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TERVEHDYS HAUSJÄRVELTÄ!

T

änään lokakuun lopulla jonnekin Pohjois-Suomeen oli jo satanut lumi maahan. Täällä sataa
taas, mutta vettä. Koulua on arjessa käyty ja parhaat odottavat jo joulupukin tuloa. Hyvä niin.
Ajattelin kesän jälkeen, että ihanaa kun koulut alkavat – on muutama tunti päivässä aikaa. Aika onkin mennyt koulujen alkamisen jälkeen paljolti kaikenlaisiin rientoihin. Yllättävän paljon liittoamme arvostetaan, sillä kutsuja ja osallistumisia on todella paljon. Ja taas hyvä niin.
Sijaishuollon rakennemuutos. Kaksi sanaa, joita tällä hetkellä kuulee yllättävän paljon. Mitä nuo
kaksi sanaa oikein pitävät sisällään. Tällä hetkellä sijaishuollon tilanne on sellainen, että laitoshoidon osuus on 70 % ja perhehoidon 30 %. Rakennemuutoksen tarkoituksena olisi kääntää luvut toisinpäin. Hyvä – mehän tarjoamme perhehoitoa aidoimmillaan. Vai tarjoammeko? Kaikki me
tiedämme, että lasten/nuorten hoidettavuustaso on noussut hurjasti. Mekin ammatillisina perhekoteina joudumme arvioimaan ketä hoidamme ja ketä emme. Kustannuspaineiden alla kunnat
pyrkivät säästämään ja sijoittamaan perhehoitoon edelleenkin ”liian” vaativia lapsia/nuoria. Ammatillisessa mielessä joissakin asioissa kysyntä ja tarjonta eivät siis kohtaakaan. Rakennemuutos
sijaishuollossa on hyvä asia, perhe ja perhehoito ovat todellakin monelle se paras vaihtoehto –
unohtamatta että laitoshoitoakin tarvitaan.
Lapsi Arvi lähestyy loppuaan. Joulukuun alussa on viimeinen konsensus-foorumi, jossa arvioinnista on jo jotain konkreettista esillä. Painetut julkaisut Lapsi Arvista tulevat vuoden 2009
alussa. Arvioinnissa auditointi nousee arvoonsa. Kuinka hyvin yksikkö on tietoinen itsestään ja
kuinka teoria kohtaa käytännön. Tällä saralla voinemme olla edelläkävijöitä. Kehitystämme ajatellen heitänkin mietittäväksi auditoinnin organisoimista laatupiireittäin.
Merkitkää kalenteriinne 24.3.-25.3.2009 APKL ry:n Liittokokous Joensuussa.

Toivotan Teille kaikille mitä parhainta Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta
KARI KOKKO

APKL ry:n hallitus 2008
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
Kaisa Höglund-Ollikainen
Perhekoti Olliver,
Rapattila,
puh. (05) 412 1310
pk-olliver@apkl.fi

Muut jäsenet
Kari Karomäki
Perhekoti Valo,
Somero,
puh. 040 572 6114
pk-valo@apkl.fi
Tanja Ögård
Perhekoti Juolukka,
Tesjoki,
puh. (019) 514 541
pk-juolukka@apkl.fi
Jouko Karhu
Perhekoti Otso,
Kempele,
puh. 044 364 2001
pk-otso@apkl.fi

Hannu Kuusisto
Perhekoti Kuusisto,
Mäntyharju
puh. 044 508 1584
pk-kuusisto@apkl.fi
Heimo Hartikainen
Mäntykallion perhekoti,
Jokihaara,
puh. 040 744 9880
pk-mantykallio@apkl.fi
Varajäsenet
Tiiu Raid-Ala
Perhekoti Väisänhovi,
Virtasalmi,
puh. 040-820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi

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

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

Kotisivut osoitteessa:
www.apkl.fi
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Lääninsosiaalitarkastaja

Kistiina Hehkun juttusilla

T

oisesta tärkeästä toimenkuvastaan, valvonnasta, hän
sanoo, että sitä on paljon,
mutta tiukka valvonta ei anna parempia tuloksia. Esimerkiksi valvontalaki 1997 määrittelee, että
ostajan, siis kunnan, tulee valvoa,
kun on sijoituksista kysymys.

