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7 ja 38!
Olen ollut vallan onnekas! 
Onnekas, siksi että olen saa-
nut kulkea kovin monen eri ih-
misen kanssa samoja polku-
ja, toisten kanssa pidempään 
ja toisten kanssa vain hetken. 
Kuitenkin jokainen polku on 
ollut merkityksellinen niin mi-
nulle kuin toivottavasti toisel-
lekin.  Kunkin polun tarina elää 
minussa ja niitä on oman ke-
hityksen tässä vaiheessa hy-
vä ja mielenkiintoinen peilail-
la ja tutkiskella, ottaa opiksi ja 
nauttia. 

38 lasta tai nuorta on käy-
nyt/ollut meidän perhekodis-
samme 22 vuoden toimin-
ta-aikana. Heistä 30 on kul-
kenut yhteistä matkaamme/
polkuamme muutaman päi-
vän rauhoittumisesta muu-
tamaan vuoteen.  Jokaisen 
heistä muistan, suurimman 
osan kanssa olemme edel-
leen satunnaisesti kanssa-
käymisissä. 18 lapsen/nuo-
ren polkua on kestänyt vähin-
tään neljä vuotta tai enem-
män. Miltei kaikista heistä on 
tullut kanssakulkijoita.  15 jat-
kuvaa kanssakulkijaa; aikuista 

omien elämiensä arkkitehte-
jä. Mukana on mukava olla – 
auttaa, tukea ja olla.

Lämmittää!
7. vuosi puheenjohtajana.  En-
sin laatupiiripolku rikkauksi-
neen. Pikkuhiljaa hallituksem-
me toimintaan mukaan ja kah-
deksan vuotta sitten varapu-
heenjohtajaksi. En olisi silloin 
uskonut, että puheenjohtajak-
si valikoidun ja olisin pj:n po-
lulla seitsemän vuotta. Tämä 
polku on tarjonnut enemmän 
kuin osasin ikinä odottaa. Jä-
senistöön tutustuminen, yh-
teistyötahojen kanssa toimimi-
nen, juhlat ja poismenot, am-
matillisen perhekodin toimin-
nan kehittyminen ja kehittä-
minen sekä työmme kohteen 
eli lapsen edun huomioimi-
sen huomattava parantumi-
nen. Olen siis saanut kulkea 
niin monen poluilla ja naut-
tia heidän näköaloistaan, siitä 
olen niin vilpittömän onnelli-
nen. Onnellisemmaksi minut 
tekee myös se, että ammatilli-
nen perhehoito on todella tu-
lossa lakiin perhehoitolain si-
sään – tällä polulla olleet mut-
kat ovat välillä mietityttäneet. 

Polkuni puheenjohtaja 
päättyy viikolla 13 vuonna 
2015, eli maaliskuun lopulla 
liitollemme valitaan uusi pu-
heenjohtaja. Olen luvannut 
olla uuden puheenjohtajan 
tukena hänen ensimmäisen 
vuoden aikana.  

Kiitollisena lämmöstä!
Oma tärkein polkuni toisen 
kanssa on vielä matkante-
kovaiheessa, korkeamman 
minäni kanssa. Kiitos, Päivi!

Kapa

PUHEENJOHTAJALTA

Hallitus 2014

Puheenjohtaja Kari Kokko 
Perhekoti Kaurismäki, Hausjärvi 
puh. 050 5111411 
kari.kokko (ät) apkl.fi

Varapuheenjohtaja Riitta 
Riekki 
(vastuualue laatu) 
Perhekoti Riekki, Puuppola 
puh. 0500 646 173 
riekki (ät)apkl.fi

Sihteeri Ossi Häkkinen 
Perhekoti Kotikumpare, Pieksä-
mäki 
puh. 040 577 8546 
kotikumpare(ät)apkl.fi

Muut varsinaiset jäsenet:

Juhani Santala 
(vastuualue tiedotus ja Amppe-
li-lehti) 
Perhekoti Haukkala, Salo 
puh. 040 575 6109 
juhani.santala(ät)apkl.fi

Raija Merikukka 
(vastuualue talous) 
Perhekoti Onnentupa, Tuusula 
puh. 050 354 2064 
onnentupa (ät) apkl.fi

Taisto Virkkunen 
(vastuualue järjestelyt) 
Perhekoti Reijantupa, Tuusula 
puh. 0400 778 792 
reijantupa(ät)apkl.fi

Hannu Rantakokko 
(vastuualue jäsenasiat) 
Rantakokon perhekoti, Oulunsalo 
puh. 040 840 6592 
rantakokko(ät)apkl.fi

Varajäsenet:

Jaana Metsänen 
Palonahon perhekoti, Orimattila 
puh. 045 110 3063 
jaana.metsanen@saunalahti.fi

Tomi Tuominen 
Perhekoti Muksumäki, Savonlinna 
puh. 045 207 9747 
muksumaki(ät)apkl.fi

Päivi Ilonen 
(vastuualue koulutus) 
Perhekoti Ilonen, Koria 
puh. 050 5727601 
ilonen(ät)apkl.fi  
 
Muut  palvelut

Jäsen- ja toimistopalvelut 
Toimistopalvelu Ohviisi 
Vappu Määttänen 
Aleksintie 4, 15880 Hollola, 
puh. 0500 808079 
info (ät) apkl.fi

Lakipalvelut 
Lakiasiaintoimisto Jani Vuoti Ky 
Oulu 
puh. 040 750 2621 
jani(ät)janivuoti.com
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Ammatillisen perheko-
titoiminnan perusteita 
kysellään ja kyseenalais-
tetaan ja tunnustetaan 
tällä hetkellä voimape-
räisesti. Perhekodit elä-
vät edelleen voimak-
kaasti ja siitä on osoi-
tuksena lehdessä ole-
vat kirjoitukset erilai-
sista kokoontumisista 
ja koulutuksista. Eräs 
pohjoisen kunta aikoo 
kilpailuttaa lastensuo-
jelun sijaishuoltopalve-
lut jättäen ammatilliset 
perhekodit koko kilpai-
lutuksen ulkopuolelle… 
Kuntien sosiaalitoimet 
eivät hahmota perhe-
hoidon koko kenttää… 
Hallituksen uusi perhe-
hoitolakiehdotus edus-
kunnalle selventää hy-
vin perhehoitoa ja am-
matillisen perhekodin 
lainsäädännöllistä ase-
maa… Eletään voima-
kasta etsimisen ja löytä-
misen aikaa…
Tärkeintä meille on pi-
tää kiinni siitä, mikä 
on meidän tehtäväm-
me ydin: toteuttaa las-

tensuojelun hengen 
keskeisintä periaatetta 
eli lapsen etua, tarjota 
kullekin lapselle hänen 
tarpeitaan mahdolli-
simman hyvin vastaava 
hoitopaikka. Kun tämän 
teemme ammattitaitoi-
sesti ja sydämellä, niin 
meillä ei ole mitään pe-
lättävää nykyisten suun-
tausten ja kuntien suun-

taa haparoivien yritys-
ten keskellä. Meillä on 
ja tulee olemaan selvä 
ja tunnustettu paikkam-
me yhtenä sijaishuollon 
keskeisenä toimijana. 

Juhani Santala 
päätoimittaja

PÄÄTOIMITTAJALTA

Amppeli 1/2014

Ammatillisten Perhekotien 
Liitto ry:n jäsenjulkaisu
15. vuosikerta
ilmestyy tarvittaessa

Päätoimittaja
Juhani Santala
Puh. 040 575 6109
Juhani.santala@apkl.fi

Taitto ja paino:
Oriveden Kirjapaino Oy

Painosmäärä: 800 kpl
Jakelu: Ammatilliset perhekodit, 
lastensuojelualan yhteistyötahot

Kansien kuvat:
Kari Karomäki
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Alla 8.9.2014 asiasta lähetetty kirje:

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsenille ja muille päättäjille sekä virkamiehille 
APKL ehdottaa muutoksia valmistelussa olevaan lastensuojeluhankintaan
Ammatillisten Perhekotien Liitto kiinnittää asiassa huomiota seuraavaan: 

• Aluehallintoviraston määrittelyn mukaan perhehoito pitää sisällään kaksi toimintamallia: sijaisperhetoiminnan ja luvanvaraisen per-
hehoidon eli ammatilliset perhekodit.  
Ammatillinen perhekoti on paikka, jossa asuu ja työskentelee alan koulutuksen ja työkokemuksen saaneet perhekotivanhemmat ja 
heidän lisäkseen riittävä määrä alan lastensuojeluun perehtyneitä alan ammattilaisia ja tukitehtäviä suorittavia.  

• Ammatillisuus mahdollistaa ammatillisen perhekodin vastaanottaa ja hoitaa sellaisia lapsia, joille sijaisperhehoito on riittämätöntä. 
Huostaanotetuissa lapsissa on suuri joukko sellaisia, jotka eivät saa riittävää hoitoa sijaisperheissä, mutta jotka ovat kuitenkin hoidet-
tavissa kodinomaisissa ammatillisissa perhekodeissa. Tämä on lapsen kannalta parempi vaihtoehto kuin sijoitus laitokseen.  

• Oulun suunnitteilla olevassa hankinnassa ammatillinen perhekotihoito sivuutetaan kokonaan. Lapset, joita pystyttäisiin hoitamaan 
ammatillisissa perhekodeissa, joutuisivat laitoksiin. Tämä rikkoo lastensuojelulain ohjeistusta perhehoidon käyttämisestä ensisijaise-
na hoitomuotona. 

• Lastensuojelulaki edellyttää lapsen edun ensisijaista huomioimista sijoituspäätöksiä tehtäessä.  Oulun suunnitelma haittaa tältäkin 
osin hyvän lastensuojelun toteutumista. 

