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HEI KAIKILLE!

T
asapuoliset terveiset kaikille marraskuun puolen välin maista. Ilma laukkaa kohti jou-
lua ja maassa on hieman luntakin. Normaalisti tiedän päivälleen, kuinka monta yötä on 
pukin tuloon – mutta nyt täytyy katsoa kalenteriin. Kiireitä onkin riittänyt. 

Perhehoitolain valmistelu on työryhmän kanssa hurjassa vauhdissa. Tämän kuluneen syk-
syn aikana on ollut tarkoitus käydä koko edeltävä laki läpi ja saada aikaan kokonaisuudis-
tussuunnitelma jo joulukuun 
loppuun menneessä. Työn 
määrää ei ainakaan ole vä-
hentänyt termistön luominen 
perhehoitolakiin. Kuitenkin 
se on perustavaa laatua oleva 
kysymys, jonka pohjalle ko-
ko lain valmistelu perustuu. 
Ja siellä täytyy olla ammatil-
linen perhekoti. 

Talous ja varsinkin kunti-
en taloustilanne ovat aihe-
uttaneet monenlaista päänvaivaa edelleen. Me yrittäjinä olemme saaneet osamme kuntien 
säästötalkoista. Osa kuntien säästöistä on tuntunut täysin ylimitoitetuilta ja jopa absurdeilta, 
mutta rahan säästäminen taitaa olla pakko. Kuitenkin lapsen edun unhottaminen ei mieles-
täni ole säästöjen arvoista, sillä kentän kertomukset sijaispaikan muutoksista eivät osoita 
pitkäjänteistä ajattelua eikä orientoitumista tulevaan. Miksi täytyy toistaa edellisen laman 
virheet ja säästää ”väärissä” paikoissa – eikö edellisestä opittu mitään. 

Itselläni on hyvinkin voimakas tunne siitä, että tämän talouskurimuksen jälkeen liittomme 
jäsenien palveluita tullaan kysymään todella. Me pystymme vastaamaan haasteisiin, joita 
kunnat joutuvat säästöjensä seurauksien paikkaamiseksi meille esittämään. Perhehoidon 
lisääntyessä meidän osamme on kokonaispalvelutarjoajien joukossa merkittävä. Ammatil-
lisuutemme ja halumme tehdä laadukasta lastensuojelutyötä aivan varmasti huomioidaan.   

Muistakaa pitää huolta toisistanne!

Kari Kokko

PS. Vuoden 2010 liittokokous Lappeenrannassa 23-24.03. 
Merkitkää kalenteriinne ja olkaa paikalla!
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A
amupäivän käytimme keskusteluun tuohtumusta herättä-
vistä asioista, jotka perhekotivanhemmat nostivat pinnalle. 
Näitä asioita olivat mm. sijoitetun lapsen pompottelu, so-

siaalityöntekijöiden vaihtuvuus, sijoitusten määrä, jälkihuollon 
turvaaminen sekä liian myöhään turvalliseen, lapselle sopivaan 
paikkaan sijoittaminen. Liian usein ammatillisiin perhekoteihin 
sijoitetaan lapsia ns. tavallisista perhesijoituksista, joissa lap-
si koetaan liian vaativaksi tai vanhemmat niin hankaliksi, että ei 
tuen puutteessa pärjätä. Lapsella on oikeus saada hyvää ja py-
syvää hoitoa, ja sitä ammatillinen perhehoito on rikkaimmillaan.  
Mietimme  myös perhekodeissa toteutettavan työn laadun osoitta-
mista (tiedämme itse- tietävätkö muut) raportoinnit, palautteet ja 
niistä oppiminen kokonaisprosessin kautta. Pinnalle nousi myös 
ajatus oman biologisen perheen (omat lapset)  hyvinvoinnin tur-
vaaminen. Myös toivottiin, että termit joita käytetään lasten sijoi-
tuspaikoista olisivat samassa linjassa koko Suomessa. 

Ryhmätyöt

Teimme päivän lomassa myös LapsiARVIin liittyviä ryhmätöitä, 
joiden purku kirvoitti mielenkiintoisiin keskusteluihin.

Liittomme syyskoulutuspäivät pidettiin

15-16.9.2009 kauniissa Vanajanlinnas-

sa, upeissa puitteissa  neljänkymme-

nen perhekotivanhemman voimin.

Kuntaliiton Tupu Holma ja Sirkka Rou-

su kouluttivat perhekotivanhempia ajan-

kohtaisista teemoista, lastensuoje-

lun haasteista, linjauksesta, laadusta, 

LapsiARVIsta ja omavalvonnasta. 

Kouluttajien ja vanhempien välillä 

käytiin laaja-alaista keskustelua sekä 

tehtiin ryhmätöitä. 

Syyskoulutuspäivät 
Vanajanlinnassa 15. – 16.09.2009

Koulutuspäivä 
oli antoisa ja 

keskustelua 
käytiin vilkkaasti.
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Yhtenä tehtävänä oli asiakkaan osallisuus, kuinka lapsen/nuo-
ren läheiset ovat mukana perhekotitoiminnassa ja kuinka lasta/
nuorta arvostetaan ja kunnioitetaan.

Annetaan riittävästi aikaa, riippuu tietenkin lapsesta sekä iästä. 
Toinen tarvitsee enemmän aikaa kuin toinen, yksilöllisyys. Teh-
dään yhteisiä matkoja, eletään yhteistä arkea, harrastukset, pelit. 
Mutta myös pojat isien kanssa ja tytöt äitien kanssa. 

Läheiset ovat mukana toiminnassa kotilomia suunniteltaessa ja 
toteutettaessa. Järjestetään tapaamisia perhekodissa sekä yhteisiä 
juhlia esim. rippijuhlat. 

Toisena tehtävänä oli miettiä henkilöstön voimavaroja. Miten 
oman itsen/henkilöstön jaksamista tuetaan?  Tärkeänä koettiin 
oma jaksaminen, sillä oma itsemmehän on se meidän tärkein työ-
kalumme. Työvuorot laaditaan sopiviksi, myös lepoaikaa, joustoa, 
kuitenkin napakka turvallinen systeemi. Lomista on pidettävä huo-
li. Myös päivän kulkua auttaa, kun se on selkeästi jäsennelty. Hy-
vä päivärytmi. Kiitoksen sanominen puolisolle. Omaa tilaa ja työ-
rauhaa. Hyvänä on myös koettu yhteiset virkistyspäivät kuin myös 
naisten ja miesten omat virkistysjutut.

Tupu Holma (vas) ja Sirkka 
Rousu Kuntaliitosta koulut-
tivat perhekotivanhempia

Taatusti nuorin koulutus-
päivien osanottaja.
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Mietittiin myös kuinka seurata mahdollista muutosta lapsen/
nuoren sekä perheen hyvinvoinnissa ja elämäntilanteessa sekä 
lapsen terveydessä ja kehityksessä. Tärkeimpänä työkaluna meillä 
on oma havainnointimme yhteisessä arjessa ja lapsen tuntemi-
sessa. Myös yhteistyötahomme ovat tärkeässä asemassa mm. ter-
veydenhoitohenkilökunta niin julkinen kuin yksityinenkin, koulut, 
sosiaalitoimi, kotilomat, kasvatussuunnitelmien seuranta, ihmiset 
jotka harrastusten kautta ovat tekemisissä lasten kanssa, rapor-
toinnit ja keskustelut. Tärkeää myös hyvä vuorovaikutus lapsen ja 
hänen perheensä kanssa.

Myös sisäisen auditoinnin toteuttaminen APKL:ssa herätti mie-
tintää. Ajatuksena oli, että voisimme hyödyntää laatupiirejä esim. 
tekemällä yhteistyötä toisten laatupiirien kanssa. Pitäisi hyödyntää 
aloittavien perhekotien käyttöön myös sitä valtavaa tietoa ja taitoa, 
joka lopettavilla perhekodeilla on.

Mietimme myös mitä perhekodissa voisi tarkoittaa omavalvon-
ta?  Omavalvonta on myös omaa arviointia. Perhekodin vanhem-
pien tehtävänä on tarkistaa tietyin väliajoin toteutuvatko omalle 
perhekodille asetetut vaatimukset. Omavalvontana voi olla jaksa-
misesta huolehtiminen, koulutukset, työkyvyn ja –taidon ylläpitä-
minen. Asialliset  työpuitteet ja se, että perusasiat ovat kunnossa.  
Myös työnohjauksesta huolehtiminen on tärkeää. Oman laatukäsi-
kirjan tekeminen ja ylläpito sekä päivittäminen. Työntekijöille omat 
vastuualueet, ettei kuormiteta yhtä ihmistä liikaa esim. paloturval-
lisuudesta vastaava. Toimintaympäristön on oltava muutenkin tur-
vallinen. Avoin vuorovaikutus. Omavalvonnan päivittäminen, josta 
voikin siirtyä ajatukseen lastensuojelun katsastusjärjestelmästä. 
Sitä voi sitten tahoillaan miettiä, sopisiko lastensuojeluun katsas-
tusjärjestelmä. Perhekodin perustamista suunniteltaessa pitäisi 
ottaa huomioon mm. kelpuutuskatsastus, alkukatsastus, määräai-
kaiskatsastus, kehittämiskatsastus, kohdennettu katsastus.

