuorten säätiön myöntämän määrärahan 
turvin jäsenperhekotimme saavat stipendeinä tukea 3 päivän 
(2 yötä) harraste- ja virkistysleirille osallistumiseen. 

Avustusta voi hakea vuoden 2008 loppuun asti. Stipendejä 
myönnetään niin kauan kuin myönnettyä määrärahaa riittää. 

Laittakaa hakemus vetämään nopeasti. Voitte itse varata ajan 
haluamastanne nuorisokeskuksesta (nimet ja yhteystiedot 
ohessa). Sen jälkeen hakemus liittoon.

 
Päätös stipendistä tulee nopeasti. Hakemukseen kannattaa 

kirjata omia toiveita sille varattuun kohtaan.

Leirille osallistutaan koko perheen voimin. Perhekodin 
kustannusosuudeksi jää täysihoidosta ja ohjelmasta vain 15 
– 20 euroa heng.  Mikäli nuorisokeskus sijaitsee yli 300 km:n 
päässä kodista, voidaan hakemuksesta myöntää erikseen mat-
ka-avustusta 5 euroa/henkeä kohti

Leiripäivien aikana perheille annetaan virikkeitä ja ideoita 
yhdessä tekemiseen, lomailuun, virkistymiseen ja omiin har-
rastuksiin.

Päivien ohjelmassa on luonnossa liikkumista yhdessä ja 
omatoimisesti nuorisokeskuksen palveluja käyttäen (esim. 
luontoretki, vaellus, melontaa, lumikenkäilyä, kalastusta ym.  
Lisäksi nuorisokeskuksen välineistöä / toimitiloja hyväksi-
käyttäen voidaan harrastaa retkeilyä, jousiammuntaa, askarte-
lua, liikuntaa ym. Omia ideoita toimintaan otetaan ilomielin 
vastaan.

  
Hakulomake löytyy nettisivultamme osoitteesta 

www.apkl.fi > lomakkeet. Niitä voi myös tilata toi-
mistostamme, puh. (03)5898 880. Hakemukset pos-
titetaan osoitteeseen: APKL Jäsen ja toimistopalve-
lut, Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti.

Stipendileiriä voi hakea seuraaviin laadukkaisiin nuorisokeskuksiin:

Nuorisokeskus Anjala 
Ankkapurhantie 5, 46910 ANJALANKOSKI 
http://www.nuorisokeskusanjala.fi 

Nuorisokeskus Hyvärilä 
Lomatie, 75500 NURMES 
http://www.hyvarila.com 

Nuorisokeskus Inari 
Riutula, 99870 INARI 
http://www.travel.fi/fin/luokkis/Inari 

Nuorisokeskus Marttinen 
Herrasentie 16, 34800 VIRRAT 
http://www.virrat.fi/marttinen 

Nuorisokeskus Metsäkartano 
Metsäkartanontie 700, 73900 RAUTAVAARA 
http://www.metsakartano.com 

Nuorisokeskus Oivanki 
Rovaniementie 62 A, 93999 KUUSAMO 
http://www.travel.fi/fin/luokkis/oivanki 

Nuorisokeskus Piispala 
Piispalantie 608, 43300 KANNONKOSKI 
http://www.piispala.fi 

Nuorisokeskus Syöte 
Syötekylä, 93280 SYÖTE 
http://www.syotekeskus.fi 

Nuorisokeskus Villa Elba 
Sannanrannantie 60, 67100 KOKKOLA 
http://www.kokkola.fi/elba/fi/index.shtml 

Keskuksista löytyy majoitustilat, ateriapalvelut, kokous- ja koulu-
tustilat sekä harrastustilat sekä välineistö liikuntaan, seikkailuun ja kä-
dentaitoihin, luontopolut ja retkeilyreitit, ja runsaasti ohjelmapalveluja.  

Toiminnan ja tekemisen laadun takaavat puitteiden lisäksi pätevät 
ohjaajat ja vastikään toteutettu SETLA- turvallisuusauditointi luon-
to- ja seikkailuaktiviteetteihin liittyen.

Tämä hyvä, perheiden yhdessätekemistä, jaksamista 
ja nuorten harrastustoimintaa tukeva ja käynnistävä mah-
dollisuus kannattaa hyödyntää sataprosenttisesti ja pian!

Nyt jäsenperheet yhdessä 
edulliselle leirimatkalle

– ehkä jo hiihtolomalla!
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Salibandyterveisiä! 

Tämänvuotinen APKL:n Salibandyturnaus Joensuussa 10.11. 
jouduttiin peruuttamaan vähäisen ilmoittautumismäärän 
vuoksi. 