 
Kilpailutuksen eräänä periaatteena on kokonaistaloudellisuus. Kun lapsi sijoitetaan ensiksi riittämättömään sijaisperhe-
hoitoon ja sen jälkeen traumatisoituneena joudutaan siirtämään kalliiseen laitoshoitoon, niin tämä kokonaistaloudelli-
suuden periaate ei toteudu ja on todennäköistä, että kokonaiskustannukset nousevat.
Hankintalaki edellyttää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaista eri toimijoiden kohtelua. Nyt ollaan sulkemassa hankinnan ul-
kopuolelle yli kaksikymmentä vuotta toiminut ja sijaishuoltokentässä tunnustetun aseman saanut palveluntuottajaryhmä.
Oulun kaupungin virkamiehet ovat ilmoittaneet kantanaan, että hankintaan osallistuvien ammatillisten perhekotien tulisi 
hankkia laitosluvat. Tämä on toki mahdollista mutta se ei ole lastensuojelun kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista 
eikä vastaa valtakunnallisten viranomaisten näkemystä. Muistutamme siitä, että esimerkiksi aluehallintovirasto määrittelee 
selkeästi ammatillisen perhekodin nimenomaan perhehoidon muodoksi. Haasteena on ollut perhehoidon käsitteen epä-
määräisyys ja tältä osin asiaa ollaan selvittämässä niin perhehoitolain uudistamistyön kuin Ammatillisten perhekotien liiton 
oman selvitystyöskentelyn kautta. 
Annamme mielellämme asiaan liittyviä lisätietoja ja tulemme tarvittaessa esittelemään asiaa paikan päälle mikäli mahdollis-
ta. 
Yhteyshenkilömme tässä asiassa on liittomme puheenjohtaja Kari Kokko, kari.kokko@apkl.fi , puh. 050 5111411.

Salossa 18.9. 2014
Ammatillisten Perhekotien Liitto ry
Kari Kokko                                   Juhani Santala    
puheenjohtaja                              hallituksen jäsen

Oulun kaupunki ilmoitti 
periaatepäätöksensä kil-
pailuttaa lastensuojelun si-
jaishuoltopalvelut niin, että 
perhehoitoa tarjoavat am-
matilliset perhekodit jäävät 
kilpailutuksen ulkopuolel-
le. Jos ammatilliset perhe-

kodit hakisivat Aluehallin-
toviraston määrittelemän 
linjauksen vastaisesti Ou-
lun kaupungin edellyttä-
mää laitoshoitolupaa, niin 
ne voisivat osallistua kilpai-
lutukseen.

Ammatillisten Perhe-

kotien Liitto on reagoi-
nut asiaan ja lähettänyt 
asiaa valmistelevalle Ou-
lun kaupungin hyvinvoin-
tilautakunnalle ja Oulun 
kaupungin keskeisille vir-
kamiehille alla olevan 
lausunnon. Toivottavas-

ti kyseisen kaupungin 
päättäjät haluavat jat-
kossakin toteuttaa las-
tensuojelun perusperi-
aatetta lapsen edun en-
sisijaisuudesta ja sen to-
teutumisesta sekä ym-
märtävät sisällyttää per-

hehoitoa antavat amma-
tilliset perhekodit sijais-
huollon palveluntuottaji-
en piiriin. Meillä olisi niin 
paljon tärkeämpääkin te-
kemistä kuin alkaa työs-
tää asiaa Markkinaoikeu-
den kanssa.

Oulun kilpailutuksesta
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Koska niin usein nyt Facebookia selaillessani olen 
törmännyt lastensuojelun ongelmista jankuttamiseen, 
ajattelin tuoda oman elämäni tarinan esille täällä teille, 
jotka tätä ikinä luettekaan. Aluksi haluan sanoa, että 
itse olen henkilökohtaisesti onnellinen lastensuojelun 

olemassaolosta, joten älkää ruikuttako! :D

Synnyin perheeseeni jossa 
oli isä, äiti ja 7 vuotta van-
hempi biologinen sisko. Mi-
nun ollessani noin 5 vuot-
ta vanhempani erosivat ja 
muutimme siskoni kanssa 
äidin luokse. Kuusivuotiaa-
na, päiväkotia käydessani, 
minut siskoni kanssa sijoi-
tettiin kiireellisesti kotoa 
pois perhekotiin, koska äi-
din juominen oli vahingok-
si meille. Olimme siellä kak-
si kuukautta. Olin niin pieni 
silloin ja täysin äidin tyttö, 
että itkin itseni usein ikä-
vän takia uneen. Ne ovat 
lähes ainoat muistot sieltä.

Vuotta myöhemmin,en-
simmäisellä luokalla, ta-
pahtui jotain elämääni 
lopullisesti muokkaavaa. 
Oli 16.4.2003 ja koulu-
päiväni päättyi. Opetta-
ja sanoi minulle, että mi-
nun olisi jäätävä hetkek-
si hänen kanssaan jutte-
lemaan. Jouduin siis pe-
ruuttamaan kaverille me-
non silloin. Sitten opetta-
jani sanoi, että sosiaalivi-
ranomaiset tulevat hake-
maan minut kohta. Olin 
aivan paniikissa, koska 
mietin mitä äiti sanoo tai 

missä äiti edes on, äitiä 
alkoi yhtäkkiä tulla kau-
hea ikävä. Siskoni oli mi-
nusta vastuussa, kuinka 
hurjalta se kuulostaakaan, 
mutta äidilläni oli meneil-
lä ryyppyputki eikä hän-
tä ollut näkynyt pitkään 
aikaan. Miten paniikiissa 
sisko on minusta, kun en 
tule sovittuun aikaan ko-
tiin. Ajatukset vain pyöri-
vät päässäni.

Sosiaalityöntekijäni sa-
noi, että kaikki on kunnos-
sa. He veivät minut perhe-
kotiin. Koko matkan itkin.

Perille päästyäni ajatte-
lin, että no siskoni tulee 
kohta ja kaikki hyvin. Ol-
laan täällä vain pari kuu-
kautta niinkuin viimeksi. 
Siskoni tuli viikon-kaksi 
myöhemmin. Minun kah-
den kuukauden ajatus oli 
lopulta 10 vuotta ja 3 kuu-
kautta. Siskoni lähti siel-
tä ysiluokan jälkeen, eli 
oli vain pari vuotta (huom 
meidän ikäero).

Pääsin kotilomille äiti-
ni luokse kahden ja välil-
lä kolmen viikon välein. 

Koska ramppasin edesta-
kasin kodin ja perhekodin 
välillä muutuin sekavaksi, 
koska kummassakin pai-
kassa oli täysin eri sään-
nöt. Kapinoin perheko-
dissa alusta lähtien kaik-
kea. Kertaakaan en karan-
nut, koska pelkäsin, että 
minulle suututaan kahta 
kauheammin. Paiskoin ta-
varoita, haukuin, huusin, 
jätin omat tehtäväni te-
kemättä ja satutin mui-
ta. Kaikki ei ollut hyvin, 
vaikken itse sitä huoman-
nut. Kävin kahden vuoden 
ajan ryhmäterapiassa, ja 
koska minusta oli kiinni, 
kapinoin. Koska en saa-
nut sieltä psykologien 
mukaan apua, he laittoi-
vat minut yksilöterapiaan. 
Häpesin sitä. Terapiani al-
koi yhdeksännellä luokal-
la ja päättyi vasta lukion 
kolmannelle päästyäni. Se 
auttoi vähän, näin jälkivii-
saana ajatellen.

Yläasteella minulla oli 
mahdollisuus päästä ta-
kaisin kotiin asumaan, 
mutta kesken huostaan-
oton purkua äitini alkoi 
juomaan. Olin murtunut 

ja vihainen äidille. Silloin 
vasta ensimmäisen ker-
ran kohdensin vihaani 
oikeaan kohteeseen. Sa-
noin ensimmäistä kertaa 
koko elämässäni, että äiti-
rakas älä juo. Satutat mua.

Vasta viimeisen vuo-
den ajan mitä asuin per-
hekodissa, aloin kunnioit-
tamaan sitä, mitä minul-
le suotiin. Aina kotiin tul-
lessani oli joku joka välit-
tää minusta, aina kun oli 
asiaa sain jutella ja siellä 
ei vanhemmat riidelleet. 
Oli turvallista. Ei tarvinnut 
miettiä tuleeko äiti kotiin 
vai ei. Ja jos tulee niin kei-
tä sillä on partykavereina 
mukana.

Nyt omassa kodissa 
asuessani ymmärrän lä-
hes kaiken sen hyvän mi-
tä olen saanut. Olen op-
pinut siivoomaan, teke-
mään ruokaa, oppinut ih-
missuhteita, hyvät tavat 
ja arvot. Ja mikä parasta, 
olen oppinut rakastamaan 
ihmisiä, vaikka heillä olisi 
mitkä viat. Rakastan äitiä-
ni, ja hassusti olen kiitolli-
nen, että äippä juopotte-

li :D. Sen takia sain sellai-
set pääomat itselleni, että 
en voisi olla kiitollisempi.

Kiitos sosiaalitoimen ja 
lastensuolejuviranomais-
ten, että olette ottaneet 
mut talteen! On paljon 
lapsia jotka tarvitsevat 
apua mutta ei saa sitä. 
Kaikki ei näy ehkä ulos-
päin millaista on perheen 
sisällä, eikä siitä muille 
kerrotakaan.

Arvostetaan sitä mitä 
saadaan, eikä valiteta. 
Suomessa meillä menee 
loppujen lopuksi hyvin!

Ps. Jos jostai haluatte 
marista niin vanhusten 
huollosta! Siitäkin koke-
musta, ei toki henkilökoh-
taista xd Pidetään mum-
mut ja papat hengissä, 
heillä on jotain arvokas-
ta aina kerrottavana ja 
he ovat maatamme pal-
velleet! ..silti sairaalassa 
ne jätetään sänkyyn ma-
kaamaan eikä yritetä kun-
touttaa.. :(

Puhalletaan yhteen hii-
leen!! :)

Sijoitetun Nuoren 
Kiitos 

Lastensuojelulle! 
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PÄIVÄ 
BIOPERHEENÄ!