Tapasimme liiton puheenjohtajan Kari Kokon
kanssa Etelä-Suomen läänin sosiaalitarkastaja
Kristiina Hehkun Helsingissä. Olimme tehneet
kysymyksiäkin etukäteen hänelle vastattavaksi,
mutta jutusteluksi se meni.
Sen verran mukavaa juttuseuraa hän oli. Ei
tarvinnut jännitellä ja mennä kysymysten
taakse piiloon.

E

nnen sosiaalitarkastajaksi
tuloaan Kristiina oli työskennellyt mm. Lausteella, Vuorelan koulukodissa, joka oli silloin tyttöjen koulukoti, sekä sosiaalihallituksessa
samaan aikaan, kun oli valmisteilla uusi lastensuojelulaki 1982.
Näkökulmaa lastensuojeluun hänelle on kertynyt monelta näköalapaikalta, mutta hän tunnustaa
pitävänsä byrokratiasta. Hän viihtyy nykyisessä työssään lääninhallituksessa, josta pääsee eläkkeelle alkuvuodesta 2010.
Lähtö lääninhallituksesta hänen
mielestään sattuu hyvään aikaan.
Hänen ei enää tarvitse muuttaa Rovaniemelle, jonne uusi sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto perustetaan. Uudesta virastosta tulee Valvira, johon siirtyy myös
11 sosiaalialan valvojaa lääninhalllituksista eri puolilta Suomea..

L

ääninhallituksen sosiaalitarkastajan toimenkuvasta Kristiina tuo esille, että sen pitäisi olla inhimillistä ja joustavaa,
jossa palvelulla on tärkeä osa.
Uusien luvanhakijoiden on hänen
mielestään tärkeää tietää mihin
ovat ryhtymässä. Kysyttäessä eivätkö tarkastajat ole jossain määrin pyrkineet rajoittamaan lupien
antamista esim. perhekotihakijoille, hän sanoo, ettei asia ole niin.
Luvat on annettava, jos kriteerit
täyttyvät sen saamiseksi. Esimerkkinä hän toi yksinäisen henkilön
luvan hankkimisen. Omasta mie-
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lestään tässä hakijatapauksessa
el täyttynyt perheen kriteeriä, jossa vanhemmat asuvat yhdessä.
Korkein hallinto-oikeus kuitenkin
katsoi, ettei lupaa voi kieltää, koska muut perhekodille annetut kriteerit täyttyvät. Usein juuri luvanhakijoilla onkin hänen mielestään

Sosiaalitarkastaja
Kristiina Hehku.

esim. mukava ja toimintaa sopiva
talo, johon haluaisi perustaa perhekodin. Tästä sitten alkaa hänen
mielestään ohjaus. Mitä tarvitaan
ja mitä se merkitsee. Moni hakija
ehkä muuttaakin mieltään jo tässä
vaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.10.2008

Tiedote 304/2008

K

olmannesta tärkeästä toimenkuvastaan, kehittämisestä, hän katsoo uusien
toimijoiden tulon hyvänä. Mutta
miten saada sijaishuolto läpinäkyväksi. Hän pitää myös tärkeänä,
että uuteen perhehoitolakiin tulee
määriteltyä perhekoti yhtenä toimijana. Meille liittona hän vielä
ehdottaa, että se suojattaisiin vain
meidän ammatillisten perhekotien
käytettäväksi.
Kari Karomäki