Varattua kaukalotilaa ei kuitenkaan luovutettu pois vaan se 
hyödynnettiin!  Turnaushenkeä ja ideoita löytyi omasta takaa.  
Perhekoti Peura sattui lomailemaan seudullamme. Löimme 
hynttyyt yhteen ja kutsuimme mukaan paikkakunnalla toimi-
van perhekodin.  Saatiin kasaan kolmen perhekodin joukkue 
ja pidimme pelillisesti mitä onnistuneimman ”Karjala Ystä-
vyys Turnauksen”. Päätimme myös innokkaimpien kanssa, 
että liiton turnaus siirretään ensi keväälle – esim. huhtikuulle 
- ja allekirjoittanut varaa samoista juhlallisista puitteista tur-
nausajan ja -paikan. Tämä tiedoksi kaikille perhekodeille ja 
kun kutsu käy, JOENSUUHUN SITTEN MUUTEN TULLAAN! 

Ystävyys Karjala Turnauksen tulokset olivat: 
1. Pk Peura 2. Pk Arianne 3. Pk Kotirinne.

Terveisin
Martti Muttonen Suhmurasta 

APKL:n uusi hallitus, kuvassa vas. Hannu Kuusisto, Tanja Ögård, Liisa Mäki, Sinikka Riipinen, Tiiu Raid-Ala, Kaisa Höglund-Ollikainen, Kari Karo-
mäki, Heimo Hakkarainen, Jouko Karhu, Kari Kokko ja Pertti Ollila.

Uusia 
jäsenperhekoteja:

Liittomme jäseniksi on  loppuvuoden aikana 
hyväksytty seuraavat perhekodit:

Perhekoti Lintusalo, 
Hanna-Kaisa ja Pete Lintusalo, Hyvinkää

Perhekoti Kilpikallio, 
Miia ja Jorma Koppi, Ristiina

Tervetuloa mukaan – uudet jäsenet.  

Toimimaan ja vaikuttamaan!

Laatua
lastensuojeluun
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Kiitos kaikille kirjoittajille ja avustajille. 
Otan mielelläni vastaan palautetta lehdestä!

     
    Päätoimittaja
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APKL ry:n hallitus 2008
Puheenjohtaja
Pertti Ollila
Perhekoti Nuutti, 
Palokka, 
puh. 040 501 5380
pertti.ollila@apkl.fi 

Varapuheenjohtaja
Kari Kokko
Perhekoti Kaurismäki, 
Hausjärvi, 
puh. 050-511 1411
pk-kaurismaki@apkl.fi
  
Sihteeri
Kaisa Höglund-Ollikainen 
Perhekoti Olliver, 
Rapattila, 
puh. (05)412 1310
pk-olliver@apkl.fi 

Muut jäsenet
Kari Karomäki
Perhekoti Valo, 
Somero, 
puh. 040 572 6114 
pk-valo@apkl.fi

Tanja Ögård
Perhekoti Juolukka, 
Tesjoki, 
puh. (019)514 541
pk-juolukka@apkl.fi

Jouko Karhu
Perhekoti Otso, 
Kempele, 
puh. 044 364 2001 
pk-otso@apkl.fi

Hannu Kuusisto
Perhekoti Kuusisto, 
Mäntyharju 
puh. 044 508 1584
pk-kuusisto@apkl.fi

Heimo Hartikainen
Mäntykallion perhekoti, 
Jokihaara, 
puh. 040 744 9880
pk-mantykallio@apkl.fi

Varajäsenet
Liisa Mäki 
Perhekoti Oscar, 
Haukivuori, 
puh. 044 262 5959
pk-oscar@apkl.fi

Tiiu Raid-Ala
Perhekoti Väisänhovi, 
Virtasalmi,  
puh. 040 820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi

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

Toimisto- ja jäsenpalvelut:
Vappu Määttänen  
Toimistopalvelu Ohviisi, 
Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti,
puh. (03) 5898 880, 
fax (03) 5898 879
vappu.maattanen@apkl.fi

Työryhmät:

Amppeli-lehti:
Kari Karomäki 
Tanja Ögård  

Nettisivut:
Heimo Hartikainen  

Koulutus- ja laatutyöryhmä:
Tiiu Raid-Ala
Liisa Mäki  

Kotisivut osoitteessa:
www.apkl.fi

Syysliittokokouksen päätöksiä

APKLn syysliittokokous pidettiin 15-vuotisjuhlaristeilyllä m/s Vi-
king Mariellalla.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Marika Jensen ja sihteerinä 
Kaisa Höglund-Ollikainen.

Yksimielisillä päätöksillä valittiin liitolle hallitus, jonka puheenjohtajaksi valit-
tiin edelleen Pertti Ollila ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Kari Kokko. Sihteeriksi 
valittiin edelleen Kaisa Höglund-Ollikainen.  