Toukokuun alkupäivinä saimme viettää iloisia hetkiä 
suuren joukon kanssa ja voisi jopa määritellä, että päivien 
aikana tapahtui monenlaista stressinpurkua osallistujien 
keskuudessa yhteisillä perhekotivanhempien ja biologisten 
lasten vertaistuki- ja virkistyspäivillä.  
On totta, että kaikenlaiset irtiotot auttavat jaksamaan ja 
tuovat lisämaustetta, myös perhekodin perheen usein 
varsin työntäytteiseen arkeen.

APKL:n ja Päijät-Hämeen 
laatupiirin järjestämille 
perhekodin biologisten 
lasten ja vanhempien yh-
teiselle virkistyspäiville 
oli saapunut 56 henkilöä.  
Näiden päivien ei ollut tar-
koituskaan olla mitenkään 
tavanomaiset. Työryhmän 
alkukeväästä saakka suun-
nitellun ohjelman haluttiin 
muistuttavan perheitä mei-
dän bioperheen tärkeästä 
yhteisestä ajasta. Luvassa 
oli pari päivää täynnä yh-
teistä aikaa ja unohtumat-
tomia kokemuksia.

Toukokuun 5. päivänä 
aamu alkoi puolipilvisis-
sä hieman viileämmässä 
säässä, yhteisellä tutus-
tumishetkellä Vierumäen 
nurmikentällä. Joukkoa 
katsellessa aisti tietyn-
laisen yhteenkuuluvuu-
den, mutta myös pienen 
jännityksen, ainakin las-
ten kasvoilla. Eri puolil-
ta Suomea kokoontunut 
joukko perheitä sulautui 
kuitenkin yllättävän no-
peasti yhteiseksi tiiviiksi 
porukaksi. Toisena päi-
vänä lapset/nuoret kes-
kustelivat sekä touhusivat 
niin kuin olisivat tunte-
neet  toisensa jo pidem-
mänkin aikaa.

Kouluttajan kanssa en-

simmäisen päivän aika-
na käydyt ajatukset ja 
mietteet jäivät vielä jo-
kaisen vanhemman mie-
leen seuraavan päivän 
paneelikeskustelua var-
ten. Myös lapset keskus-
telivat kouluttajan joh-
dolla yllättäen hyvinkin 
syvällisistä asioista. Lap-
set saivat tutustua ohjaa-
jien johdolla Vierumäen 
uutuuteen FlowParkkiin, 
ja uskaliaammat uhmasi-
vat omaa korkeanpaikan-
kammoaan taiteillessaan 
köysiradalla hurjissa kor-
keuksissa. 

Ilta päättyi jokaisen 

perheen omaan yhtei-
seen aikaan, uimisen ja 
illanvieton merkeissä. Us-
koakseni, jokaisen van-
hemman ja lapsen pai-
naessa pään tyynyyn en-
simmäisen illan päätyt-
tyä, ajatuksissa oli että 
päivä oli ollut toimelias 
sekä mielelle antoisa.

Keskiviikon 6.5. aa-
mu valkeni aurinkoisissa 
merkeissä ja lapset/nuo-
ret aloittivat aamun he-
ti action-merkeissä. Par-
kour taiteilija/koulutta-
ja Sami ”Herttua” Perä-
lä ja hänen apurinsa Anni 
”Herttuatar” Perälä lait-

toivat lapset ja nuoret te-
kemään sellaisia temppu-
ja, joita useimmat olivat 
nähneet vain muiden te-
keminä. Lasten saapues-
sa yhteiseen ruokailuun 
jokaisen lapsen kasvoil-
la oli todella leveä hymy 
ja useampikin hikipisara. 
Hauskaa oli ollut!

Lasten ylittäessä omia 
rajojaan aikuiset vaihtoi-
vat ajatuksiaan paneeli-
keskustelun kautta. Olim-
me saaneet ihanan jou-
kon panelisteja, niin ai-
kuistuvia kuin aikuisia 
biologisia lapsia, perhe-
kodin äitejä ja isiä sekä si-
jaisvanhempiakin. Heidän 
kauttaan saimme kuulla 
erilaisia kuulumisia ja ker-
tomuksia, jotka virittivät 
vanhemmat ja panelistit 
tiiviiseen vuorovaikutuk-
selliseen keskusteluun. 
Me puhuimme elämästä, 
lapsista ja lastensuojelus-
ta. Pettymyksistä ja voi-
toista, onnesta ja rakkau-
desta. Kaikki nämä aiheet 

kuuluvat varmasti jokai-
sen perhekotivanhem-
man arkeen ja juhlaan. 
Meidän on muistettava 
myös omien biologisten 
lasten hyvinvoinnin osal-
lisuus ja jaksaminen sekä 
yleisesti koko biologisen 
perheen hyvinvointi. 

Kouluttajan lapsille ja 
nuorille esittämä kysy-
mys, ”Mitä haluat kysyä 
omilta vanhemmilta, jot-
ka ovat myös perheko-
tivanhempia?”, sai mo-
nen pienen lapsen ja hie-
man isommankin pikku-
hiljaa kertomaan omia 
tuntojaan ja ajatuksiaan. 
Näistä keskusteltiin myös 
vanhempien keskuudes-
sa. Aiheesta keskustel-
tiin myös näkyvästi Ete-
lä-Suomen Sanomissa, 
Itä-Hämeen Lehdessä ja 
radiokanavallakin.

Päivien ”loppuhuipen-
nus”, ainakin monen lap-
sen mielestä, oli päästä 
Suomen jääkiekkomaa-
joukkueen ”Leijonan 
luolaan”. Leijonien luo-
lan pukukoppien tun-
nelmallisessa tuoksussa 
myös monen isän/äidin 
muistot heräsivät eloon, 
esimerkiksi vuoden 1995 
maailmanmestaruuskul-
lan muistelossa. Har-
va isä kuitenkaan uskal-
tautui Pelicans pelaajan 

Janne Ritamäki ja 
innokkaat ”jääkiekkoilijat” 
maajoukkuehuivit 
kaulassaan. 
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Bioperhepäivän osallistujat yhteiskuvassa kakkukahvien jälkeen

” millasta se on ku teil asuu niit 
lapsii? Lähetään siitä että mää 
synnyin tänne. Mun elämässä 
vaihtuu ihmiset koko ajan. Mä 
oon nähny niiiiin paljon.

Huumeita, väkivaltaa, kilju-
mista ja karkailua. Se on kas-
vattanu mua ihmisenä ihan 
helvetisti. Joku saattaa aja-
tella et se on mun vanhem-

mille helppoo ku ne saa vaa 
olla himassa koko aja; 6 tei-
niä ahhaha ihan heti! Nimit-
täin ei se mullekkaa oo help-
poo. Ollaan 1 kerran vuodes-
sa omalla perheellä ja äitillä 
ja iskällä ei oo paljon lomaa. 
Mä toivon joskus et saisin olla 
ihan yksin kotona ja sit van-
hemmat tulis töistä kotii ja 

tekis ruokaa. Mut meillä se 
ei mee nii. Mun vanhempien 
pitää jakaa mun ja niitten yh-
teinen aika vieraitten lasten 
kanssa. Välillä itken ja huuan 
ja haluun sen tavallisen pie-
nen perheen jolla ois joku ki-
va omakotitalo jossai kivassa 
paikassa. Mut rakastan näitä 
ihmisiä jotka asuu meillä ja ne 

on mulle ihan älyttömän tär-
keitä. Mul on aina joku koto-
na joka tukee ja auttaa. Pitää 
mun kanssa hauskaa ja mul ei 
oo ikinä tylsää. Mulla on ai-
na joku joka puolustaa mua.

Kovinkaan moni ei tosiaa 
tiiä miltä musta tuntuu mut 
tos jotai. Teki mieli avau-
tuu...”

kanssa samaan kuvaan, 
vaan Ritamäki oli enem-
mänkin ”miehen alkujen” 
piirittämänä. Hienoa oli, 
että maajoukkuevalmen-
tajan erityisesti meille lä-
hettämät maajoukkuehui-
vit roikkuivat useamman 

kaulassa lopettaessamme 
yhteiset päivät kakkukah-
vien merkeissä. 

Kiitokset kuuluvat päi-
vien onnistumisesta mah-
taville lastenohjaajille, aja-
tuksia antaville panelis-
teille, Vierumäen tarjoa-

mille hienoille puitteille 
ja siellä ohjelmaa järjes-
täneille, APKL:lle, kaikil-
le sponsoreille ja tietysti 
kaikille osallistujille. Kaik-
ki kokivat, että tulevaisuu-
dessa bioperheen päiville 
on varmasti tarvetta. Näh-

täväksi jää, tuleeko näis-
tä päivistä perinne. ”Nä-
mä päivät olivat ainutlaa-
tuiset”, kuvaili eräs nuori 
aikuinen, jolle näiden päi-
vien aikana silmät avau-
tuivat konkreettisesti ym-
märtämään, että on mui-

takin perhekodissa asu-
via biologisia lapsia, jotka 
tuntevat ja aistivat samal-
la tavalla kuin hän. 