§

Laki uudesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta vahvistettiin.
Uusi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2009. Uuteen virastoon
siirretään nykyisten Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Teo) tehtävät, henkilöstö ja määrärahat. Lisäksi virastolle annetaan uutena tehtävänä sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta. Tasavallan presidentti vahvisti virastoa koskevan lain perjantaina 31. lokakuuta 2008.
Samana päivänä annettiin myös valtioneuvoston asetus, jossa on säädetty viraston johdon ja henkilöstön tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on koordinaatiovastuu sekä
terveydenhuollon että sosiaalihuollon valvonnassa. Lääninhallituksilla on edelleen pääasiallinen vastuu niiden
valvonnasta alueillaan. Sosiaalihuollon tehtävät tulevat viraston hoidettavaksi 1. tammikuuta 2010 alkaen.
Uuden viraston yhtenä merkittävänä tehtävänä on lääninhallitusten lupahallinnon ja valvonnan yleisten menettelytapojen ohjaaminen, minkä lisäksi virastolla on myös keskitettyjä lupa- ja valvontatehtäviä.
Viraston toimialaan kuuluvia lääninhallitusten suorittaman valvonnan käytäntöjä pyritään suuntaamaan niin, että
painopiste siirtyy ennakoivaan valvontaan. Samalla yhdenmukaistetaan lupahallinnon ja valvonnan ratkaisukäytäntöjä sekä kohdennetaan valvontaa tarpeiden ja linjausten mukaisesti koko maassa.
Uuden viraston tärkeänä kehittämiskohteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta- ja lupakäytäntöjen yhdenmukaistuminen. Tätä tehtävää varten virastolle siirretään 11 uutta virkaa.
Virastolla on myös muun muassa alkoholi-, tupakka- ja kemikaalilainsäädännön ohjaus- ja valvontatehtäviä.
Nykyisten virastojen henkilöstö siirtyy uuteen virastoon ja niiden päällikköinä toimivien ylijohtajien virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi uusi ylijohtajan virka. Uudella virastolla on Helsingin päätoimipisteen ja Tampereen toimipisteen lisäksi tulevaisuudessa toimipiste pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Lisätietoja:
Ylijohtaja Jukka Männistö, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, puh. (09) 7729 2100
Ylijohtajan sijainen Annika Kutilainen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, puh. (09) 3967 2714
Hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö,
puh. (09) 160 73787, 050 3737512
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Syyskoulutuspäivät Tallinnassa
Pariskuntana perhekotityön arjessa:

Sudenkuoppia
ja ilonaiheita
Ammatillisten perhekotien liiton syyskoulutuspäivät pidettiin tänä syksynä Tallinnassa
9.9-10.9.2008.
Luennoitsijoina toimivat pitkän uran perhekotivanhempina tehneet Tuija Suikknen-Malin
ja Jukka Malin.

A

ihetta lähestyttiin päivien
aikana kolmesta näkökulmasta; perhekotivanhempien roolien, perhekotityön sudenkuoppien ja tarinallisuuden.
Perhekotivanhemmilla on kolme
roolia suhteessa toisiinsa. Nuo
roolit ovat vanhemmuus, työtoveruus ja puoliso. Monet tekijät vaikuttavat siihen, kuinka nämä roolit kussakin kodissa näyttäytyvät
ja vaikuttavat parisuhteeseen ja
tapaan keskustella. Myös työelämän haasteet ja jännitteet työtoveruudessa vaikuttavat keskinäiseen
suhteeseen. Väsymys voi myös
painaa ja rajojen jatkuva valvonta
on raskasta, kertoo Tuija.
Perhekotivanhempien tehtävänä on olla lapsille korvaavien kokemusten tarjoajia muiden vanhemmuuden roolikartan esittelemien osa-alueiden lisäksi.

Ilon aiheita on saatu siitä, että on selkeä perustehtävä, tietää mitä tekee. Puhalletaan yhteen hiileen. Ilon aiheena on ollut
myös työ josta nauttii, Tuija sanoo. Myös parisuhteen roolikartta auttaa jäsentämään perhekotivanhempien arkea ja keskinäisiä
suhteita. Roolien näkökulmasta
kirjoittivat läsnäolijat Tallinnassa
myös haiku-runoja, joiden anti oli
vakuuttava. (Roolikartat löytyvät
sivulta www.vslk.fi)

S

udenkuoppana perhekodin
arjessa ovat hyvän ja pahan läsnäolo saman kolikon kääntöpuolina, kuten Martti
Lindqvist asian kuvasi. Jos esim.
perhekotilapsella on asiat hyvin,
saattaa vanhempien negaatio perhekotia vastaan kasvaa jne. Sudenkuoppina käsiteltiin psyykkistä vireyttä, kateutta, ylpeyttä ja

Tuija Suikkanen-Malin ja Jukka Malin.
ennalta tietämistä, oman elämänhistorian kohtaamista, kuoliaaksi
ymmärtämistä, taakkojen ahnehtimista, nautinnonhimoa sekä perustehtävän laiminlyöntiä. Tässä
osiossa paikallaolijat kirjoittivat
myös kollektiivisia perhekotivanhempien ”synnintunnustuksia”,
jotka vastaanotosta päätellen koettiin yhteisiksi.
Tarinallisuuden teemalla lähestyttiin niin perhekotitoiminnan
kuin yksittäisenkin perhekodin
kulttuuria, kerrontaa ja kertomusten ohjaavaa luonnetta, identiteetin rakentumista kuin hyvää elämää. Kulttuuri muokkaa ihmistä
ja ihminen kulttuuria. Perhekodissa on monta perhekulttuuria yhdessä – voisi sanoa että kyseessä on monikerroksinen kulttuuri.
Vielä kuvioissa on myös yrittäjyyden kulttuuri. Usein nämä soljuvat