Laatulupaus konkretisoi 
laadun tahtotilan

Päivän aikana puhuttiin myös laatulupauksen antamisesta 
perhekodissa. 

Laatulupaus kertoo, mitä lapsi, nuori ja hänen perheensä voi-
vat kohtuudella odottaa saavansa lastensuojelupalveluilta. Oikein 
aseteltu lupaus lisää selkeyttä toiminnan tarkoitusperiin sekä vah-
vistaa luottamusta työyhteisön haluun tehdä hyvää työtä lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä parhaaksi – edellyttäen että lupaus 
pidetään.

Laatulupaus on astetta sitovampi kuin lupaus. Laatulupaus on 
konkreettinen lupaus, johon yksikkö sitoutuu. Mietimme kenel-
le laatulupauksen voi tehdä, mitä voi luvata, miten lupaus ”jul-
kistetaan”, kuinka se toteutetaan ja minkälaisia haasteita se tuo 
tullessaan. 

Perhekodissa voi ensisijaisesti laatulupauksen tehdä lapselle, 
lapsen vanhemmille, sijoittaville tahoille, henkilöstölle, monel-
lekin eri taholle, mutta keskusteluissamme koimme laatulupauk-
sen tekemisen itselle tärkeäksi sekä hyvin tärkeäksi tehdä laatu-
lupaus puolisolle, läheisimmälle työtoverille, sillä se on perusta 
perhekoti- toiminnalle.  

Mitä voi luvata perhekodissa? 
Esimerkiksi näitä asioita nousi mieleemme…

•  huolenpitoa

•  ruokaa, rajoja ja rakkautta

•  yksilöllisen kunnioituksen

•  perheen jäsenyyden, kodin

•  aikuisen jatkuvan läsnä olon

•  kodin, opiskelun, harrastukset

•  turvallisuuden 

•  luottamuksen 

•  me kuuntelemme lasta, ohjaamme

•  kahdenkeskistä aikaa

•  tukea vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille

•  lupaan pitää huolta itsestäni, puolisostani ja 
 lupaan biologisille lapsille että olette yhä 
 minulle tärkeitä.

Laatulupaus julkistetaan tietoisuuteen. Laatulupaus voi olla 
suullinen, jolloin  vastapuolet sen tietävät. Laatulupauksen voi 
myös julkistaa tai liittää vaikkapa laatukäsikirjaan tai kodin sään-
töihin. Lupaukseen sitoudutaan ja luvataan vain se, mikä pysty-
tään pitämään. Se luo luottamusta ja turvallisuutta. 

Antoisan koulutuspäivän päätteeksi nautittiin herkullinen buf-
fet-illallinen hyvässä seurassa. Linnan käytävillä seuraa teki myös 
hiljainen haarniskamies ja sekös sai yksinäisen matkailijan mieli-
kuvituksen lentämään ja linnan haamua pelkäämään. Onneksi per-
hekotivanhemmat ovat niin ihanaa porukkaa, että sain yöpaikka-
tarjouksia, jos olisi yöllä alkanut liikaa pelottaa. Mielessäni nau-
reskelin - siinä se vasta näky olisi ollut, kun meikämamma hipsii 
linnan pihan poikki tyyny kainalossa peittoa perässä raahaten. Jos 
ei linnassa ole kummituksia ennen sitä ollut, ja joku olisi minut 
nähnyt, varmasti olisi liikkeelle lähtenyt huhu linnanpihalla vael-

televasta yksinäisestä neidosta.  Tanja Ögård
    Perhekoti Juolukka
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Hinta sisältää koulutuksen, illallisen, lounaan ja kahvit.

jonka ohjelma seur. sivulla.
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Olemme perhekodis-
samme huomanneet, 
että lapset ja nuoriso 
etääntyvät päivä päi-
vältä enemmän suo-
malaisesta luonnosta. 
Elämyksiä ja kokemuk-
sia haetaan mielel-
lään nyt virtuaalisesta 
maailmasta, ohjatus-
ta harrastustoiminnas-
ta tai esimerkiksi kun-
tien nuorisopalveluis-
ta. Oma perhekotimme 
sijaitsee maaseudulla, 
mutta lasten motivoi-
minen metsässä liikku-
miseen on melkoisen 
työlästä. Metsään men-
näänkin oikeastaan vain 
koiran kanssa lenkille.

Syksyn ja iltojen pimenemi-
sen myötä heräsi nuorisossa 
muoti-ilmiö, pimeän pelko. 

Jopa wc-paperin hakeminen navet-
tarakennuksemme varastosta sai 
tunteet laukkaamaan, vaikka piham-
me on valaistu ja varasto myös. Oli 
ilmiselvästi aika tehdä tälle asialle 
jotakin. Perhekodissamme käytetään 
AASEL® - tunnekasvatusmenetel-
mää sekä erilaisia elämyspedagogi-
sia työkaluja, joten päätimme näillä 
eväillä ottaa kerralla kunnolla ”här-
kää sarvista”.

Perhekotimme vietti syksyllä 
2008 APKLn stipendillä viikonlo-
pun nuorisokeskus Anjalassa. Vii-
konloppumme sisälsi muutamia 
ohjattuja toimintoja, mm. erätaito-
jen opettelua. Me perhekodin van-
hemmat huomasimme, että yhdes-
sä tekeminen ja oleminen itsessään 
oli koko perheen mielestä hauskaa. 
Lasten palaute varsinkin erätaitojen 
opettelusta oli positiivista, vaikka 

muutaman tunnin ohjelmassa kes-
kityttiin aivan perusasioihin. Ehkäpä 
lapsetkin huomasivat, että he oikeasti 
osaavat ja tietävät metsässä toimi-
misesta. Samalla huomasimme, että 
lasten suhde suomalaiseen metsään 
on varsin ristiriitainen. Toisaalta 
metsä kiehtoo, mutta siihen liittyvät 
uhkakuvat olivat aina keskustelussa 
esillä.

Rokuanhovi Utajärvellä tuot-
taa majoitus- ja ravintolapalve-
luidensa lisäksi myös seikkailu ja 
elämyspedagogian pohjalta toteu-
tettuja ohjelmapalveluja Rokuan 
luonnossa. Varasimme perheko-
dillemme Rokuanhovista vaellus-
kurssin yhden yön yöpymisellä 
Pookivaaran erämajalla. Rokuan-
hovin isäntä Janne Autere lähti 
retkellemme ohjaajaksi. Varus-
tepuolen täydennykseen saimme 
apua Vuoripuron seikkailuvarus-
tekaupasta. Olemme huomanneet, 
että ulkopuolisen ohjaajan neuvot 

tarttuvat nuorison mieliin aivan 
eri tavalla, kuin omamme. Retken 
valmistelu hoidettiin nuorisolta 
salassa. He tiesivät vain, että Ro-
kualle ja metsään ollaan yhdes-
sä menossa. Matkalle pakattiin 
tavaraa pelkästään varustelistan 
mukaisesti. Ilmassa oli selvästi 
jännitystä, mutta myös uteliasta 
odotusta. Pidimme mukanamme 
retkipäiväkirjaa, johon jokainen 
perheenjäsen sai kirjoittaa mie-
leen tulevia asioita silloin, kun 
halusi.

Ennen retkeä tunnelma oli jän-
nittynyt. Nuoriso koki metsän 
haastavana ja vieraana ympä-
ristönä, vaikka jokainen suoma-
lainen koululainen opiskelee jo 
ala-asteella varsin perusteelli-
sesti metsää aihepiirinä. Yleinen 
ennakko-oletus oli, että metsässä 
liikkumista pidettiin hankalana 
ja vaarallisena. Metsä merkitsi 
hämärää paikkaa, jossa liikku-

RAJOJEN RUKKAUSTA  
 ROKUALLA
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vat eläimet koettiin pelottavina. 
Retkelle lähtöä odotellessa retki-
kuntamme sanailusta ja yleisestä 
kohelluksesta oli havaittavissa 
jännitys.