Päijät-Hämeen laatu-
piiri kiittää

BIOPERHEEN LAPSEN AJATUKSIA:
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ETELÄ-SUOMI 
Uusimaa

KARSKOGIN PERHEKOTI
Päivi & Hannu Kosonen 
Jyrkännetie 10, 02580 Siuntio 
Puh. (09)256 1611, 0400 200 842
040 510 5261
karskog(ät)apkl.fi
    
PERHEKOTI AMICUS
Sarianna Hämäläinen &  Matti Martikainen
Ritarinkuja 4, 04230 Kerava
Puh. 045 8637000, 050 597 6981,  
040 192 9040                                      
amicus (ät)apkl.fi 
www.perhekotiamicus.fi

PERHEKOTI ANNA & MATTI
Susanna & Erkki Ropponen 
Kotiniitynrinne 4, 02400 Kirkkonummi 
puh. 040 547 5222, 044 547 5222, 
sähköposti: annamatti(ät)apkl.fi

PERHEKOTI ELÄMÄN HELMI
Nadja & Jussi Haramo 
Heinäsaarentie 14, 00630 Helsinki 
puh. 040 7466 337 
sähköposti: elamanhelmi(ät)apkl.fi

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

PERHEKOTI KUUSNIEMI
Ulla & Petri Kuusniemi 
Tähtitornikatu 13, 10300 Karjaa
Puh. (019)230 035,
040 700 5525, 040 700 5580 
kuusniemi(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI NUMMENTUPA
Sani Halmela & Ville Liinaharja
Viitapolku 6, 04500 Kellokoski
Puh. 0400 412 145, 040 582 9949             
www.perhekotinummentupa.fi

PERHEKOTI ONNENTUPA
Raija & Jarmo Merikukka 
Korpintie 4, 04320 Tuusula 
Puh. 0400 229 926,  
050 354 2064,  050 354 2063  
onnentupa(ät)apkl.fi
www.perhekotionnentupa.fi 

PERHEKOTI PYTINKI  
Elina & Simo Tuominen
Oikotie 189, 07950 Huuvari 
Puh. 050 356 4658, 050 377 3500
pytinki(ät)apkl.fi 
www.perhekotipytinki.fi

PERHEKOTI REIJANTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Puh.,040 753 0682, 040 708 1105 
reijantupa(ät)apkl.fi
www.perhekotireijantupa.fi

PERHEKOTI RUUKINTUPA  
Ulla & Pekka Paavola 
Pörkiöntie 2, 04200 Kerava 
Puh. 040 542 0277, 040 540 4517 
ruukintupa(ät)apkl.fi 
www.perhekotiruukintupa.fi 

PERHEKOTI TAMMI
Julia Vuoskoski & Mikael Tammi
Turvetie 15, 01730 Vantaa
Puh. 040 731 3584, 0400 958 237 
www.perhekotitammi.fi

PERHEKOTI VEHKATUPA
Susanna & Pentti Hiltunen 
Vehkatie 53, 04400 Järvenpää 
Puh. 050 538 1232 
fax (09)242 4099
vehkatupa(ät)apkl.fi
www.vehkatupa.fi
 
PEURAKOTI   
Leila & Raimo Peura 
Kiiltokallionpolku 6 A, 02180 Espoo 
Puh. 040 507 8296, 040 509 2839     
peura(ät)apkl.fi   
www.peurakoti.fi

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

Itä-Uusimaa
PERHEKOTI JUOLUKKA
Tanja Ögård & Jouni Rouhiainen 
Juolukkatie 12, 07955  Loviisa 
Puh. (019)514 541, 
040 717 6542, 040 504 0188 
juolukka(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI KOIVISTO
Elina & Paavo Koivisto 
Staffaksentie 20, 06100 Porvoo 
Puh. (019)580 098, 0400 341 769,  
040  533 4941 
koivisto(ät)apkl.fi 

PERHEKOTI LUPAUS
Merja & Timo Fält 
Koskenkyläntie 323, 07600 Myrskylä 
Puh. 040 523 8677 
lupaus(ät)apkl.fi 
www.perhekotilupaus.fi 

Päijät-Häme
PALONAHON PERHEKOTI
Jaana & Timo Metsänen
Isännäntie 2, 16300 Orimattila
Puh. & fax (03)777 7711, 
045 110 3063, 045 110 2512
palonaho(ät)apkl.fi

PERHEKOTI JOIKULA 
Marja & Petri Engman
Rätiköntie 18, 15270 Kukkila
Puh. 040 837 8737, 040 756 6115
joikula(ät)apkl.fi
www.perhekotijoikula.fi

PERHEKOTI KOIVU JA TÄHTI
Anne & Mika Marttiin  
Ala-Räävelintie 2, 18300 Heinola kk Puh. 
040 729 7935, 040 752 3883 
koivujatahti(ät)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 
lahde(ät)apkl.fi 

PERHEKOTI RINNE  
Sari & Janne Mesiniemi  
Rinteelänkatu 7, 15700 Lahti  
Puh. 050 372 5269, 040 705 7434, 
0400 909 506
040 549 7355, 040-545 3168 
rinne(ät)apkl.fi 
www.perhekotirinne.fi
 
PERHEKOTI SYLVÖNIEMI
Liisa & Lasse Lindqvist 
Sylvötie 26, 15560 Nastola 
Puh. 044 546 6176    
sylvoniemi(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI YHTEISÖ OLJENKORSI 
Heidi & Ari Ojanen, perhekoti 
Leppojantie 220, 1630 Orimattila
Puh. 050 355 7221 
Erika & Antti Sinkkonen, kriisikoti 
Keijuniitty 18, 16300 Orimattila 
Puh. 045 359 7006
oljenkorsi(ät)apkl.fi 
www.oljenkorsi.com    

Kanta-Häme
PERHEKOTI KAURISMÄKI
Päivi & Kari Kokko   
Kappalaisentie 116, 12210 Hausjärvi 
Puh. (019)768 464, 050 511 1411  
kaurismaki(ät)apkl.fi

PERHEKOTI TIIPUKKA  
Tia Markus-Pitkänen & Ari Pitkänen 
Kotimäentie 37, 14200 Turenki 
Puh. (03) 684 5123, 040 732 7864 
tiipukka(ät)apkl.fi

Kymenlaakso
ELMERIKOTI
Elsa & Seppo Rikkola 
Paloharjuntie 20, 45740 Kuusankoski 
Puh. (05) 374 5972, 040 834 9217 
elmerikoti(ät)apkl.fi
www.elmerikoti.fi
 
PERHEKOTI CATHILL
Tarja & Matti Iivonen
Kissamäentie 270, 47200 Elimäki
Puh 0400 943 182, 040 846 054,  
(05) 377 6082
cathill(ät)apkl.fi

PERHEKOTI ILONEN
Päivi &  Ari Ilonen
Oivontie 181, 45610 Koria
Puh 044 3311 371, 050 572 7601,  
050 349 8257 
ilonen(ät)apkl.fi
www.apkilonen.net

PERHEKOTI SOINTU  
Ilse &  Ari Klem
Kärjenkuja 16, 45330 Harju
Puh 0400 569 439 
sointu(ät)apkl.fi 

TUKIPALVELU KÄRRYNPYÖRÄ
Sirpa & Tapani Lehti 
Kymijoentie 38, 46910 Anjala
Puh 0400 757 169 
karrynpyora(ät)apkl.fi 

Etelä-Karjala
PERHEKOTI OLLIVER
Kaisa Höglund-Ollikainen & 
Lasse Ollikainen 
Rapattilantie 261, 54250 Rapattila 
Puh. 050 527 3438,  
040 557 0995, 040 565 1816 
olliver(ät)apkl.fi

LÄNSI-SUOMI
Varsinais-Suomi
 
KATRIN PALVELUKOTI
Minna Kirkkala-Virtanen & Harri Virtanen 
Männäistentie 2 a, 23500 Uusikaupunki 
Puh. 050 4001066, 050 306 0564, 050 551 
4105   
katrinpalvelukoti(ät)apkl.fi
www.katrinpalvelukoti.fi
 
PERHEKOTI AMANDA
Jaana & Markus Ström 
Ylhäisintie 5, 21500 Piikkiö 
puh. 0400 249 858, 0400 511 437 
sähköposti: amanda (ät) apkl.fi 
www.pkamanda.fi 

PERHEKOTI HAUKKALA
Riitta & Juhani Santala 
Inkereentie 436, 24280 Salo 
Puh. (02)736 5002, 040 575 6109, 
haukkala(ät)apkl.fi
www.perhekotihaukkala.fi
 
PERHEKOTI KILA
Saara ja Markus Kiveinen 
Kilakallustentie 25, 23100 Mynämäki 
puh. 0400-690 054, 044-5140 853 
sähköposti: kila (ät) apkl.fi 
www.kila.fi 

PERHEKOTI KIRSIKKALAAKSO
Kirsi & Lars-Göran Snell 
Kyröntie 153, 21450 Tarvasjoki 
Puh. 0400 509 549, 040 669 
4311          
kirsikkalaakso(ät)apkl.fi 
www.carecomponent.fi
 
PERHEKOTI MUSTAKISSA
Nina ja Jarmo Porkola 
Tonttipellontie 26, 220960 Turku 
puh. 02-2588 666, 040 591 5608, 040 777 
5534 
www.perhekotimustakissa.com 
sähköposti: mustakissa (ät) apkl.fi 

PERHEKOTI RAUHANLINNA
Tuula & Ville Laamanen
Rauhankatu 20, 26100 Rauma
Puh. ja fax (02)825 1658, 040 508 5040, 050 
5171 294
rauhanlinna(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI VAAPUKKA
Niina & Antti Järvinen
Levontie 195, 21600 Länsi-Turunmaa, 
Parainen
Puh. 0440 979 051, 044 558 3352
vaapukka(ät)apkl.fi 
www.perhekotivaapukka.fi

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

PERHEKOTI VANILLA
Merja-Liisa  & Kari Hytönen 
Niittukulmantie 23, 32200 Loimaa 
Puh. 045 134 6161, 045 134 6160 
vanilla(ät)apkl.fi

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

AMMATILLISET JÄSENPERHEKODIT 15.09.2014



AMPPELI

9

Keski-Suomi 

HAUKKAHOVIN PERHEKOTI
Maija-Riitta &Tahvo Anttila 
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola 
Puh. (014)310 1005  
0500 746 571    
www.kolumbus.fi/jyperhe
haukkahovi(ät)apkl.fi

HIETAJÄRVEN PERHEKOTI
Seija & Pentti Harju 
Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski 
Puh. 050 353 0601  
hietajarvi(ät)apkl.fi 
www.hietajarvenperhekoti.fi
 