Syystapaamisessa nautittiin perinteisestä virolaisesta illasta ja ruoasta Ovelan Antsun tapaan
ohjelman ja muusikoiden kera

hyvin yhteen. Kieli rakentaa kulttuuria, ja puhetapa, esim. murteet
muokkaavat sitä, tuovat oman lisänsä arkeen. Kerronta muotoilee
sekä kertojan omaa minäkäsitystä
että muiden ymmärrystä hänestä.
Rajoittunut kerronta voi tuottaa rajoittunutta ymmärrystä – mahdollisesti myös rajoittunutta elämää.
Tuija peräänkuuluttaakin perhekodeissa paikkaa tarinoille. Sadutus
on oikein oiva työapu myös perhekoteihin, niin myös useilla käytössä jo olevat valokuvaukselliset,
musiikilliset ja muut näiden kaltaiset tarinan kerrontaa palvelevat
työtavat.

I

dentiteetti - minä projektina
voidaan nähdä eri elämänvaiheissa saatujen sosiaalisten
kokemusten jäsentymisenä sisäiseksi maailmaksi, joka luo pohjan autonomian tunteelle. Se toimii rajana ja suojana itselle. Ihmisen keskeiset kysymykset ovat
läpi koko elämän: Kuka olen?
Mistä tulen? Mihin kuulun? Kun
tunne omasta jatkuvuudesta ja
minän pysyvyydestä syntyy, rakentuu sitä kautta turvallisuuden
kokemus. Tämä voidaan nähdä yhtenä keskeisenä tavoitteena
kaikkien lapsien osalta perhekotityössä. Lopuksi läsnäolijat kirjoittivat sadun ryhmissään Apkl:n
koulutuspäivistä…

K

iitos Tuijalle ja Jukalle hyvistä luennoista. Yhteiset
avoimet keskustelut muiden vanhempien kanssa olivat
antoisia kuin myös haiku-runoilu.
Ja mistä ne haiku-runot lähtivät.
Tällaista tehtävää voin suositella muillekin, pysähtyä hetkeksi ja
vastata muutamaan kysymykseen
omasta puolisosta.
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Syyspäivien antia
Perhekotivanhemmille annettiin Tuijan ja
Jukan luennoilla tehtävä kirjoittaa
puolisostaan mielipiteitä. Ja mikä tärkeintä,
pyydettiin sanomaan ne ääneen.

Saimme myös haastavan tehtävän
kirjoittaa tietyn kaavan mukaisesti
ajatuksia - ”haikurunoja” - yhteisestä perhekotivanhemmuudesta ja
työtoveruudesta.

JOHDONMUKAISUUS
YNNÄ JOUSTAVUUS
LUOVAT TURVALLISUUDEN
RAUHA JA TURVA
YMMÄRRYS ELÄMÄSTÄ

Tehtävät olivat:

Taitavat perhekotivanhemmat saivat
aikaan näin hyvää kirjallista antia:

YHTEINEN SÄVEL  
LÄPINÄKYVÄ
SUORAN JOHDONMUKAINEN
RAKKAUDELLINEN
KAKSI YHDESSÄ
PYSTYMME TEKEMÄÄN
TÄN IHMISEN

a) arvostan sinun vanhemmuudessasi erityisesti                             
b) työtoverina paras puolesi mielestäni on                                   
c) puolisona olet minulle
                                                 
Tässä kirjattuja vastauksia :
       
RAUHALLISUUS                 
JÄRJESTELMÄLLISYYS
OLET RAKKAIN JA PITKÄÄ PINNAA
ROHKAISET JA KEHUT                      
TAITO KOHDATA LAPSET
YHTEINEN KUTSU
RAUHA JA TURVA                          
YMMARRYS ELÄMÄSTA                                                               
YHTEINEN SÄVEL
REHELLISYYS
ON SAMAT ARVOT
LUOTTAMUS                                              
TAITO RAKASTAA
VANHEMPANA TAITAVA               
TUKI JA
TURVA
RAKKAUDEN PUHE
LUOTETTAVUUS
AMMATILLINEN
AJATTELU, OSAAMINEN                                
RAKAS JA TÄRKEÄ