Tavoitteinamme tälle retkel-
le oli tuottaa perheellemme retki, 
joka sekä haastaa, että rentouttaa 
kaikkia osallistujia. Sää helli meitä 
kuivalla ja tuulettomalla muuta-
man asteen pakkasella. Rokual-
le oli satanut hieman lunta, jota 
vielä joissakin varjopaikoissa oli 
maassa. Olimme retkellä reilun 
vuorokauden ja tuona aikana pa-
tikoimme rauhalliseen tahtiin noin 
8 km lenkin. Retkellä harjoiteltiin 
kompassin käyttämistä, kartan 
lukemista ja ruoanlaittamista. Vä-
lipaloina oli muutama yhteistoi-
minnallinen ja ryhmäyttävä har-
joitus, jotka Janne Autere oli va-
linnut todella osuvasti. Pääsimme 
myös laskeutumaan Pookivaaran 
palovartijan tornin ensimmäiseltä 
tasanteelta. Rokuan kansallispuis-
ton maisemat ovat hienot ja niissä 
on helppo aistia alueen historia. 
Yöpyminen Pookin hiihtomajal-
la autiotupatasoisessa talossa oli 
elämys itsessään. Yöllä oli todel-
la pimeää ja huussiinkin hieman 
matkaa. Onneksi seurueessamme 
oli mukana ”huussiseurakoira” 
Tatu, joka toimi tehtävässään 
täydellisesti.

Retken jälkeen käydyistä kes-
kusteluista ja retkipäiväkirjaan kir-
joitettujen kommenttien perusteel-
la metsä yllätti nuoren polven täy-
sin puun takaa. Rokuan metsässä 
kulkeminen on helppoa ja kangas-
metsä varsin valoisaa. Pookin ma-
jalla vietetty yö nukuttiin hyvin ja 
jokainen uskalsi olla hetken yksin 
itsensä seurassa huussireissulla 
ja Tatu-koiran toimiminen mö-
rönsyöttinä helpotti asiaa. Omista 
rajoista opittiin paljon. Retkellä 
tapahtui sekä itseään yllättäviä ti-
lanneratkaisuja, että myös omien 
oletusten realisoitumisia. Kaikki 
kokivat, että yhdessä ja ryhmän 
kannustamana jaksoi enemmän. 
Oravat olivat koiramme lisäk-
si ainoat retkellä näyttäytyneet 
eläimet, eikä niitä kukaan pitänyt 
uhkaavina.

Me, koko Pöyhösen poppoo 
Hämeenkoskelta, halusimme näin 

kertomuksen ja kuvin jakaa per-
heemme kokemuksen teidän kaik-
kien Amppelin lukijoiden kanssa. 
Yhteisostoja yhdessä tekemisestä 
kumpuaa suuria arkielämää tu-
kevia oivalluksia ja voimauttavia, 
positiivisia kokemuksia, kun ne 
vaan saavat mahdollisuuden ja ti-
lan tulla esiin.

Pöyhösen Inka ja Sauli 
 

Rokuan metsä on 
helppokulkuista

Uni maistui makealle ja metsälle 
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Olen 20-vuotias lähi-
hoitajaopiskelija. Käyn 
viimeistä kouluvuot-
ta, erikoistun lasten ja 
nuorten hoitoon ja kas-
vatukseen. Tällä hetkel-
lä asun koirani kanssa 
Jyväskylässä. Olen yl-
peä siitä, että minulla 
menee elämässäni hy-
vin ja kuinka olen tä-
hän päätynyt. Nyt ha-
luan kertoa elämästäni 
kun asuin sijaisvan-
hempieni kanssa. 

   

Aloitin yhteisen taipa-
leeni Seijan ja Pentin 
kanssa 14 vuotta sitten. 

Asuin tuolloin Vihannin 
SOS- lapsikylässä muiden 
sisarusteni kanssa. Taisin 
tuolloin olla 6-7-vuotias. 

Elämä sujui hyvin lap-
sikylällä. Seija ja Pentti 
olivat päättäneet perustaa 
perhekodin Jyväskylän maa-
laiskuntaan Tikkakoskelle, 
jonne he pyysivät minua ja 
sisaruksiani asumaan kans-
saan. Yksi veljistä ei sinne 
muuttanut, koska hän oli jo 
aiemmin muuttanut lapsiky-
lältä pois ongelmiensa takia. 
Minä ja muut sisarukset 
tietenkin halusimme muut-
taa heidän mukanaan. Itse 
muistan kuinka olin epävar-
ma, toisaalta halusin pois ja 
olla Seijan ja Pentin kanssa, 
mutta toisaalta mietin 
kuinka pystyisin jättämään 
parhaan ystäväni Vihantiin. 
Ja toisaalta miten mummoni 
pärjäisi Kajaanissa kun en 
ole lähellä, näkisinkö häntä 
enää usein. Lähdin heidän 
mukaansa, koska en halun-
nut luopua heistä enkä ha-
lunnut erota sisaruksistani. 

Tikkakoskelle siis muutin 
vuonna 2001. Sinä syksynä 
aloitin kuudennen luokan 
siskoni ja veljeni kanssa. 
Olimme tietenkin kaikki sa-
malla luokalla. Minä ikävöin 
aluksi Vihantiin takaisin, ja 
soittelinkin parhaalle ystä-
välleni usein. Perhekotiin 

tuli töihin Seijan ja Pentin 
lapset, Niina ja Matti. 

Jonkin ajan päästä perhe-
kotiin muutti kaksi poikaa ja 
sitten yksi tyttö. Nykyäänkin 
kun ihmiset kysyvät ketkä 
kuuluvat perheeseeni, ker-
ron usein heidän nimensä. 
He kun kuuluivat siihen 
perheeseen jossa asuin.

Harrastin siskojeni kanssa 
ratsastusta jonkin aikaa, 
mutta se taisi lopahtaa kun 
pääsimme ylä- asteelle. Sitä 
ennen olimme harrasta-
neet ratsastusta aina-
kin 6 vuotta. Kävimme per-
hekodin porukalla ulkomail-
la ja vaellusreissulla Lapissa. 
Aloitin Seijan sekä siskojeni 
kanssa itämaisen tanssin 
harrastamisen. Vuoden 
ajan siskojani se jaksoi 
innostaa. Minä ja Seija 
jaksoimme käydä 
siellä toisen vuoden. 

Perhekodissa oli 
säännöt niin kuin 
kuuluikin. Ko-
tiintuloaikoja tuli 
noudattaa sekä 
muita sääntöjä 
mitä olikaan. Jos 
ei noudattanut 
niitä, niin siitä tuli 
sanktioita. Aivan kuin 
normaalissa perheessä kuu-
luukin, minun mielestäni. 

Joulut ja juhlapäivät olivat 
mukavia, koska silloin sai 
aina syyn pukeutua hie-

nosti ja koko perhe kokoon-
tui yhteen. Kun vuodet vieri-
vät ja pääsimme ylä- asteelta, 
kaksosveljeni joutui pois, 
hän kun ei pärjännyt enää 
meidän kanssamme. Itse ym-
märsin päätöksen hyvin, kos-
ka eihän sijaisvanhemmat 
voinut keskittyä vain yhteen 
nuoreen, joka temppuili 
koko ajan eikä noudattanut 
minkäänlaisia sääntöjä enää. 
Hän kävi välillä vieraile-
massa luonamme, sekä myös 
toinen veljeni joka oli jou-
tunut meistä muista eroon 
jo ennen muuttoamme 
Tikkakoskelle. Minä vietin 
suurimman osan ajastani 
huoneessani kuunnellen mu-
siikkia ja piirrellen. Jossain 
vaiheessa siskonikin joutui-
vat pois, koska heillä meni 
liian lujaa. Itse olin hyvin 

pettynyt heihin, koska mi-
nulla ei ollut enää sisaruksia 
perhekodissa. Minä pääsin 
muuttamaan itsenäistymis-
asuntoon 17-vuotiaana. Seija 
ja Pentti olivat tietenkin 
vielä yhteistyössä kanssani. 
Vielä tänäkin päivänä asun 
siinä itsenäistymisasunnossa 
johon muutin ensimmäisen 
kerran. Olihan meillä tietys-
ti sijaisvanhempieni kanssa 
vaikeutemme, mutta yhdessä 
niistä selvittiin. Tapasin 
heitä säännöllisesti ja kävin 
perhekodilla viettämässä 
viikonloppuja. Kun täytin 
18 vuotta, vietin tietenkin 
synttäreitäni perhekodilla. 
Olin innoissani täysi- ikäi-

syydestäni, mutta toisaalta 
minua pelotti että joutuisin 
luopumaan heistä kun 
olin käytännössä aikuinen. 
Onneksi niin ei kuitenkaan 
käynyt. Kun täytin 19 
vuotta, jälkihuoltoni Seijan 
ja Pentin kanssa päättyi. 
Olimme puhuneet siitä 
yhdessä ja päättäneet niin. 
Heidän tukensa ja apun-
sa ansioista olen pärjännyt 
hyvin omillani. Ei yhteyden-
pitomme siihenkään päät-
tynyt. Olen vielä tänäkin 
päivänä yhteyksissä heidän 
kanssaan. En näe heitä 
enää yhtä usein kuin ennen, 
mutta soittelemme usein. 
Välillä näen Seijan kaupun-
gilla kun hän käy asioilla, 
minä vuoronperään menen 
käymään perhekodilla. 