KESKUSTIEN PERHEKOTI
Sari & Juhani Suontamo
Jyväskyläntie 689, 41230 Uurainen
Puh. 0400 217 834,
0400 548 735, 040 703 8565
keskustie(ät)apkl.fi
www.keskustienperhekoti.com

KEURUUN PERHEKODIT
Marjo Sieppi & Markku Malm 
Huhkolantie 241, 42560 Pohjoisjärvi 
Puh. (014)737 148, 
0400 545 001, 040 728 7580  
keuruu(ät)apkl.fi
 
METSÄKULMAN PERHEKOTI
Satu &Timo Lahti 
Kämppäkuja 8, 43130 Tarvaala 
Puh. 050 411 0150, 040 523 3282, 044 771 
7500   
metsakulman(ät)apkl.fi

MÄNTYKALLION PERHEKOTI
Eija Kolu & Heimo Hartikainen 
Tonttitie 7-10, 41210 Jokihaara 
Puh. 040 744 9880, 0400 810 032, 040 
7666 408 
mantykallio(ät)apkl.fi

PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen 
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski 
Puh. 050 552 1717, 044 532 6261 
lahtinen(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI NURMIPIRTTI
Anne & Sakari Riissanen 
Muurikaisentie 46, 41390 Äijälä
Puh. (014)836 151, 040 531 6259,
040-832 8879 
nurmipirtti(ät)apkl.fi
www.perhekotinurmipirtti.fi 

PERHEKOTI PURORINNE
Anne Koponen  & Tommi Viinikainen 
Suoniityntie 27, 40270 Palokka          
puh. 044 344 6054, 040 589 7950 
purorinne(ät)apkl.fi 
www.purorinne.net 

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria & Kalevi Pietarinen 
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi 
Puh. 050 323 7900, 050 537 0558 
reiman(ät)apkl.fi 
                                                
PERHEKOTI RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki 
Kappeliahontie 68, 41120 Puuppola 
Puh. (014)3101 405, 0500 646 173 
riekki(ät)apkl.fi
 
SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen 
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen 
Puh. 044 0884 592, 044 0884 591, 040 483 
4712, 
saarela(ät)apkl.fi
 
SALMIKUUKAN PERHEKOTI
Mirjam & Jussi Lehmuskoski
Karviantie 65, 41230 Uurainen
Puh. (014)811 322, 
0400 246 980, 0400 747 284
salmikuukka(ät)apkl.fi
www.salmikuukka.com

Etelä-Pohjanmaa 
 
SÄRKISEN PERHEKOTI  
Tiina & Hannu Särkinen
Sääksjärventie 9, 62800 Vimpeli
Puh. 040 519 6399
sarkinen(ät)apkl.fi
www.sarkisenperhekoti.net

ITÄ-SUOMI
Etelä-Savo
 
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell 
Pastilantie 27, 50770 Korpikoski 
Puh. 0400 720 394, 0400 244 210 
lacasagialla(ät)apkl.fi 
www.lacasagialla.fi
 
PERHEKOTI HEPORANTA
Helena & Matti Tuokko 
Tylliläntie 32 A, 52700 Mäntyharju 
Puh. ja fax (015) 460 282, 040-568 1718, 
040 845 4718 
heporanta(ät)apkl.fi
www.perhekotiheporanta.fi

PERHEKOTI KIURURANTA  
Kaija & Juha Juurikkala
Pertunmaantie 725, 52700 Mäntyharju 
Puh. 040-581 9057   
kiururanta(ät)apkl.fi
www.juurikkala.fi / kiururanta

PERHEKOTI KOTIKUMPARE
Leena & Ossi Häkkinen
Kangasniementie 1701, 77240 Halko-
kumpu
Puh. 040 577 8546   
040 513 3483, 040 751 3763
kotikumpare(ät)apkl.fi
www.kotikumpare.fi
 
PERHEKOTI MIKKALA
Leena & Aapo Taavitsainen
Kangastie 149, 77330 Virtasalmi
Puh. 040 834 2534, 040 015 3859
mikkala(ät)apkl.fi
www.perhekotimikkala.fi
 
PERHEKOTI MUKSUMÄKI
Sanna & Tomi Tuominen 
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna 
Puh. 045 207 9747  
muksumaki(ät)apkl.fi
www.muksumaki.net
 
PERHEKOTI OSCAR
Liisa & Pentti Mäki 
Keskustie 44, 51600 Haukivuori 
Puh. (015)458 333, 
044 5757 502, 044 2625 959 
oscar(ät)apkl.fi
www.perhekotioscar.fi
 
PERHEKOTI PÄIVÄPIRTTI
Kati & Hannu Saarinen 
Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna 
Puh. 050 534 8067, 050 543 2559 
paivapirtti(ät)apkl.fi 
www.perhekotipaivapirtti.fi
 
PERHEKOTI RANTAPIHLAJA
Pirjo-Liisa & Jouni Veihtola 
Kaislarannantie 7, 50200 Mikkeli 
Puh (015)177 447, 0440 173 192
rantapihlaja(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI WÄISÄNHOVI
Tiiu Raid-Ala & Lauri Ala
Ruukintie 18, 77330 Virtasalmi
puh. 040 820 8845, 040 550 1254
vaisanhovi(ät)apkl.fi 
www.perhekotiwaisanhovi.fi

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

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

Pohjois-Savo
HUKANKULMAN PERHEKOTI
Virpi Poutiainen & Petri Korhonen 
Syvärintie 66, 73300 Nilsiä 
Puh. 040 726 0169, 050 343 7113 
hukankulma(ät)apkl.fi
www.hukankulma.fi
 
PERHEKOTI ADALMIINA
Riitta & Hannu Lundberg 
Kurolantie 219, 78500 Varkaus 
Puh. 040 570 5092  
adalmiina(ät)apkl.fi 
www.perhekoti-adalmiina.net  

PERHEKOTI FANNI 
Johanna & Petri Huttunen 
Alppilantie 3, 77700 Rautalampi 
Puh. 050 590 4313, 050 517 5774 
fanni(ät)apkl.fi 
www.perhekotifanni.fi                  

PERHEKOTI PAJULINTU
Liisa & Tapio Lappalainen 
Mikonmäki 2, 71850 Leppäkaarre 
Puh. 045 805 3849,  050 302 2411, 
(017)462 2787,  
pajulintu(ät)apkl.fi
www.perhekotipajulintu.fi
 
PERHEKOTI PUIJO
Ulla-Maija & Antti Pöllänen 
Kemiläntie 9, 70340 Kuopio 
Puh. (017)263 3547, fax (017)263 
3547,0400 671 217, 040 511 2347 
puijo(ät)apkl.fi
 
PERHEKOTI PÄÄSKYLÄ
Rauni & Mauri Kainulainen
Kasurilanmäentie 254, 71800 Siilinjärvi
Puh. 040 537 6920, 050 537 6999
paaskyla(ät)apkl.fi
www.perhekotipaaskyla.fi

PERHEKOTI RÄTY
Soili & Matti Räty 
Konttimäentie 3, 71200 Tuusniemi 
Puh. 050 466 1634, 0500 561 561, 050 511 
1848     
raty(ät)apkl.fi
www.perhekotiraty.net

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

POHJOIS-SUOMI
Pohjois-Pohjanmaa
 
KOIRAMÄEN PERHEKOTI  
Marjut & Janne Jokela 
Hylkirannantie 158, 85900 Reisjärvi 
Puh. 0400 648 277, 040 960 3198
koiramaki(ät)apkl.fi 
www.koiramaenperhekoti.fi 

PERHEKOTI HANHIKAARI
Taru & Tuomo Paananen 
Hanhikaari 12 B 2, 90310 Oulu  
Puh. & fax (08)557 3700, 050 591 2193 
hanhikaari(ät)apkl.fi 
www.hanhikaari.net

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

PERHEKOTI KYLMÄNEN
Mia & Heikki Kylmänen 
Tervonperäntie 11, 91900 Liminka
Puh. 040 963 6811, 040 964 0060 

kylmanen(ät)apkl.fi 
www.perhekotikylmanen.net 

RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna & Hannu Rantakokko 
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo 
Puh. 040 766 7432, 040 840 6592 
rantakokko(ät)apkl.fi 
www.rantakokonperhekoti.fi
 
SIMIKAAREN PERHEKOTI
Kaarina & Mauno Autio 
Matalantie 11, 84100 Ylivieska 
Puh. (08)410 314, 
050 352 8711, 0440 410 314 
simikaari(ät)apkl.fi
www.simikaarenperhekoti.net
 
TURULAN PERHEKOTI
Outi & Petri Turula 
Karsitie 1, 86440 Lampinsaari 
Puh. (08)284 484,   
044 567 1031, 044 526 1773 
turula(ät)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  
kolumbus(ät)apkl.fi
www.personal.inet.fi / perhekotikolumbus

Lappi
 
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola 
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi 
Puh. 040 5073 753, 040 7212 728,  
nunnukka(ät)apkl.fi 
www.perhekodit.net/nunnukka 

PERHEKOTI TUPALA
Sanna &Tommi Tihinen 
Makkosentie 3, 95440 Tornio 
puh. 50 553 4436 
tupala@apkl.fi 

KANNATUSJÄSENET    
MARI & MIKA KUOKKANEN
Haapamäentie 8 a 1, 16330 Heinämaa 
Puh. ja fax (03)7786 635, 040 502 0175
haapala@apkl.fi

AINO & KIMMO MAANSELKÄ
Ristimäenkatu 11, 57130 Savonlinna 
Puh. 050 340 6199, 015)510 610 
ainola(ät)apkl.fi
www.perhekotiainola.com

PIRKKO & MARTTI MUTTONEN
Notkolantie 5, 82210 Suhmura 
Puh. (013)749 249, 040 526 4404 
040 456 9422
kotirinne(ät)apkl.fi

SINIKKA & RAIMO RIIPINEN
Vehmaskyläntie 595, 76100 Pieksämäki 
Puh. (015)425 510, fax (015)486 911, 
050 5118 644, 050 437 2199  
vehmaskoti(ät)apkl.fi
www.vehmaskoti.fi

KIRSI JA KARI SUOHEIMO
Torpanranta 3, 96600 Rovaniemi 
puh. 040-5749134, 040 413 4517 
sähköposti: suoheimo @ apkl.fi

KERTTU & ANTTI SYRJÄNEN
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu 
Puh. & fax (013)553 035, fax (013)568 161, 
040 501 1405, 050 593 0527 
lahteva(ät)apkl.fi

KUNNIAJÄSENPERHEET   
Sisko ja Sulo Toivio, Tarvaala
Leena ja Antti Suikki, Kausala
Tuija Suikkanen-Malin ja Jukka Malin, 
Nastola
Marja ja Pekka Kuosmanen, Saarijärvi
Kati ja Olli Ahonen, Imatra
Leena ja Kyösti Viding, Vesanto
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Olipa mukavaa!
Koulutuksen kantava-
na ajatuksena oli OOP! 
Osaamista Omasta Po-
rukasta!