Hallitukseen tulivat valituiksi varsinaisina jäseninä Kari Karomäki, Tanja 
Ögård, Jouko Karhu, Hannu Kuusisto ja Heimo Hartikainen.  Varajäseniksi valit-
tiin Liisa Mäki, Tiiu Raid-Ala ja Sinikka Riipinen. 

Syysliittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Liiton 
jäsen- ja kannatusjäsenmaksua päätettiin hallituksen esityksestä alentaa nykyi-
sestä 750 eurosta 500 euroon/ vuosi. 

Liitolle on hyväksytty uudet säännöt jo kevätliittokokouksessa. Niiden tultua 
voimaan hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi, jolloin ensimmäisen 
vuoden erovuoroiset 1/3 valitaan arvalla.

Uusissa säännöissä on myös mahdollisuus kannattajajäsenyyteen.      

Länsi-Suomen laatupiiriläiset toimivat ahkerasti: Tässä Marika Jensen ja Riitta Santala viihtyvät mutakylvyssä 
tynnyrissä. Helppo tunnistaa, eikö vain?

APKL:n liittokokous 11. – 12.3.2008
Jyväskylässä Hotelli Alba
Vuoden 2008 liittokokous pidetään Jyväskylässä. 

Varsinaisten liittokokousasioiden lisäksi kuulemme asiaa mm. sijaistraumatisoitumisesta 
sekä virkistymme iloisen liikunnan parissa.

Kokoustilat ja majoittuminen Hotelli Albassa.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet postitetaan jäsenille tammikuussa.

Varatkaa aika kalenteriinne!

Järjestämisvastuu Keski-Suomen laatupiiri.

Laatua
lastensuojeluun
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ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI 
 
UUSIMAA
KARSKOGIN PERHEKOTI
Päivi & Hannu Kosonen 
Jyrkännetie 10, 02580 Siuntio 
Puh. (09)256 1611, fax (09)256 1595,
0400 200 842, 
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 
pk-pajuniitty@apkl.fi 

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

PERHEKOTI KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi 
Kuninkaantie 388, 10420 Pohjankuru 
Puh. (019)245 6554, (019)245 6553,
fax (019)245 6566, 
040 700 5525, 040 700 5580 
pk-kuusniemi@apkl.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 REIJANTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738, 040 708 1105
pk-reijantupa@apkl.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
pk-suvirinne@apkl.fi

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

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 

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

PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä 
Kolkankatu 10, 15140 Lahti 
Puh. (03)764 2116, fax (03)764 2196, 
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.net
 

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

PERHEKOTI LINTUSALO
Hanna-Kaisa ja Pete Lintusalo  
Lehtolankierto 9, 05800 Hyvinkää 
Puh. 044 0333 218
pk-lintusalo@apkl.fi

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

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

PERHEKOTI SINIVUOKKO
Hannele & Pekka Halinen 
Aitomäentie 1166, 45100 Kouvola 
Puh. 040 591 1871, 040 591 1870, 
fax (05)375 3045, 
pk-sinivuokko@apkl.fi

ETELÄ-KARJALA
PERHEKOTI OLLIVER
Kaisa Höglund-Ollikainen & 
Lasse Ollikainen 
Rapattilantie 261, 54250 Rapattila 
Puh. (05)412 1310, fax (05)418 1135,
040 557 0995 
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.kirsikkalaakso.net
 

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

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.  040 508 5040, 050 5171 294
pk-rauhanlinna@apkl.fi
 

PERHEKOTI VAKKIS
Tiina Hansen & Jukka Rojola 
Koistennokanpolku 12, 23500 
Uusikaupunki 
Puh. (02)841 4147, (02)844 1731, 
fax (02)844 1732, 
040 513 1460, 0400 566 677 
pk-vakkis@apkl.fi
 

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

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

ISOJÄRVEN KOTIKARTANO
Leena Erkkilä-Ackman & Risto Ackman 
Ruolahdentie 914, 17870 Ruolahti
Puh. (03)533 2705, 
050 330 9100, 050 330 9366 
pk-isojarvenkotikartano@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. (014)814 236, fax (014)814 173,
040 744 9880 
pk-mantykallio@apkl.fi

AMMATILLISET PERHEKODIT 15.11.2007



AMPPELI

��2/2007

PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen 
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski 
Puh. & fax (014)520 638, 
050 552 1717, 044 532 6261 
pk-lahtinen@apkl.fi 
www.sisis.fi/perhekoti_lahtinen
 

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

PERHEKOTI NUUTTI
Leena & Pertti Ollila 
Nuutinpolku 46, 40270 Palokka 
Puh. & fax (014)633 122, 
040 748 1609, 040 765 4581 
pk-nuutti@apkl.fi
 