Parasta perhekodissa 
asumisessa on ollut 
arki. Totta kai ulko-

maanreissu ja muut reissut 
ovat olleet mukavia, mutta 
en minä niitä kaipaa. Kai-

paan sitä kodin tunnetta, 
osana perheen olemista. 
Sitä kun tehtiin asioita 
yhdessä, syötiin yhdessä 
saman pöydän ääressä ja 
keskusteltiin kuinka päivä 
sujunut. Näin jälkeenpäin 
on helpompi miettiä mil-
laista oli asua perhekodissa 
ja olla mukana arjessa.

Kun asuin perhekodissa 
Seijan ja Pentin 
kanssa, tun-

sin olevani kotona, jossa 
sai olla rauhassa kun ha-
lusi, mutta oli kuitenkin 
ihmisiä joihin turvautua 
kun siltä tuntui. Perhekoti 
oli ja on edelleen turva-
satamani jonne voin mennä
kun en enää yksin selviä.

 Tämän tarinan työstä-
minen on ollut mukavaa 
ja oikeastaan terapeut-
tista minulle, koska 
olen saanut pohtia 
elämääni Pentin ja 
Seijan kanssa. Se että 
he ovat olleet tukena-
ni koko elämäni ajan, 
on antanut minulle 
mahdollisuuden halu-

ta elämältä enemmän. 
Tiedän ettei minun tar-

vitse tyytyä samaan elämään 
kuin mitä biologisen äitini 
elämä on. Pentin ja Seijan 
ansiosta tiedän, miltä tun-
tuu, kun on rakastavat van-
hemmat. Heidän kanssaan 
olen kokenut surut ja ilot, 
sekä ylä- ja alamäet. Saan 
olla kiitollinen, että sain 
juuri heidät vanhemmikseni, 
koska ilman heitä en olisi 
se ihminen joka nyt olen. 
Merkittävä tekijä elämäs-
säni on ollut myös saamani 
koppahoito lapsena. Pentti 
ja Seija kävivät koppahoito-
koulutuksen, kun asuimme 
vielä SOS- lapsikylällä. Tie-
dän, että se on vaikuttanut 
elämääni paljon, kun kat-
son sisaruksiani ja mietin 
kuinka heidän elämänsä 
on sellaista kuin se on. 

Tätä viimeistä kappaletta 
kirjoittaessa tuli itkettyä 
muutamaan kertaan. 
Ehkäpä se kertoo siitä, että 
Pentti ja Seija ovat elämäni 
tärkeimpiä ihmisiä. 

 

Elämäni sijaisvanhempien kanssa
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K
äytiin tässä taannoin katsomassa koiran pentua. Kyllä ne 
olivatkin söpöjä. Lapset niitä ihastelivat ja ihmettelivät 
kuinka paljon niitä oli. Ihmetystä herätti myös, kuinka koi-

raemo jaksaa hoitaa pesuettaan, syöttää ja helliä. Niin, ja myös 
komentaa, minkä saikin eräs villi viikari huomata. Oli nimittäin 
omille reissuilleen lähdössä, eikä emon auttanut muuta kuin 
ärähtää ja pentu tuli takaisin. Toisin kuin toisen karkulaisen emo, 
joka joutui ihan hakemaan pennun takaisin. Nukkuukohan toi 
emo koskaan, mietittiin, kyllä sillä on hommaa. Onneksi tätä pe-
suetta luotsaavat molemmat, isä- ja äitikoira. Vähän ajan päästä 
meidän lapset hoksasivat, että koiriahan on yhtä paljon kuin 

A
h, miten herkullinen kakku, toteaa nuori lapsi. Onhan hänen 
syntymä- päivänsä, ja vanhempia odotellaan kahville. 
Vaan kuinka ollakaan, yllätys, yllätys. Puhelin soi, ja lapsi 

saa puhelun, jossa vanhemmat valittelevat sitä, kuinka    eivät 
nyt pääsekään tulemaan. Auto on hajonnut. Lapsi on todella 
surullinen. Toiset lapset alkavat häntä lohduttaa kertomalla omia 
kokemuksiaan vastaavanlaisissa tilanteissa, kun vanhemmat 
eivät pääse tapaamaan lapsia tai eivät pääse palavereihin.

-   Hei älä välitä. Niin on munkin vanhemmilta hajonnut 
 usein auto, kun niiden on pitänyt tänne tulla.

-   tai muistatteks te, kun ne ajoikin kerran väärään suuntaan 
 ja hoksasivat sen sitten liian myöhään

-   tai kun niiden auto varastettiin

-   joo tai kun bensa loppu kesken matkan

-   niin tai se kun ovet oli jäätynyt ja ne ei saanut niitä auki

-   tai se kun ne ei löytäny avaimia et ois päässy sisältä pihalle

-   entäs se kun ne on ollu aina sillon töissä

-   tai se kun niitten koira kärkäs

-   eikä herätyskello herättäny

-   joo ja sit niitten kännykkä katos ja sen mukana kaikki 
 puhelinnumerot ni ne ei voinu soittaa

meitä. Huh huh. Äkkiä pikalaskutoimitus. Todellakin koiria on yhtä 
paljon kuin meidän perheenjäseniä. Kyllä emokoira sai sympa-
tiapisteeni. Ei kyllä tunnu, että meitä olisi noin paljon, joku toteaa, 
ja se kyllä on totta. Ei se kyllä siltä tunnu, mutta huomaan kyllä, 
kun jossain liikutaan niin ihmiset katsovat suurta pesuettamme ja 
perheemme perään. Hämmästystä herättää myös, kun automatkalla 
pysähdymme johonkin, ja autosta yksitellen hyppää eri ikäisiä 
lapsia, aina vain lisää. Mutta kyllä kieltämättä tunnen ylpeyttä 
tästä suuresta pesueestani aivan samalla lailla kuin koiraemokin.

No, tosin meidän pesueemme kasvoi yhdellä hauvavauvalla 
lisää. Kyllä meidän joukkoon mahtuu vielä yksi pieni vauva lisää.

-   entäs se kun ne oli menny väärään bussiin

-   mut entäs se kun mulle luvattiin tuoda ne joululahjat ja  
 tästä on sentäs aikaa jo neljän joulun verran eikä niitä oo 
 vieläkään näkyny. 

No hei,  mut nyt ei oo joulu vaan synttärit ja aletaanpas 
syödä kakkua.
 
Mielessäni mietin, että onneksi lapset eivät ole kuul-

leet niitä kaikkia selityksiä, joita minullekin on selitelty. 
Täytyy vain todeta niin kuin lapsetkin sanoivat, että ihan 
kuin tässä olisi selityksen makua.

Suuri pesue

Kootut selitykset

Tanjan tarinat
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UUSIA JÄSENPERHEKOTEJA
PERHEKOTI MAIKKALA, 
Anja & Simo Lehtonen, Karkkila 
PERHEKOTI CATHILL, 
Tarja & Matti Iivonen, Elimäki
PERHEKOTI MÄNTYPIHA, 
Seija & Pentti Reini, Jaala 
PERHEKOTI PURORINNE, 
Riitta ja Seppo Viinikainen, Jyväskylä Palokka
PERHEKOTI MIKKALA,
Leena & Aapo Taavitsainen, Virtasalmi
PERHEKOTI PÄÄSKYLÄ,
Rauni & Mauri Kainulainen, Siilinjärvi

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet, toimimaan ja vaikuttamaan!

Laatua
lastensuojeluun
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Liiton jäsenille lakineuvontaa

Jäsenmaksuun sisältyvää lakineuvontaa jäsenille antaa
Lakipalvelu Jarkko Helminen, Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere.

Neuvonta kattaa alustavan selvitystyön.  Jatkotoimenpiteet
ja pidemmälle menevät selvitykset jäävät perhekotiyrittäjän
itse kustannettaviksi.

Yhteydet sähköpostitse info@lakinet.fi tai puh. 050 3366 122.
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Uudenmaan ja Itä-Uu-
denmaan laatupiiri jär-
jesti syyskuussa per-
hekodeilleen lasten-
psykiatrista koulutusta. 
Koulutus koostui kah-
desta aamupäivästä, 
joiden aikana kävim-
me läpi turvaistumi-
sen teoriaa ja käytän-
nön sovelluksia. Teoria 
on kehitetty Hyvinkään 
sairaalassa ja siihen 
perustuvaa hoitomal-
lia on käytetty vuodes-
ta 2003. Kouluttajana 
oli  Hyvinkään sairaa-
laan lastenpsykiatri-
sen poliklinikan joh-
tava ylilääkäri An-

tero Langinauer.