Ja niinhän se on, jou-
kossamme on paljon eri 
alojen ja juttujen taitajia 
ja osaajia. 

Tällä kertaa Satulin-
nassa jaettiin yhteistä, 
henkistä ja fyysistä pää-
omaamme.  

Heti alkuun puheen-
johtajamme Kari Kok-
ko vastaili kyselytunnil-
la ajankohtaisiin kysy-
myksiin ja kertoi missä 
liiton tasolla mennään. 
Me muut, ”tavalliset” 
perhekotivanhemmat 
olimme innokkaita ky-
selemään ja kommen-
toimaan. Puheenjohtaja 
antoi hienot ensitahdit 
siitä, kuinka aikataulusta 
on hyvä pitää kiinni. Ky-
selytunti lopetettiin aika-
taulun mukaisesti vaikka 
kysymyksiä ja vastauksia 
olisi ollut vaikka kuinka. 
Tämä ensikokemus siivit-
ti meidät myös aikatau-
lullisesti onnistuneeseen 
tapahtumaan.

Seuraavaksi koolla ol-
lut noin 34 hengen po-
rukka jakaantui tasaisesti 
eri pajoihin, joita olivat:

Aamupäivällä Melonta,  
Judo ja TRE-rentoutus.

Välillä syötiin, ja taas 
mentiin:

Pessimismipaja, Kehon 
ja mielen hyvinvointi, Pa-
risuhdepaja.

Pajojen vetäjät palkit-
tiin ”kouluttajan” työs-
tään myöhemmin käsin-
tehdyillä villasukilla, kii-
tos siitä! 

Tiistaina olimme ensin 
ansiokkaasti kouluttautu-
neet, ja pääsimme jo klo 
16 (!) saunomaan ranta-
saunoille. Oli tunnelma 
niin huumaavaa. Ihmiset 
näyttivät jo saunaan tul-
lessaan ihmeen hyvinvoi-
vilta ja rennoilta, vaikka 
kaikki kollegat tietävätkin 
mistä työssämme on kyse 
ja kuinka rankkaa ja mo-
nipuolisen ristiriitaista ja 
haastavaa arki välillä on. 

Oliko kysymys sopi-
vasta ohjelmasta, hyvin 
menneistä lomista vai sii-
tä että pääsi jo näin ai-
kaisin saunomaan ja tu-
risemaan?

Kesä oli kuulemma 
mennyt nopeasti ja oli 
mukava kun lapset pää-
sivät taas kouluun! 

Siellä täällä oli turinaa, 
arjen jakamista, raskasta 

ja kevyttä höpöhöpöä – 
sopivassa suhteessa aina-
kin minun korvilla kuultu-
na. Sää suosi, järvivesi vir-
kisti saunomisen lomas-
sa ja juttu luisti. Allekir-
joittanut, parisuhdepa-
jan vetäjä otti saunomi-
sen loppupuolella hen-
kilökohtaisen riskin ja jäi 
suustaan kiinni niin mie-
lenkiintoiseen keskuste-
luun ennen juhlaillallis-
ta yhdessä kollegoiden 
kanssa, että meinasi ka-
lahtaa omaan nilkkaan. 

Juhlaillallisella jokai-
nen paja esitteli jollain 
lailla antiaan, ja näin 
pääsimme kaikki osal-
lisiksi toistemme koke-
muksiin. Päivien aluksi 
rohkaistiin kaikkia heit-
täytymään rohkeasti ja 
rennosti yhdessä teke-
miseen ja hyvin homma 
tuntui toimivan.

Seuraavana aamuna, 
epävirallisen Apkl:n aa-
musaunaseuran ensim-
mäinen kokoontuminen 
uinnilla ja savusaunalla 
onnistui kuitenkin mal-
likkaasti ennen seuraa-
vaa tilaisuutta. 

Lupasin, ettei tästä tar-
vitse tehdä numeroa. Kii-
tos kuitenkin Ari ja Sa-
kari, oli mukava saunoa 
kanssanne. Carpe Diem!

Keskiviikkoaamuna 
saimme navetan ylisil-
lä pohtia ja analysoida 
omaa motivaatio- ja jak-
samistasoamme työnte-
kijänä ja johtajana työ-
paikallamme. Vuorovai-
kuttavassa tilaisuudessa 
kouluttajana toimi kasva-
tustieteiden tohtori Pirk-
ko-Liisa Vesterinen. 

Hän toi esiin myös 
omia elämänkokemuk-
siaan ja jakoi käytännön 
askeleita parempaan ta-
sapainoon, työn ja muun 
elämän kesken. Saimme 
kuvata itseämme lyhyes-
ti työntekijänä, ja oli mu-
kava huomata kuuluvan-
sa upeaan, määrätietoi-
seen, luovaan, rentoon, 
diplomaattiseen, periksi-
antamattomaan, sinnik-
kääseen, huolehtivaan, 
täsmälliseen, suoraan, jä-
mäkkään, analysoivaan, 
viisaaseen ja monipuoli-
seen ammattilaisten po-
rukkaan.

Suosittelen kaikkia 
perhekotivanhempia 
osallistumaan laatupiirei-
hin, koulutuksiin ja mui-
hin yhteisiin juttuihin. Tar-
vitsemme toisiamme. Jos 
minä en tarvitse ketään, 
niin juuri Ketä saattaa tar-
vita juuri minua! 

Vain Elämää – henki-

nen jälkikirjoitus:
Oi! Jos sulle voisin 

kertoo kaiken mukavan 
– tämän koulutuksen 
annin,  ah niin rentout-
tavan! Mutta  - enhän si-
tä tee, pieni teksti riittä-
nee, kunnes yhdessä taas 
tavataan.

Seuraavaa koulutusta 
odottaen,

Lauri Ala  
Perhekoti Wäisänhovi

Ai niin – se mielen-
kiintoinen ja ihan todel-
linen puheenaihe oli se, 
miten perheidemme äi-
dit (siis emännät, rakkaat 
vaimomme) kokevat sen, 
kun kotipesää hoitamas-
sa ja äidin roolia jakamas-
sa on toinen nainen/työn-
tekijä, joka yleensä on 
nainen… Aika hyvä kes-
kustelunaihe, eikö?

APKL:N SYYSKOULUTUS 9. - 10.9.2014
SATULINNASSA, HIRVENSALMELLA

 Satulinna tarjosi inspiroivan ympäristön perhekotiväelle. (kuva Janne Jokela)

Iloisia judopajalaisia. Vas. Janne Jokela, Petri Turula, 
Marjut Jokela, Susanna ja Hannu Rantakokko sekä Tiiu 
ja Lauri Ala (kuva Janne Jokela)
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Koulutuksen teemaksi oli 
valittu omasta hyvinvoin-
nista ja jaksamisesta huo-
lehtiminen. Pelkästään 
paikan valinta osoittautui 
oivaksi arjesta irrottautu-
miseksi. Vanhasta kunnal-
liskodin miljööstä uudis-
tettu hotelli Satulinna oli 
kaiken kaikkiaan inspiroiva 
ympäristö tarkoitukseem-
me. Irrottautuminen arjes-
ta alkoi majoittautumalla 
persoonallisesti sisustet-
tuun ja 1900-luvun alun 
tunnelmaa henkivään ho-
telliin  sekä runsaalla lou-
naalla siellä. 

Ensimmäisen päivän 
laatupiirikouluttajaksi 

olimme saaneet psykolo-
gi, valmentaja ja ohjaaja 
Satu Kasken, joka iltapäi-
vän aikana niin keskuste-
luin, kuin harjoituksin pe-
rehdytti meitä Mindful-
nessiin.  Mindfulnes-har-
joitteiden -  kehomedi-
taation -  avulla on tarkoi-
tus kehittää omia tietoi-
suustaitoja,  joiden avulla 
voimme tietoisesti ja hy-
väksyvästi olla läsnä täs-
sä ja nyt,  sekä opettaa 
meitä säätelemään aja-
tuksiamme ja tunteitam-
me sekä reflektoimaan 
toimintaamme tilanteis-
sa kuin ne juuri tässä ja 
nyt ovat. Tietoisuustaito-
jen harjoittaminen tukee 

työssä jaksamista muut-
tamalla suhdettamme 
stressitekijöihin ja näin 
helpottaen palautumis-
ta.  Mindfulness on yk-
si menetelmä ja työkalu 
rentoutumiseen ja stres-
sin hallintaan.  Koska elä-
männäkemyksemme ja –
kokemuksemme  vaihte-
levat,  antaa Mindfulnes 
kullekin eri asioita. Tär-
keintä olisi löytää oma 
tapa kehittää kykyä olla 
tietoisesti läsnä, tutkia si-
tä mitä tapahtuu tässä ja 
nyt - perhekotityössäkin.