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Rainer Reiman 
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi 
Puh. (014)424 080, fax (014)424 322, 
050 323 7900, 050 323 7901, 
pk-reiman@apkl.fi
 

PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki 
Kappelintie 68, 41120 Puuppola 
Puh. (014)310 1405, fax (014)310 1305, 
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. & fax (014)866 316, 044 884 590 
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

       ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

ETELÄ-SAVO
 

LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell 
Pastilantie 27, 50600 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 KANGASMETSÄ
Arja Kinnunen & Harri Kaitainen 
Hääränmäentie 2, 52100 Anttola 
Puh. 0400 753 059, 040 509 0118 
pk-kangasmetsa@apkl.fi
 

PERHEKOTI KILPIKALLIO
Miia &  Jorma Koppi
Katajamäentie 9, 52300 Ristiina
Puh. 040 5622 512, 050 538 3036
pk-kilpikallio@apkl.fi

PERHEKOTI KOTIKUMPARE
Leena & Ossi Häkkinen
Kangasniementie 1701, 77240 Halkokumpu
Puh. (015) 428 499, 
040 513 3483, 040 741 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 & Robin Savonius 
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna 
Puh. 044 570 3574, 0440 486 643
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
 

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

PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola 
Kapiankuja 19, 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

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

MÄNTYLINNAN PERHEKOTI
Sinikka Hynninen-Otva & Harri Otva 
Kontioniementie 62 D, 80780 Kontioniemi 
Puh. (013)732 447, 
050 593 7924, 050 382 2138 
pk-mantylinna@apkl.fi
 

PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen 
Kaksostie 14, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140
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.koti.mbnet.fi/pihan/perhekoti.htm
 

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
 

KUUSKOTI
Leena & Kyösti Viding 
Kaapinniementie 22, 72300 Vesanto 
Puh. (017)650 781, fax (017)650 782,
040 5039 872 
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 AURINKORANTA 
Kati & Jani Pusa
Keihästaipaleentie 61, 71570 Syväniemi
Puh. (017)263 4446, 
044 363 4446, 044 363 4448 
pk-aurinkoranta@apkl.fi 
www.huostaanotto.net

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

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

PERHEKOTI URHEA RUUSU
Siiri ja Pasi Rosvall
Merijerikatu 4, 74700 Kiuruvesi
Puh. (017)752 150,
040 913 7197
pk-urhearuusu@apkl.fi 
www.urhearuusu.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 KIEPPI
Margot Tammela & Nina Kulkula 
Puolangantie 2453, 93350 Jaurakkajärvi 
Puh. (08)780 380, (08)530 7742 
pk-kieppi@apkl.fi

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

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. (08)556 7377, 556 7759  
040 766 7432, 040 824 2164 
pk-rantakokko@apkl.fi 
www.perhekodit.net/rantakokko
 

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

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

KAINUU
 

PERHEKOTI KOLUMBUS
Heli Parkkinen & Erkki Heinonen  
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi 
Puh. (08) 712 000, 
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 
pk-suoheimo@apkl.fi
www.perhekotisuoheimo.fi

Liiton kunniajäsenet:
Kati ja Olli Ahonen
Leena ja Antti Suikki
Marja ja Pekka Kuosmanen 
Sisko ja Sulo Toivio
Tuija Suikkanen-Malin ja Jukka Malin



AMPPELI

��   2/2007

Hyvää 
Joulua

ja
Onnellista

Uutta 
Vuotta!

Hyvää 
Joulua

ja
Onnellista

Uutta 
Vuotta!

Hallituksen
vastuualueet 2008

Puheenjohtaja:
Pertti Ollila
puh. 040 501 5380

Varapuheenjohtaja:
Kari Kokko
puh. 050 511 1411

Sihteeri:
Kaisa Höglund-Ollikainen
puh. (05) 412 1310

Talous:
Hannu Kuusisto
puh. 044 508 1584

Amppeli-lehti:
Kari Karomäki
puh. 040 572 6114
Tanja Ögård
puh. (019) 514 541

Nettisivut:
Heimo Hartikainen
puh. 040 744 9880

Koulutus- ja laatutyöryhmä:
Tiiu Raid-Ala
puh. 040 820 8845
Liisa Mäki
puh. 044 262 5959

Toimisto- ja jäsenpalvelut:
Vappu Määttänen
Toimistopalvelu Ohviisi
Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
puh. (03) 589 8880

Kotisivut osoitteessa:
www.apkl.fi

Etukannen kuva:
Kari Karomäki
Takakannen kuva:
Antti Puoliväli

Laatua
lastensuojeluun
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