Turvaistamisteoria poikkeaa 
monista terapioista ja hoi-
doista siinä, että hoidossa 

pyritään ymmärtämään kausaali-
sia syy-seuraussuhteita. Ei tyydytä 

ainoastaan kirjaamaan oireita ja 
hoitamaan niitä vaan pyritään ym-
märtämään miksi lapsi oireilee, 
miksi lapsella on esim. neurolo-
gisia oireita, miksi hän käyttäytyy 
aggressiivisesti jne.

Turvaistumisen tarve nähdään 
ihmisen ensi sijaisena tarpeena, 
joka menee kaiken muun edelle. 
Tämä kokemus on kaiken psyko-
fyysisen kasvun ja kehityksen pe-
rusta. Tämä selittäisikin sitä miksi 
turvattomissa olosuhteissa kasva-
neilla lapsilla tuntuu olevan enem-
män mm.  oppimisvaikeuksia.

Turvallisuuden tunteen tulles-
sa uhatuksi herää turvaistumisen 
tarve. Turvaistumismalleja on kol-
me: omavarainen, toisenvarainen 
ja itsenvarainen turvaistuminen.  
Mallin mukaan lapsen itsenvarai-
set turvaistumiskeinot aiheutta-
vat oirekäyttäytymistä.  Lapsella 
ei kuitenkaan ole riittäviä keinoja 
palauttaa turvallisuuden tunteen 

kokemusta, vaan hän 
tarvitsee siihen aikui-
sen.  Tärkeää siis on, 
että aikuinen näkee 
lapsen itsenvaraisen 
kuoren läpi ja ryhtyy 
moitteiden ja vastuut-
tamisen sijaan autta-
maan lasta/nuorta.

Turvaistava perus-
kokemus on digressi-
otilanteen (kaoottinen 
turvattomuuden kokemus) 
ratkaiseminen vanhemman-
varaisesti, jolloin vanhem-
pi antaa tilanteeseen riittävät 
keinot ja ottaa vastuun lapsen 
auttamisesta. Tämän perusko-
kemuksen pohjalle rakentuu van-
hemman kyky turvaistaa lapsi 
kokonaisvaltaisesti muussakin ti-
lanteessa kuin digressiossa. Kun 
peruskokemus on sisäistynyt lap-
seen, vanhemman sanallinenkin 
puuttuminen edustaa riittävän tur-
vaistavaa aikuisuutta.

Keskeistä hoitomallissa on fyy-
sinen läheisyys, lämpö, kosketus , 
SYLI! Näiden on todettu lisäävän 
hypotalamuksen oksitosiini tuo-
tantoa, joka vaikuttaa mm. muis-
tiin, oppimiseen ja uusimpien tut-
kimusten mukaan myös koostaa ja 
rauhoittaa lasta. 

Koulutus oli tiivis ja synnytti 
kuulijoissa keskustelua ja hyviä 
pohdintoja.  Mallissa oli tuttuja 
elementtejä, mutta lähtökohdat 
olivat uudet. Koulutus antoi vaih-
toehtoisen näkökulman  perhe-

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan laatupiiri 
koulutti perhekoteja

kodeissa tehtävään työhön, jossa 
lapsen kokemus turvallisuudesta 
on keskeinen elementti.  Teoria, 
joka pystyisi aukottomasti selit-
tämään lapsen käyttäytymisen/
ongelmien syy-seuraus suhtei-
ta,  olisi monen mielestä enem-
män kuin tervetullut. Nähtäväk-
si jää miten turvaistumisteoria 
lähtee leviämään ja juurtumaan 
tulevaisuudessa.

 Suvi Arino
 Suvirinteen perhekoti

Keskeistä 
hoitomallissa 
on fyysinen 
läheisyys, 

lämpö, kosketus, 
SYLI!
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Laatua sijaishuoltoon seminaari Oulussa 10.11.2009

Pohjois-Suomen laa-
tupiirin aktiivinen toi-
minta laadun kehittä-
miseksi sekä perhe-
kotityön tunnettuuden 
lisäämiseksi jatkuu 
meneillään olevan toi-
mintakauden aikana

Kesälomakauden jälkeen 
Pohjoinen laatupiiri ko-
koontui elokuussa Kuusa-

mossa, jossa päätettiin ottaa laa-
tupiirin yleiseksi toimintakauden 
2009–2010 teemaksi ammatil-
listen perhekotien funktio; oman 
osaamisen esille nostaminen ja 
perhekotien tarpeellisuus sijais-
huollon kentässä. Teemaan liitty-
en laatupiirin toimesta järjestettiin 
tiistaina 10.11 Laatua sijaishuol-
toon -seminaari Oulun kaupungin 
kirjaston Pakkala – salissa. Tilai-
suutta varten painatettiin kutsut, 
jotka lähetettiin valituille kohde-
ryhmille: sosiaalityöntekijät, luot-
tamushenkilöt, koulukuraattorit, 
perhekotivanhemmat, perhekoti-
työntekijät, sijaisvanhemmat sekä 
alan opiskelijat Oulun ja Lapin 
lääneissä. Pohjois-Suomessa jo 
jyllänneestä sikainfluenssa-aal-
losta huolimatta osallistujille mak-
suttomaan seminaariin saapuikin 
kutsuvieraita laajalta alueelta.

Päivä alkoi klo 8.30 aamukah-
villa, jonka jälkeen seminaaripäi-
vän isäntä, Tuomo Paananen 
perhekoti Hanhikaaresta avasi se-
minaarin. Aluksi Pohjois-Suomen 
laatupiirivanhemmat esittäytyivät 
ja kertoivat lyhyesti perhekodis-
taan ja sen toiminnasta. Tilaisuu-
dessa jaettiin osallistujille myös 
uunituoretta Ammatilliset perhe-
kodit pohjoisen laatupiirissä – 
esitettä, josta löytyy laatupiiriin 
kuuluvien perhekotien lyhyt esit-
tely ja yhteistiedot. 

Jouko Karhu Perhekoti Ot-
sosta välitti Ammatillisten Perhe-
kotien Liiton terveiset kuulijoille 

ja kertoi sekä APKL ry:n että Poh-
joisen laatupiirin toiminnasta. Hän 
toimii Pohjoisen laatupiirivasta-
avana sekä APKL:n hallituksessa 
laatuvastaavana. Puheenvuoros-
saan hän kertoi hallituksen ajan-
kohtaisista hankkeista, esimerkki-
nä perhehoitolain valmistelu sekä 
esitteli lyhyesti mitä laatupiirissä 
tehdään ja kuinka se toimii Poh-
jois-Suomessa. Laatutyön osalta 
Pohjoinen laatupiiri teki vuoden 
2009 alkuun päättyneessä kaksi-
vuotisessa Tykes-projektissa var-
sin mittavan läpikäynnin kunkin 
perhekodin toimintaan. Projektin 
myötä Pohjois-Suomen laatupii-
rin jäsenperhekodit saivat asian-
tuntijoiden avulla keinoja ja väli-
neitä valmistautua eri toimijoiden 
kanssa vastaantuleviin muutosti-
lanteisiin lastensuojelun toimin-
takentässä. Yhteistyö ja laatupii-
ritoiminta Pohjoisen laatupiirissä 
jatkuvat edelleen aktiivisena. Laa-
tupiiritapaamiset ja niihin kuulu-
vat koulutukset ynnä muu sisältö 
on aikataulutettu ja sovittu vuoden 
2010 toukokuuhun saakka.

Seminaaripäivän kolmesta lu-
ennoitsijasta ensimmäisenä osuu-
tensa aloitti lastenpsykiatri Hilk-
ka Keistinen. Puheenvuoronsa 
teemana hänellä oli Ratkaisukes-
keisyys sijoitusprosessissa. Työs-
sään Hilkka toimii paitsi työnoh-
jaajana ja kouluttajana, myös eri-
laisten työyhteisöjen koulutus- ja 
kehittämishankkeiden vetäjänä. 
Työtehtävien hoidossa lähenty-
mistapana hänellä on ratkaisukes-
keisyys, jossa ajatuksena on tut-
kia ja käyttää toimivia käytäntöjä. 
Sen sijaan, että ”hakattaisiin päätä 
seinään” keskitytään niihin toi-
mintatapoihin, joilla saavutetaan 
edistystä ja tuloksia. Pienenkin 
toivotun muutoksen esiintuomi-
nen, positiivisuuden, innostuksen 
ja toivon herättäminen edesaut-
tavat voimavarojen ja resurssien 
kehittämistä ja autettavan ongel-
mien ratkaisemisessa päästään 
helpommin eteenpäin. Lukuisten 
esimerkkien ja neuvojen rikasta-

Mikä mättää ja miksi?