Pitkän iltapäivän kou-
lutuksen jälkeen oli ke-
hon vuoro saada hoi-
toa. Jatkoimme Satu-
linnan suuressa sauna-
rakennuksessa saunoen 
ja  lämpöisessä huljus-
sa lioten. Mieli virkisty-
neenä ja ruumis puhtaa-
na jatkoimme edelleen 
saunarakennuksen ko-
koustilassa myöhäisellä 
päivällisellä hyvässä seu-
rassa jo saunomisen ai-
kana virinneitä keskuste-

luja jatkaen. Spontaania 
pientä ohjelmaakin illan 
mittaan saatiin aikaiseksi.

Hyvin nukutun yön ja 
aamiaisen jälkeen saim-
me kouluttajaksem-
me omasta joukostam-
me perhekoti- isä Ari 
Ilosen, joka on koulut-
tautunut TRE-ohjaajak-
si (Tension Releasing 
Exercises). TRE- menel-
telmä  on fyysinen har-
joite, joka on kehitetty 
trauma- ja stressikoke-
musten purkamiseen.  
Arilta saimme ohjaus-
ta harjoitussarjaan, jolla 
kehossa saatiin aikaisek-
si lihasten vapinana tai 
tärinänä alkava luonnol-
linen palautusmekanis-
mi. Harjoitus oli helppo 
ja tehokas. TRE-menetel-
mä on mielenkiintoinen, 
kehoa ja mieltä elvyttävä 
kokonaisvaltainen help-
po harjoitesarja. Yhtei-
sen koulutuksen päätti 
Satulinnan joululounas, 
jonka yhteydessä kuunte-
limme kotiseutuoppaan 

jouhevaa selvitystä Satu-
linnan kunnalliskotihisto-
riasta, talon sängynpeit-
toja oikovaa kummitusta-
kaan unohtamatta.

Usean laatupiirin yhtei-
nen koulutustapahtuma 
innoitti osallistujia jatka-
maan saatua kokemus-
ta. Perhekotien laadun 
varmistamiseksi ja lisää-
miseksi luodut laatupiirit 
ovat tärkeitä foorumei-
ta kaikille perhekodeille.  
 
Kannustamme osallistu-
maan edelleen alueelli-
seen laatupiiritoimintaan 
sekä myös järjestämään 
laajempaa yhteistä toi-
mintaa tärkeiksi koetuis-
ta aiheista. Älkää jättäkö 
käyttämättä liiton varaa-
maa tukea toimintaan-
ne. Sillä saa aikaan pal-
jon hyvää!

Anne Riissanen 
Pk Nurmipirtti

Joulunaluskiireet katkesivat, kun 
perhekotivanhempia Keski-Suomen, 
Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueilta 
osallistui Hirvensalmella Satulinnassa 
joulukuun alussa 2013 järjestettyyn 
yhteiseen koulutustapahtumaan.  
Osallistujia oli ilmoittautunut kaikkiaan 
12 perhekodista. 

LAATUPIIRIKOULUTUSTA JA –YHTEISTYÖTÄ 
PIKKUJOULUISISSA TUNNELMISSA

Lämpimiä hetkiä rentoutusharjoituksissa 
ja niiden jälkitunnelmissa. Vas. paljussa Ari 
Ilonen ja Ari Klem. Keskellä jo rentoutuneet 
Riitta ja Pasi Riekki. Oikealla ohjaaja Satu Kaski, 
harjoittelemassa Anne Riissanen.
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LAATU ESIIN -AMMATILLISEN PERHEKODIN LAADUN  
ARVIOINTIMITTARISTON KEHITTÄMINEN

Opinnäytetyön Laatu esiin 
-Ammatillisen perhekodin 
laadun arviointimittariston 
kehittäminen tarkoitukse-
na oli kehittää eräälle am-
matilliselle perhekodille 
oma laadun arviointimit-
taristo. Työssä selvitettiin, 
mitä perhekodin henki-
löstö ja eri asiakasryhmät 
ymmärtävät laadun ole-
van ylipäänsä ja erityises-
ti perhekotihoidon kan-
nalta, millaisia odotuksia 
heillä on nimenomaan tä-
män perhekodin tarjoa-
milta palveluilta ja miten 
eri osa-alueiden laatu on 
heidän näkemyksensä 
mukaan toteutunut. Ar-
viointimittarin laatimisen 
pohjana käytetyn arvioin-
titiedon keräämiseksi ra-
kennettiin kohdennetut 
kyselylomakkeet perhe-
kodin henkilöstölle, per-
hekotiin sijoitettujen las-
ten vanhemmille ja lasten 
asioita hoitaville sosiaali-
työntekijöille ja sosiaalioh-
jaajille. Kyselylomakkeiden 
rakentamisessa hyödyn-
nettiin ITE-itsearviointilo-
maketta (ITE3:2010), Lap-
siARVI-kriteerejä (Holma 

2009) ja Valtakunnallisia 
sijaishuollon laatukritee-
reitä (2004). Perhekotiin 
sijoitetut lapset ja nuoret 
tuottivat arviointitietoa va-
lokuvaamalla heille perhe-
kodissa tärkeitä asioita ja 
osallistumalla valokuvia 
täydentävään teemahaas-
tatteluun.

Henkilöstön itsearvi-
oinnin tekivät kaikki per-
hekodin työntekijät tut-
kija pois lukien, yhteen-
sä kuusi henkilöä. Arvi-
oinneista yksi jouduttiin 
karsimaan analysointivai-
heessa pois. Vanhempien 
kysely lähetettiin kuudel-
le vanhemmalle, joista 
viisi palautti kyselyn ja 
sosiaalitoimen edustajien 
lomake lähetettiin kuu-
delle sosiaalityöntekijälle 
ja kolmelle sosiaaliohjaa-
jalle, joista vastasi neljä 
sosiaalityöntekijää ja kak-
si sosiaaliohjaajaa. Valo-
kuvia otti ja teemahaas-
tatteluihin osallistui seit-
semän perhekotiin sijoi-
tettua lasta ja nuorta se-
kä yksi jälkihuoltonuori.

Vastausten perusteel-
la perhekodin puitteiden 

koettiin olevan kunnos-
sa. Myös prosesseja pi-
dettiin pääsääntöisesti 
toimivina, mutta erilais-
ten kirjallisten suunnitel-
mien olemassaolosta ei-
vät kaikki henkilöstön jä-
senet olleet tietoisia ja 
vanhemmat kokivat, et-
tä sijoituksen valmistelu-
vaiheessa tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota las-
ten odotusten selvittämi-
seen ja varsinkin hoito- 
ja kasvatussuunnitelman 
laatimiseen yhdessä van-
hempien ja lapsen kans-
sa. Selkein kehittämistä 
vaativa osa-alue oli tu-
los-osio ja siinä erityisesti 
palautteiden ja arviointi-
tiedon kerääminen sekä 
tilastojen ja tunnusluku-
jen hyödyntäminen toi-
minnan kehittämisessä. 
Lasten ja nuorten valo-
kuvissa tärkeimpinä asioi-
na näyttäytyivät eläimet, 
vapaa-aika ja harrastuk-
set sekä luonto, ihmiset 
ja eri tilat.

Keskeisimpiä hyvään 
perhekotihoitoon kuu-
luvia asioita olivat vas-
tausten perusteella vi-

rikkeellinen toiminta ja 
harrastukset, ruoka, tur-
vallisuus, välittävät ih-
missuhteet, ammattitai-
toinen henkilöstö, lap-
sen yhteydenpidon tu-
keminen läheisiinsä, yh-
teydenpito eri yhteistyö-
tahoihin, lasten yksilöl-
lisyyden huomioiminen, 
koulunkäynnin turvaami-
nen ja hyvä sänky. Edellä 
mainitut asiat myös koet-
tiin tähän työhön liitty-
vässä perhekodissa hy-
vin onnistuneiksi seikoik-
si. Kehitettävinä asioina 
nousivat esiin mm. virik-
keellisen toiminnan mää-
rän kasvattaminen, ruo-
kailuun liittyvät säännöt, 
rauhallisemman palave-
ritilan järjestyminen, ai-
kuisten äänenkäyttö, pu-
helinajan pituus ja yhtey-
denotto vanhempiin ja 
lapseen kotiloman ai-
kana.

Kerättyjen arviointitie-
tojen pohjalta laadittiin 
yhteenveto, johon tulivat 
näkyviin keskeisiksi nous-
seet laatunäkökulmat. 
Yhteenveto toimi poh-
jana varsinaisen arvioin-

timittarin rakentamiselle. 
Arviointiteemoiksi muo-
toutuivat yritystoiminta, 
henkilökunta, palvelu-
prosessit ja asiakasläh-
töisyys, lasten hyvinvoin-
ti sekä tilat ja ympäris-
tö. Arviointimittarin toi-
mivuus tulee näkymään 
vasta ajan myötä, mutta 
jo kehittämisprosessi it-
sessään oli hyödyllinen: 
Henkilöstö joutui miet-
timään, mitä palvelujen 
laatu tarkoittaa, miten se 
toteutuu omassa yksikös-
sä ja mitä olisi syytä ke-
hittää. Sidosryhmien mu-
kaan ottamisella saatiin 
esiin keskeisimpien asi-
akkaiden tärkeiksi koke-
mia asioita. Jatkossa mit-
taria on tarkoitus kehit-
tää edelleen mm. lisää-
mällä siihen yksilötason 
kriteerit yleisten kritee-
reiden rinnalle.

Heli Kasanen
Mikkelin 

ammattikorkeakoulu

Sosiaali- ja terveys-
alan kehittäminen ja 

johtaminen

ARVIOINTITEEMAN NIMI

Teemaan sisältyvän arviointikohteen nimi

Laatutaso Riittävä Hyvä Erinomainen

Kriteerit Riittävään tasoon vaadittavat 
kriteerit auki kirjoitettuna

Hyvään tasoon vaadittavat 
kriteerit auki kirjoitettuna

Erinomaiseen tasoon vaadittavat kritee-
rit auki kirjoitettuna

Oma laatutaso (merkintä ras-
tilla)

Miten todennettu

Parannus- ja kehittämisehdo-
tukset

Mitä, miten ja millä aikataulul-
la toteutetaan
Kuittaus päivämäärällä ja alle-
kirjoituksella, kun asia hoidettu

Vastuuhenkilö

adsfadsfasdf



AMPPELI

13

TILASTOJA ALUEITTAIN 31.12.2013
Hoitopaikkatietoja

Perhekotien hoito- paikkoja v:n aik. alk. v:n aik. päätt. perhekoti- laitos- osall. yht. Montako

määrä paikkoja vapaana hoitosuhteet hoitosuhteet luvat luvat kilpailutus pk:a osall.