LEIKKISÄ LUOVA
IDEOITAKIN TUOVA
MONIPUOLINEN
KAKSIKYMMENTÄ
JA
NELJÄ TUNTIA TÖITÄ.
JOKAINEN
PÄIVÄ
SINISILMÄINEN
ARJEN VÄRITTÄMÄ
ON JOHDONMUKAINEN
PUOLISOILLA ON PERHE
SUURI YHTEINEN
MAAN KAMARALLA
KUUNTELEMALLA
SYDÄNTEMME ÄÄNTÄ
ONNISTUMME AIN.
SINUN LÄMPÖSI
SYDÄMELLISYYTESI
KOTIMME YDIN
VAHVANA YHDESSÄ
AAMUIN, ILLOIN,
VUODEST´ VUOTEEN
HAASTEESTA TOISEEN

ON PÖHMYLÄISIÄ PILVIÄ
KIIREETTÖMYYTTÄ
JA ITSENSÄ TUTKIMISTA.
TOTUUDEN KAIVANTAA
LUVALLISTA LOMAILUA
PAINOKELVOTTOMIA AJATUKSIA.
VAIN MUUTAMAN KRUUNUN TAKIA
ISTUN TÄÄLLÄ
VIISAUS VILAHTAA KOKEMUKSESTA
KRUUNUT SIIRTYVÄT TASKUISTA PÄÄHÄMME.
ÄLLÖTTÄÄ AJAN KANSSA
AIKA PYSÄHTYY
SATAA
MINÄ EN KASTU
MIELI ON LÄMMIN.
Lämmin kiitos kaikille runoniekoille! Tästä lähtee
idea vaikka oman runokirjan aikaansaamiseksi
yhteisestä rakkaasta, haastavasta aiheestamme.
Kari Karomäki

Länsi-Suomen
perhekotiyrittäjiä
maaherraa
tapaamassa
Länsi-suomalaisia perhekotiyrittäjiä kävi maaherra Rauno
Saaren luona avaamassa avoimempaa keskustelua läänin
virkamiesten kanssa. Tapaamisessa oli mukana myös
sosiaalineuvos Risto Pajari.
Tilaisuudessa keskusteltiin rakentavassa hengessä niistä
solmukohdista, joita tulee eteen neuvoteltaessa läänin
sosiaalitarkastajien kanssa. Päällimmäisinä keskusteluissa
ilmeni luottamuspula, joka on aiheuttanut perhekodeille
suoranaista ongelmaa mm. lupa-asioissa ja tarkastuskäynneillä.

Kuvassa vas, Länsi-Suomen läänin maaherra Rauno Saari
ja sosiaalineuvos Risto Pajari.
”Perhekotien edustajat tarkkaavaisina kuuntelemassa ja
keskustelemassa yhteistyöstä viranomaisten kanssa.
Vas. Hannele Uurtio, Riitta ja Juhani Santala”

Maaherra lupasi jatkossa järjestää säännöllisiä tapaamisia
perhekotiyrittäjien kanssa, mikä toivottavasti helpottaa
asioiden hoitoa ja eteenpäinmenoa tulevaisuudessa.

2/2008
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Tutustumismatkalla Virossa
Jo kevätkokouksen yhteydessä päätimme liittää
syksyn tilaisuuteen Tallinnassa muutaman lomapäivän. Sinikka toimi
kokoavana voimana sekä
hoiti kaikki varaukset.
Siispä lauantaiaamuna 6.9 Riipiset, Häkkiset, Ollilat ja Jensen &
Karomäki, seurasivat
tyytyväisinä Helsingin
häviävän horisonttiin.

P

erillä Tallinnan satamassa meitä odotti Sinikan luottochauffööri Mait
Mets, riuskaotteinen ja puhelias
mies, joka ensitöikseen toimitti matkalaiset hotelliin vanhaan
kaupunkiin.
Mait kuljetti meitä sitten 3 päivän aikana lyhyitä ja pitempiä
matkoja. Tallinnan alueella kävimme hautausmaalla, jonne mm.
Lennart Meri on haudattu arvoiseensa seuraan. Se poikkesi meidän hautausmaista paljonkin. Se
oli "väljä" ja jotakin hyvin hoidetun
metsän ja puiston väliltä. Kiersimme muutamia asuinalueita, mm.
Nummen aluetta. Se sijaitsee
Pärnumaantien molemmin puolin ja on mielenkiintoinen huvilakaupunginosa. Sieltä löytyy aitoja funkkistaloja sekä koristeellisia
puutaloja. Osa on kauniisti entistetty ja korjattu, jokunen odottaa
vielä sitä oikeata omistajaansa.
Palmsen kartanon huvimaja.