Joulu lähestyy ja kaiken pitäisi olla seesteistä ja mahdollisimman 
rauhallista. Kuitenkin minua askarruttaa ja suuresti ihmetyttää 
asia, jota olen pohtinut kohta 14 vuotta.

Mikä meissä perhekodeissa on vikana, että emme osallis tu 
suuremmalla joukolla liittomme kokouksiin, jopa ihan il maisiin 
koulutuksiin ja laatupiireihin?

Vaikka liittomme on pieni, sen pitäisi ja se on kaikille jäsenilleen 
tarpeellinen. Vain siten, että olemme yhtenä ryhmänä koolla asioita 
päättämässä, voimme saada myönteistä julkisuutta ja näkyvyyttä. 
Siinä asiassa olemme kyllä viime vuosina menneet pienin as-
kelin eteenpäin, mutta askelien pitäisi olla paljon pidempiä.

Esimerkkinä haluan kertoa viime kevään liittokokouksen (Joen-
suussa), jossa olin yhtenä järjestäjänä. Ihmettelin, että vaikka 
Apkl:ssä  on n. 100 perhekotia jäsenenä, miksi paikalla oli vain n. 
60 henkeä? Ja kun suurin osa oli avec, se tarkoittaa, että vain 
vähän yli 30% perhekodeista oli edustaja paikalla.

Eikö huippuluennoitsija, ilmainen teatteri, edullinen tarjoilu, 
iloinen yhdessäolo ja vertaistuki kiinnosta. Mitä sitten pitäisi olla?

Kaikki tiedämme, että kevään kokous on jo vuosia ollut maaliskuun 
lopulla. Seuraava on Lappeenrannassa 23.- 24.3.2010.

Nyt viimeistään tuo aika pitäisi varata kalenterista. Ei pidä ottaa pala-
vereja, matkoja eikä muita menoja juu ri niille päiville. Kaikki on myös 
siirrettävissä ja sovittavissa toiseen ajankohtaan.

Ymmärrän yllättävän kriisin, uuden vaikean lapsen tulemisen, 
sairauden yms., mutta keskellä viikkoa ei ole häitä eikä hautajaisia. 
Minusta se on yhteisiä asioita kohtaan suoranaista välinpi-
tämättömyyttä, ettei halua osallistua liiton toimintaan.

Usein kuulee valituksia esim. jäsenmaksusta, ja kysymyk siä, 
mitä sillä saa.

Sillä saa vaikka mitä, jos haluaa ottaa. Esim. kokoukset, kou-
lutusta, laatupiiritoiminta, Amppeli lehti, mahdollisuus osallistua 
yhteisille retkille/matkoille, vertaistukea, iloista yhdessä oloa jne. 
Tiedän myös, että harva meistä peruu tilaamansa ulkomaan matkan 
minkään psykiatrin palaverin tai muun neuvottelun takia.

Kukaan meistä ei ole korvaamaton, vaikka ajatus usein 
minunkin mieleeni vilahtaa.

Teimme omassa laatupiirissämme päätöksen, että ko koon-
numme joka kuukauden toinen tiistai klo 10, hotelli ja 
ravintolakoulu Savoniaan Kuopioon. On helppo varata aika 
kalenterista koko vuodeksi.

Muistutan vielä kevään liittokokouksesta. Nyt kaikki paikal le! 
Siirtäkää muita sopimuksia, jos niitä on jo tehty.

Hyvää Joulun odotusta teille kaikille

Sinikka Riipinen
Vehmaskoti 
APKL:n hallituksen jäsen
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Hallinto-oikeus tuomari 
Merja Velakoski-
Kovalainen.

ma esitys antoi virkistävän alun 
seminaaripäivälle.

Lounaan jälkeen luennoi psyko-
logi Paavo Hokkanen. Hänellä 
oli aiheena Työssä jaksaminen 
sosiaalitoimessa ja perhekodissa.  
Lastensuojelualan pitkä työkoke-
mus ja toimintakentän laaja tun-
temus tulivat vahvasti esiin hänen 
värikkäässä puheenvuorossaan. 
Paavon psykologin työssä perhe-
koti toimii lastensuojelualan työ-
paikkana, joten perhekodin arki-
päivän realismi oli hänelle tuttua. 
Työnohjausta ja koulutusta hän 
on antanut myös monilla muilla 
toimialoilla. Esimerkkiensä avul-
la hän sai seminaariväen todella 
aktivoitumaan ja ottamaan kantaa 
hänen esille nostamiinsa teemoi-

hin. Ammattilaiset ja alan opis-
kelijat saivat kerrassaan mainiota 
opastusta muun muassa oman 
ajankäytön hallintaan. Edes temp-
puillut av-tekniikka ei puhujaa 
hidastanut vaan puheenvuoronsa 
aikana hän ”muisti” myös perhe-
kotiväkeä, opastaen keskittymään 
päivittäisessä työssä kaikista tär-
keimpään: lasten suojeluun.

Seminaaripäivän päätteeksi 
hallinto-oikeus tuomari Merja 
Velakoski-Kovalainen luen-
noi aiheesta Lastensuojeluasioi-
den käsittely hallinto-oikeudessa. 
Suomen oikeuslaitoksen ja Oulun 
hallinto-oikeuden organisaation 
sekä toiminnan esittelyn jälkeen 
hän kertoi mitkä lastensuojelu-

asiat kuuluvat hallinto-oikeuden 
toimialaan ja miten esimerkiksi 
valitus- ja hakemusasiat käsitel-
lään sekä kuinka niiden käsittely 
etenee. Lastensuojelulain muu-
tosten myötä työkuorma hallinto-
oikeuksissa on kasvanut, joten 
myös päätösten antaminen näin 
ollen voi joskus olla hidasta. Hal-
linto-oikeudessa odotetaankin, 
voitaisiinko aiemmin sosiaali-
työntekijäin päätösvaltaan kuulu-
neet tietyt päätökset jatkossa siir-
tää takaisin sosiaalityöntekijöiden 
tehtäviksi. Tältä osin pystyttäisiin 
purkamaan syntynyttä sumaa 
töiden ruuhkauduttua hallinto-
oikeuksissa. Puheenvuorossaan 
hän kuitenkin painotti sitä, että 
kun asiat liittyvät niinkin herkkään 

ja osittain arkaan aihepiiriin kuin 
lastensuojelu ja lasten oikeudet, 
niin suuresta määrästä huolimat-
ta jokainen päätös valmistellaan 
ja sen käsittely tehdään erittäin 
huolellisesti. Tämä näkyy myös 
annetuissa hallinto-oikeuden pää-
töksissä; samankaltaisilta näyttä-
vissä jutuissa päätökset saattavat 
poiketa toisistaan hyvinkin paljon 
– pienetkin asiat kun vaikuttavat 
tehtyihin päätöksiin. 

Luento-osuus päättyi klo 14.45 
ja vaikka jokainen luennoitsija 
käytti puheenvuoroonsa aikaa 1,5 
tuntia niin ainakin omasta mie-
lestäni aika kului kuin siivillä. 
Kerrassaan mainiot luennoitsijat 
antoivat seminaariväelle varmas-
ti arvokkaita oppeja ja näin apua 
arjen työhön. Luennot herättivät 
keskustelua ja ajatuksia. Kysy-
myksiä luennoitsijoille esitettiin 
luentojen lomassa.  Seminaari-
väki ja ennen kaikkea me perhe-
kotien isät ja äidit olimme erittäin 
tyytyväisiä päivän antiin. Suurkii-
tos kaikille Laatua sijaishuoltoon 
– seminaarin osallistujille ja lu-
ennoitsijavieraillemme Pohjois-
Suomen laatupiirin puolesta! 
Teidän kanssanne on ilo tehdä yh-
teistyötä, joka mahdollistaa lasten 
turvallisen kasvun Pohjoisen  laa-
tupiirin perhekodeissa.

Teksti Jouko Karhu 
valokuvat Hannu Rantakokko

Lastenpsykiatri Hilkka 
Keistinen luennoi aihee-
naan Ratkaisukeskeisyys 
sijoitusprosessissa.

Psykologi Paavo Hokkanen 
antoi käytännön esimerk-
kejä ja ohjeisti kuulijoita 
työssä jaksamiseen.

järjesti 11.11.2009 keskuste-
lutilaisuuden, johon oli kut-
suttu läänin sosiaalitarkastaja 
Marita Turppa sekä Turun 
seudun perhekotiyrittäjiä.
Kuva keskustelutilaisuudes-
ta, vas. Jussi Santala, Kir-
si Snäll ja Marita Turppa.
Tilaisuuteen osallistui myös 
mm. liittomme puheen-
johtaja Kari Kokko.