ETELÄ-SUOMI
Uusimaa 15 96 15 25 24 14 1 29 11

Itä-Uusimaa 3 15 2 0 0 3 0 0 0

Päijät-Häme/Kanta-Häme 11 49 1 18 13 11 0 0 0

Kymenlaakso/Etelä-Karjala 7 25 10 5 7 7 0 1 1
alueella yht. 36 185 28 48 44 35 1 30 12

LÄNSI-SUOMI
Varsinais-Suomi/Pirkanmaa 11 70 5 7 4 11 0 10 6

Keski-Suomi/Et.Pohjanmaa 14 82 20 14 16 14 0 14 6
alueella yht. 25 152 25 21 20 25 0 24 12

ITÄ-SUOMI
Etelä-Savo 11 64 13 4 8 9 2 0 0

Pohjois-Karjala 3 10 1 4 6 3 0 0 0

Pohjois-Savo 8 48 8 9 12 8 0 4 2
alueella yht. 22 122 22 17 26 20 2 4 2

POHJOIS-SUOMI
Pohjois-Pohjanmaa 8 50 11 13 15 8 0 1 1

Kainuu / Lappi 3 14 1 2 2 3 0 0 0
alueella yht. 11 64 12 15 17 11 0 1 1

Kaikki yhteensä 94 523 87 101 107 91 3 60 27

TILASTOJA ALUEITTAIN 31.12.2013               Perhekodin tulevaisuudennäkymät
Työntekijät

Perhekotien Perhekotitoiminnan jatkaminen / pk:ien  määrä Perhekotien Ulkopuol. työntek. Osallistum.

määrä jatkuu 1-4 v.jatkuu 5-8 v.jatkuu 9-12 v. jatkuu yli12 v. ei vast. ikä v.(keskiarvo) päätoim. osa-aik. laatupiiriin /pk

ETELÄ-SUOMI
Uusimaa 15 4 7 3 1 9 21 20 9

Itä-Uusimaa 3 1 1 1 12 3 3

Päijät-Häme/Kanta-Häme 11 1 3 4 2 1 9 21 14 8

Kymenlaakso/Etelä-Karjala 7 1 3 1 2 10 6 4 6

alueella yht. 36 6 12 10 5 3 51 38 26

LÄNSI-SUOMI
Varsinais-Suomi/Pirkanmaa 11 2 2 6 1 11 9 8 7

Keski-Suomi/Et.Pohjanmaa 14 4 6 3 1 16 11 8 11

alueella yht. 25 6 8 6 3 2 20 16 18

ITÄ-SUOMI
Etelä-Savo 11 2 3 4 2 12 16 9 8

Pohjois-Karjala 3 1 1 1 17 2 1 1

Pohjois-Savo 8 3 2 2 1 10 14 8 3

alueella yht. 22 6 6 7 3 32 18 12

POHJOIS-SUOMI
Pohjois-Pohjanmaa 8 3 1 2 2 12 10 9 8

Kainuu / Lappi 3 2 1 11 2

alueella yht. 11 5 1 3 2 12 9 8

Kaikki yhteensä 94 23 27 26 13 5 115 81 64

Liitossa oli 31.12.2013 jäseninä 
94 perhekotia, neljä kannatus-
jäsentä ja kuusi kunniajäsen-
perhettä. 

Vuoden aikana jäseniksi hy-
väksyttiin 6 uutta perhekotia ja 
liitosta erosi 6 kotia. Keskeisin 
syy liiton jäsenyydestä luopumi-
selle oli perhekodin toiminnan 
päättyminen. 

Perhekotiluvilla toimi jäsenistä 
91 kotia ja laitosluvilla 3

Kodeissa työskenteli perheko-
tivanhempien lisäksi  115 (124 
/ 2012) päätoimista ja 81 (103) 
osa-aikaista työntekijää.

Hoitosopimuksia kodeilla oli 
yhteensä  288 (318) kunnan 
kanssa

Jäsenkodeissa oli yhteensä 523 
(536) hoitopaikkaa, jossa ilmoi-
tettiin hoidettavan yhteensä  
464 lasta, joista tyttöjä 183 (188) 
ja poikia 253 (274).  

Hoitopaikkoja oli  vapaana koko 
maan alueella 87 (75).

Uusia hoitosopimuksia tehtiin 
vuoden aikana 101 (89) ja pää-
tettiin 107 (81).

Kilpailutuksiin osallistui Ete-
lä-Suomen  alueella 12 per-
hekotia, Länsi-Suomessa 12 
perhekotia, Itä-Suomen kodeista 
2 ja Pohjois-Suomen kodeista  1. 
yhteensä 27 perhekotia.  

Yhteensä 27 perhekotia (29 % 
) koko maan alueella osallistui 
kilpailutuksiin. Vrt. Uusimaa 
73 %, Varsinais-Suomi 55% ja 
Keski-Suomi 43 %. 

Yhteensä kilpailutuksiin lähetet-
tiin 60 tarjousta.

13 perhekotia (14 % kaikista 
jäsenistä) arvelee jatkavansa 
toimintaa yli 12 vuotta, 26 jä-
senkotia (28 %) 9 - 12 v., 27 kotia 
(29 %) 5 – 8 v. ja 23 kotia (24 % 

kaikista) 1 – 4 vuotta.    5 kotia ei 
vastannut kysymykseen.

Hoitopäivähintojen keskiarvo 
koko maan alueella oli 182 
euroa (177 euroa v. 2012).

Alin vuorikausimaksu oli per-
hekotien ilmoituksen mukaan 
100 euroa ja korkein 235 euroa.  
Perittäviin hintoihin vaikuttavat 
perhekodin tarjoamat palvelut, 
mm. psykiatrista hoitoa tarvitse-
va lapsi, vammaishoito ym. 

TILASTOJA 31.12.2013 LIITTO LUKUJEN VALOSSA  

PERHEKODIN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT     TYÖNTEKIJÄT

HOITOPAIKKATIETOJA



AMPPELI

14

ITE-auditointi toteute-
taan Suomen Kuntaliiton 
ITE-menetelmän audi-
tointimallin mukaisesti. 
ITE-auditointimalli toimii 
kehittävänä ja konsultoita-
vana ulkoisena arviointina. 

APKL:n perhekodeista on 
auditoitu PK Vehkatupa ja 
Pk Nurmipirtti. Onnittelut!  

Lisätietoja pääauditoija 
Riitta Tolvanen riitta.tol-
vanen5@gmail.com puh. 
050-3139133
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JÄSENKOTIEN HOITOPÄIVÄHINNAT (KESKIHINTA) 
ALUEITTAIN SEKÄ KOKO MAA 31.12.2013

ITE - AUDITOINTI
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Tervetuloa!  
Ammatillisten perhekotien liitto ja Pohjois-Suomen laatupiiri   

Nyt siihen on mahdollisuus, kun 
APKL:n KEVÄTLIITTOKOKOUSPÄIVÄT  

järjestetään 
Oulussa Kylpylähotelli Edenissä 

ti - ke  24.- 25.3.2015 

Ookkonää 
käynynä oulusa?  

Ookko nähäny 
oulun polliisia?

Päivien alustava ohjelma
ma  23.3. 2015 
  klo 19.00  Keilauskisa  Heinäpään keilailuhalli
ti 24.3.2015 
  9.45 -11.30  Heikki Mustonen  Sinut ry esittäytyy 
Aamupäivän vieraina mm.  Elisa Roimaa,  ylitarkastaja, AVI
   Anne-Maarit Takkula palveluesimies, Oulun kaupunki  
    Hyvinvointilautak. edustaja Oulun kaupunki  
  12.15-14 Laatuasiaa  Heidi Ilmonen, SQC OY  
  14.30 Vieraana Seppo Sauro  
  19.00 Illallinen Nallikari- ravintolassa 
   Ohjelmaa
ke 25.3.2015 
  Klo 10- Puheenjohtajan tunti    
  13.00 Liittokokous 

Tarkemmat tiedot päivistä myöhemmin, mutta nyt jo ALLAKKAAN!  

Maaliskuussa aurinko jo porottaa pohjoisessa…….
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Puheenjohtaja: 
Kari Kokko 
puh. 050 5111411 
kari.kokko@apkl.fi

Varapuheenjohtaja ja 
laatuvastaava: 
Riitta Riekki 
puh. 0500 646 173 
riekki@apkl.fi

Sihteeri:  
Ossi Häkkinen 
puh. 040 577 8546 
kotikumpare@apkl.fi

Tiedotus ja  
Amppeli-lehti: 
Juhani Santala 
puh. 040 575 6109 
juhani.santala@apkl.fi

Talous: 
Raija Merikukka 
puh. 050 354 2064 
onnentupa@apkl.fi

Järjestelyt: 
Taisto Virkkunen 
puh. 0400 778 792 
reijantupa@apkl.fi

Jäsenasiat: 
Hannu Rantakokko 
puh. 040 840 6592 
rantakokko@apkl.fi

Koulutus: 
Päivi Ilonen 
puh. 050 5727601 
ilonen@apkl.fi  
 
Jäsen- ja toimistopal-
velut: 
Vappu Määttänen 
puh. 0500 808079 
info@apkl.fi

Lakipalvelut: 
Lakiasiaintoimisto Jani 
Vuoti Ky 
puh. 040 750 2621 
jani@janivuoti.com

APKL:n TOIMINTA-ALUEET 2014