6

Sagadin kartano.
10 vuodessa Tallinna on kehittynyt ja kaunistunut valtavasti, mutta Koplia, ennen kalastajien ja merimiesten asuttamaa
kaupunginosaa, sivistys ei ole
saavuttanut.
Täällä ei näy kauniita naisia
piikkikoroissaan eikä tärkeän näköisiä herroja citymaastureineen.
Sitä vastoin näimme resuisen äijän puoleksi palaneen talon pihalla pitkällä kepillä nuijivan jotakin
heinikossa makaavaa. Onneksi se
osoittautui vain matonriekaleeksi ja hyvinkin käsittelyn tarpeessa. Rähjäiset talot ja pihat, kuraiset kuoppaiset tiet ja syrjäytyneet
ihmiset, sitä löytyy Koplista. Jos
haluaa jännitystä elämään, niin
ratikalla pääsee. Me pysyimme
turvallisesti Maitin kyydissä.

Teimme myös pienen kartanokierroksen sekä tutustuimme
pienessä rantakylässä olevaan
merimuseoon ja sen omaperäiseen isäntään. Hän odotti vieraita;
nelijalkaisia karvakuonoja varten
oli tehty valtava, pöydän kokoinen
täytekakku. Me saimme kahvia.

aikanaan Viron suurin, sen sijaan koki kovia venäläisten asuttamana. Lähes 50 vuoden tuhoamisvimma on jättänyt surua
herättävät jäljet aikanaan niin komeaan kartanoon. Ei voi kuin toivoa, että jostain löytyisi varat sen
korjaamiseen.

Palmsen ja Sagadin upeat kartanot säilyivät pahemmalta tuholta Venäjän vallan ajalta. Nyt kartanot puistoineen on kauniisti kunnostettu ja menneen maailman
tunnelma on helposti aistittavissa. Ei tarvitse olla parantumaton
romantikko, jotta ihanat huvimajat, lammet kaarisiltoineen ja joutsenineen tekisivät vaikutuksen.

Näissä kartanoissa on myös
mahdollista majoittua ja hintaan
sisältyy optio bongata kartanon
kummitus! Se jäi tällä reissulla näkemättä, joten vielä on syytä palata!
Valoa syksyyn teille kaikille, ystävät ja kollegat.
Marika Jensen

Suomalaiselle Stenbockin suvulle palautettu Kolgan kartano,
Sagadin kartanon sininen huone.
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Lasten mietteitä heidän eläimistä
ja eläinten
AMPPELI
kanssa touhuamisestaan
ö eläimet on ihania
ö niitä silitetään, harjataan ja hoidetaan
ö niitä käytetään lenkillä ja niiden kanssa leikitään
ö niille ollaan hyviä koska jos niitä satuttaa ne muistaa sen loppu elämänsä
ö eläinten turkkeja hoidetaan koska jos ne menee takkuun ne kiristää ja sit eläimiä sattuu
ö gerbiilejä EI sullota purkkiin
ö ratsastetaan ja kärrytellään ja talvella hiihto ratsastetaan
ö meijän koira on söpö kun nalle mutta se pöllii meijän sukat
ö Ankat munii paljon ja niiden munat on parempii kun kanojen ainakin isompia ja leivonnaiset
niistä tehtynä on toooosiiii hyviiiii

ö kun mä olin pieni ja hain ankan munia niin mäkin halusin hautoa niitä mutta ne meni mun
painosta rikki ja sit joka puolella oli ankanmuna kokkelia

ö niitä on kiva seurata ja rapsutella
ö kesällä pyydystetään liskoille ötököitä, se on hauskaa ja samalla tehdään kaneille kerpuja talveksi
ö me pelataan koirienkaa jalkkista ja tehdään niille agilityratoja se on kivaa
ö ne tykkää meistä niin kuin me niistä