Varsinais-Suomen laatupiiri



AMPPELI

14 2/2009

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

PAJUNIITYN PERHEKOTI
Maj-Len & Tuure Turunen
Vanha Sveinsintie 3 B, 02620 Espoo
Puh. (09)547 3240, fax (09)547 50660,
0400 840 883, 040 501 5482, 0400 966 212
pk-pajuniitty@apkl.fi

PERHEKOTI HERTTUAN VILLA
Lea & Jari Kallio
Sopulitie 3, 00800 Helsinki
Puh. (09)328 1019, 
0400 448 989, 040-7600 207
pk-herttuanvilla@apkl.fi
www.herttuanvilla.fi

PERHEKOTI KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi
Tähtitornikatu 13, 10300 Raasepori
Puh. (019)230 035,
040 700 5525, 040 700 5580
pk-kuusniemi@apkl.fi

PERHEKOTI LINTUSALO
Hanna-Kaisa ja Pete Lintusalo
Lehtolankierto 9, 05800 Hyvinkää
Puh. 0440 333 218, 050 313 9906
pk-lintusalo@apkl.fi

PERHEKOTI MAIKKALA
Anja & Simo Lehtonen
Maikkalantie 26, 03620 Karkkila
Puh. (09)2257 397, 040 832 
0432, 040 507 3713
fax (09) 2257 397
pk-maikkala@apkl.fi
www.perhekotimaikkala.fi

PERHEKOTI NUMMENTUPA
Monna & Erno Helen
Viitapolku 6, 04500 Kellokoski
Puh. (09)273 3280, 040 582 9949
pk-nummentupa@apkl.fi
www.perhekotinummentupa.fi

PERHEKOTI ONNENTUPA
Raija & Jarmo Merikukka
Korpintie 4, 04320 Tuusula
Puh. (09)273 3739,
050 354 2064, 0400 229 926
pk-onnentupa@apkl.fi
www.perhekotionnentupa.fi

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

PERHEKOTI PUKINKONTTI
Leila & Markku Karjalainen
Karhusuontie 10 a as 1, 00720 Helsinki
Puh. 0500 426 736, 0400 426 736, 
fax (09) 3511 795
pk-pukinkontti@apkl.fi

PERHEKOTI REIJANTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738, 040 708 1105
pk-reijantupa@apkl.fi
www.perhekotireijantupa.fi

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

PERHEKOTI TAMMI
Mikael Tammi
Turvetie 15, 01730 Vantaa
Puh. (09)304 306, 040 731 3584,
040 746 3193
pk-tammi@apkl.fi

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

VANHAKALLION PERHEKOTI
Marita Ruoho & Matti Laukkanen
Kuutsalontie 23, 00910 Helsinki
Puh. (09) 344 3623, 040 511 9646
fax (09) 321 3225
pk-vanhakallio@apkl.fi
www.vanhakallio.fi

ITÄ-UUSIMAA
PERHEKOTI JUOLUKKA
Tanja Ögård & Jouni Rouhiainen
Juolukkatie 12, 07955 Tesjoki
Puh. (019)514 541,
040 717 6542, 040 504 0188
pk-juolukka@apkl.fi

PERHEKOTI KOIVISTO
Elina & Paavo Koivisto
Staffaksentie 20, 06100 Porvoo
Puh. (019)580 098, 0400 341 769
pk-koivisto@apkl.fi

PERHEKOTI LUPAUS
Merja & Timo Fält
Koskenkyläntie 323, 07600 Myrskylä
Puh. 040 523 8677
pk-lupaus@apkl.fi

PÄIJÄT-HÄME
 
HAAPALAN PERHEKOTI
Kirsti & Erkki Kaija
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa
Puh. & fax (03)778 6635,
040 759 0265, 040 502 0175
pk-haapala@apkl.fi

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

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

PERHEKOTI JYRKKÄ
Kaija & Seppo Jyrkkä
Kolkankatu 10, 15140 Lahti
Puh. 010 422 1190,
050 658 82, 050 5700 477
pk-jyrkka@apkl.fi

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

PERHEKOTI KOIVU JA TÄHTI
Anne & Mika Marttiin   
Ala-Räävelintie 2, 18300 Heinola kk 
Puh. (03)715 2025, 040 729 7935 
pk-koivujatahti@apkl.fi
www.koivujatahti.fi

PERHEKOTI LÄHDE
Heini & Reijo Leminen  
Palettitie 60, 15540 Villähde 
Puh. (03)758 8169, fax (03)7588 096, 
040 549 7355, 040-545 3168 
pk-lahde@apkl.fi

PERHEKOTI PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. 040 591 3966, 040 843 2063
pk-poyhonen@apkl.fi

PERHEKOTI SYLVÖNIEMI
Liisa & Lasse Lindqvist
Sylvötie 26, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2612, fax (03)763 2612,
040 546 6177, 040 753 4464
pk-sylvoniemi@apkl.fi

VASARAMÄEN PERHEKOTI
Tarja & Risto Kuoppa
Tampereentie 384, 16800 Hämeenkoski
Puh. (03)764 2126,fax (03)764 2274,
050 561 9286, 050 360 587
pk-vasaramaki@apkl.fi

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

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

PERHEKOTI Cathill
Tarja & Matti Iivonen
Kissamäentie 270, 47200 Elimäki
Puh 0400 943 182, 040 846 054, 
(05) 377 6082
pk-cathill@apkl.fi

PERHEKOTI ILONEN
Päivi ja Ari Ilonen
Oivontie 181, 45610 Koria
Puh 044 3311 371, 050 572 7601
pk-ilonen@apkl.fi
www.apkilonen@apkl.fi

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

PERHEKOTI MÄNTYPIHA
Seija & Pentti Reini
Mäntyharjuntie 1629, 47760 Huhdasjärvi
Puh. 050 304 6184, 050 413 8497 
pk-mantypiha@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, 040 565 1816
pk-olliver@apkl.fi

PERHEKOTI PERHO
Satu & Jari Hellberg
Jäkäläntie 19 a 1, 54750 Välijoki
Puh. (05)419 0150, 040 507 3660
pk-perho@apkl.fi
www.perhekotiperho.fi

       LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 
VARSINAIS-SUOMI 
KATRIN PALVELUKOTI
Minna Kirkkala-Virtanen & Harri Virtanen
Itäinen Viertotie 6, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 5252, (02)841 4105
fax (02)841 5252,050 551 4105, 050 306 0564
pk-katrinpalvelukoti@apkl.fi

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

PERHEKOTI KIRSIKKALAAKSO
Kirsi & Lars-Göran Snell
Kyröntie 153, 21450 Tarvasjoki
Puh. (02)484 7680, 0400 509 549, 
040 582 7296
pk-kirsikkalaakso@apkl.fi
www.carecomponent.fi

PERHEKOTI PEUKALOINEN
Seija & Kari Oksanen
Ahteentie 419, 21430 Yliskulma
Puh. (02)489 4900, fax (02)489 4910,
050 355 7179, 050 302 4041
pk-peukaloinen@apkl.fi

PERHEKOTI RAUHANLINNA
Tuula & Ville Laamanen
Rauhankatu 20, 26100 Rauma
Puh. ja fax (02) 825 1658, 040 508 5040, 
050 5171 294
pk-rauhanlinna@apkl.fi

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

PIRKANMAA
HAVURINTEEN PERHEKOTI
Mirja & Ari Korkka
Heikkiläntie 46, 37600 Valkeakoski
Puh. (03)584 5007,
040 832 5939, 0400 679 099
pk-havurinne@apkl.fi

HUHTIKOTI
Tuija Rönkönharju-Vessari & Jukka Vessari
Tammikoskentie 66, 35700 Vilppula
Puh. (03)476 4756, fax (03)476 4755,
040 520 5157, 040 520 5079
pk-huhtikoti@apkl.fi

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

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

KESKI-SUOMI

HAUKKAHOVIN PERHEKOTI
Päivi & Tahvo Anttila
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1005, fax (014)310 1061,
0500 746 571, 0500 646 174
www.kolumbus.fi/jyperhe

HIETAJÄRVEN PERHEKOTI
Seija & Pentti Harju
Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski
Puh. (014)375 1500, 050 353 0601
pk-hietajarvi@apkl.fi

KEURUUN PERHEKODIT
Marjo Sieppi & Markku Malm
Huhkolantie 241, 42560 Pohjoisjärvi
Puh. (014)737 148, 
0400 545 001, 040 728 7580
pk-keuruu@apkl.fi

MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara
Puh. 040 744 9880, 0400 810 032
pk-mantykallio@apkl.fi

AMMATILLISET PERHEKODIT 15.11.2009
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PERHEKOTI BAMBERG
Liisa Kreuzinger-Bamberg 
& Reijo Bamberg
Häkintie 4, 41230 Uurainen
Puh. (014)811 411, 
040 845 6108, 040 574 1118
pk-bamberg@apkl.fi

PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. 044 552 1717, 050 552 1717, 
044 532 6261
pk-lahtinen@apkl.fi

PERHEKOTI NURMIPIRTTI
Anne & Sakari Riissanen
Muurikaisentie 46, 41390 Äijälä
Puh. (014)836 151, 040 531 6259,
040 832 8879
pk-nurmipirtti@apkl.fi
www.perhekotinurmipirtti.fi

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 PURORINNE
Riitta ja Seppo Viinikainen
Suoniityntie 27, 40270 Palokka
puh. 044 344 6054
pk-purorinne@apkl.fi
www.purorinne.net

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Tuomas Reiman
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi
Puh. 050 323 7900, 050 537 0558
pk-reiman@apkl.fi
www.perhekotireiman.fi

PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki
Kappeliahontie 68, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1405,
0500 646 172, 0500 646 173
pk-riekki@apkl.fi

RINTEEN PERHEKOTI
Anneli & Mauri Kananen
Hämäläntie 356, 44640 Kymönkoski
Puh. (014)532 263,
040 760 3680, 040 557 5780
pk-rinne@apkl.fi

SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen
Puh. 044 088 4592, 040 483 4712
pk-saarela@apkl.fi

SALMIKUUKAN PERHEKOTI
Mirjam & Jussi Lehmuskoski
Karviantie 65, 41230 Uurainen
Puh. (014)811 322, 
0400 246 980, 0400 747 284
pk-salmikuukka@apkl.fi
www.salmikuukka.com

       ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

ETELÄ-SAVO
 
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Pastilantie 27, 50770 Korpikoski
Puh. (015) 225 777,
0400 720 394, 0400 244 210
pk-lacasagialla@apkl.fi
www.lacasagialla.fi

PERHEKOTI AINOLA
Aino & Kimmo Maanselkä
Ristimäenkatu 11, 57130 Savonlinna
Puh. & fax (015)510 610,
050 340 6199, 050 526 4710,
pk-ainola@apkl.fi
www.perhekotiainola.com

PERHEKOTI HEPORANTA
Helena & Matti Tuokko
Tylliläntie 32 A, 52700 Mäntyharju
Puh. ja fax (015) 460 282, 040-568 1718
pk-heporanta@apkl.fi
www.perhekotiheporanta.fi

PERHEKOTI KIURURANTA
Kaija & Juha Juurikkala
Pertunmaantie 725, 52700 Mäntyharju
Puh. (015) 666 480, 040 581 9057
pk-kiururanta@apkl.fi
www.kiururanta.fi

PERHEKOTI KOTIKUMPARE
Leena & Ossi Häkkinen
Kangasniementie 1701, 77240 Halkokumpu
Puh. (015) 428 499, 
040 513 3483, 040 751 3763
pk-kotikumpare@apkl.fi

PERHEKOTI KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 508 1584, 044 582 6346 
pk-kuusisto@apkl.fi
www.perhekotikuusisto.fi

PERHEKOTI MIKKALA
Leena & Aapo Taavitsainen
Kangastie 149, 77330 Virtasalmi
Puh. 040 834 2534, 040 015 3859
pk-mikkala@apkl.fi
www.perhekotimikkala.fi

PERHEKOTI MUKSUMÄKI
Päivi Savonius
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna
Puh. 044 570 3574
pk-muksumaki@apkl.fi
www.muksumaki.net

PERHEKOTI OSCAR
Liisa & Pentti Mäki
Keskustie 44, 51600 Haukivuori
Puh. (015)458 333,
044 5757 502, 044 2625 959
pk-oscar@apkl.fi
www.perhekotioscar.fi

PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI
Kati & Hannu Saarinen
Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna
Puh. (015)536 242,
050 534 8067, 050 543 2559
pk-paivapirtti@apkl.fi
www.perhekotipaivapirtti.fi

PERHEKOTI RANTAPIHLAJA
Pirjo-Liisa & Jouni Veihtola
Kaislarannantie 7, 50100 Mikkeli
Puh. & fax (015)177 447,
0440 173 192
pk-rantapihlaja@apkl.fi

PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola
Piirantie 120, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 337 1300, 044 535 1492
pk-vesipeili@apkl.fi
www.vesipeili.fi

PERHEKOTI WÄISÄNHOVI
Tiiu Raid-Ala & Lauri Ala
Ruukintie 18, 77330 Virtasalmi
puh. 040 820 8845, 040 550 1254
pk-vaisanhovi@apkl.fi

VEHMASKOTI
Sinikka & Raimo Riipinen
Vehmaskyläntie 595, 76100 Pieksämäki
Puh. (015)425 510, fax (015)486 911,
050 5118 644, 050 437 2199
pk-vehmaskoti@apkl.fi
www.vehmaskoti.fi

POHJOIS-KARJALA
KOTIRINTEEN PERHEKOTI
Pirkko & Martti Muttonen
Notkolantie 5, 82210 Suhmura
Puh. (013)749 249, 040 526 4404,
040 456 9422
pk-kotirinne@apkl.fi

LÄHTEVÄN PERHEKOTI
Kerttu & Antti Syrjänen
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu
Puh. & fax (013)553 035, fax (013)568 161,
040 501 1405, 050 593 0527
pk-lahteva@apkl.fi
www.hoivayrittajat.com

PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen
Kaksostie 14, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140, 
044 305 4862, 050 4431 437
pk-kettunen@apkl.fi

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

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

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

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

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

PERHEKOTI PÄÄSKYLÄ
Rauni & Mauri Kainulainen
Kasurilanmäentie 254, 71800 Siilinjärvi
Puh. 040 537 6920, 050 537 6999
pk-paaskyla@apkl.fi
www.perhekotipaaskyla.fi

PERHEKOTI RÄTY
Soili & Matti Räty
Konttimäentie 3, 71200 Tuusniemi
Puh. 0500 466 1634, 0500 561 561
pk-raty@apkl.fi
www.perhekotiraty.com

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

       OULUN LÄÄNI

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

NIILONKULMAN PERHEKOTI
Maija-Leena & Markku Merenheimo
Jokelantie 29, 90910 Kontio
Puh. (08)8169 296, fax (08)8169 248, 
040 591 2339  
pk-niilonkulma@apkl.fi
www.perhekodit.net/niilonkulma

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

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

PERHEKOTI KYLMÄNEN
Mia & Heikki Kylmänen
Tervonperäntie 11, 91900 Liminka
Puh. 040 963 6811, 040 964 0060
pk-kylmanen@apkl.fi
www.perhekotikylmanen.net
 
PERHEKOTI OTSO
Auli & Jouko Karhu
Kaunistonkuja 2, 90450 Kempele
Puh. 044 364 2673, 044 364 2001 
pk-otso@apkl.fi
www.perhekotiotso.fi

RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna & Hannu Rantakokko
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo
Puh. 040 766 7432, 040 824 2164
pk-rantakokko@apkl.fi
www.perhekodit.net/rantakokko

SIMIKAAREN PERHEKOTI
Kaarina & Mauno Autio
Matalantie 11, 84100 Ylivieska
Puh. (08)410 314, 050 352 8711,
044 041 0314
pk-simikaari@apkl.fi
www.simikaarenperhekoti.net

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

KAINUU
 
PERHEKOTI KOLUMBUS
Heli Parkkinen & Erkki Heinonen 
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi
Puh. 040 755 0826, 
040 835 3933, 0400 819 788 
pk-kolumbus@apkl.fi
www.personal.inet.fi / perhekotikolumbus

       LAPIN LÄÄNI 
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. (016)884 225, 040 5073 753, 
040 7212 728,
fax (016)815 547
pk-nunnukka@apkl.fi
www.perhekodit.net/nunnukka

PERHEKOTI SUOHEIMO
Kirsi & Kari Suoheimo
Soutumiehentie 4, 96460 Rovaniemi
Puh. 040 574 9134, 040-413 4517
pk-suoheimo@apkl.fi
www.perhekotisuoheimo.fi
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KUNNIAJÄSENPERHEET
Sisko ja Sulo Toivio, Tarvaala
Leena ja Antti Suikki, Kausala
Tuija Suikkanen-Malin ja Jukka Malin, Nastola
Marja ja Pekka Kuosmanen, Saarijärvi
Kati ja Olli Ahonen, Imatra
Leena ja Kyösti Viding, Vesanto

KANNATUSJÄSENET
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
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APKL ry:n hallitus 2009
Puheenjohtaja

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

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

Sihteeri

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

Muut jäsenet

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

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

Heimo Hartikainen
(vastuualue: nettisivut)
Mäntykallion perhekoti, 
Jokihaara, 
puh. 040 744 9880
pk-mantykallio@apkl.fi 

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

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

Varajäsenet

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

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

Kotisivut osoitteessa: www.apkl.fi

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

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