Tässä meidän koirat on
Takkuja Pepi vallaton
Kanit ruokaa suuhunsa hotkii
ja Cinderella Puppea potkii.
Pepi on söpö sillon nenä nöpö
Jossain Pepin lelu vinkuu
ja Pepi sen perässä pinkoo
Misson meidän Pepi?
tuokaa tänne se heti
Takku ruokaa suuhunsa ahtaa
ja pikku Pepi palloa jahtaa.
Pepi katsoo Takun suuta
kun Takku syö isoa luuta.
Takku ei ajattele mitään muuta
kuin taivaalla loistavaa täysikuuta.
Tinka, Jenina ja Robin

Tassuterapiasta

P

erhekodeissa vieraillessa on usein tullut vastaan koira. Tai perhekotien sivuilla uteliaisuuttani käydessä olen huomannut usein kuvissa
eläimiä. Toisissa enemmän ja toisissa vähemmän.
Mietinkin että onko eläimet yksi perhekoteja yhdistävä tekijä vai olenko vain kiinnittänyt huomioni
itseäni kiinnostaviin asioihin, eläimiin. Meidänkin
perhekodissa on eläimiä, sanonkin niitä meidän
tassuterapeuteiksi ilman niinkään laista tassuterapia koulutusta. Kiinnostuin asiasta sen verran että
kävin googlesta katsomassa mitä asiasta sanotaan.
Tiedelehdessä 4/2004 on mainittu seuraavaa. Lemmikkien on todistettu edistävän monin tavoin omistajiensa hyvinvointia. Niitä voidaankin hyvällä syyllä
kutsua nelijalkaisiksi terapeuteiksi. (No hyvä sitten
voinkin yhä puhua meidän tassuterapeuteista...)
Tieteellisiä viitteitä lemmikkien terapeuttisista vaikutuksista alkoi kertyä parikymmentä vuotta sitten.
Ensimmäiset näytöt saatiin sattumalta, kun New
Yorkissa huomattiin että henkiin jäänteitä sydäninfarktipotilaita yllättäen yhdisti yksi ja sama asia.
Lemmikki. Kotona odottava karvainen kaveri ennakoi toipumista jopa paremmin kuin puolison tai
ystävien tuki.
Mihin lemmikkien hyvää tekevät vaikutukset sitten
perustuvat? Tiede-lehtikään ei löydä tarkkaa selitystä, muta
arvauksia on useita. Kertyneiden tietojen
2/2008

perusteella voidaan sanoa kaikissa lemmikeissä
olevan paljon iloa ja useimpien nahkaan voisi lisäksi
lätkäistä "sydänystävällinen"
Koeoloissa on pystytty osoittamaan, että pelkkä lemmikin läheisyys saa ihmisessä aikaan mittavia fysiologisia muutoksia. Lemmikille ei tarvitse leperrellä eikä
sitä tarvitse silittää, pelkkä läheisyys riittää rauhoittamaan.
James A. Serpell uskoo, että ihmiset ammentavat
terveyttä lemmikin ehdottomasta ja kritiikittömästä kiintymyksestä. Karvainen kaveri on aina valmis
kuuntelemaan, se ei tyrmää eikä kyseenalaista. Ja
mikä parasta, ilo ja hyöty on molemminpuolinen.
Koirien käytösneuvontaklinikalta Kai Pelkonen vertaa lemmikkien ja omistajien suhdetta hyvien ystävien suhteeksi:

- sanotaan ettei hyvien ystävien kesken tarvita puhetta, he tietävät muutenkin rakastavansa toisiaan,
samoin lemmikki kuuntelee ja näyttää ymmärtävän
omistajaansa saumattomasti.
Tässä meidän arjessa eläimillä on suuri rooli. Uuden lapsen saapuessa perhekotiin koira toivottaa
aina vilpittömästi tervetulleeksi. Ujomman lapsen
on helppo lähestyä koiran kautta muita. Onhan se
kiva kun koira käy aamulla toivottamassa hyvät
huomenet. Vastuuta opitaan hoitamalla eläimiä ja
pitämään huoli heidän hyvin voinnistaan, eläimiä
opitaan käsittelemään hellästi ja oikein. Itsetuntoa
nostaa onnistuminen eläinten kanssa, on kyseessä
sitten itse tehty agilityrata, kanin estekisat tai hevosella kouluratsastuskisat.
Kuinka kivaa onkaan koiran korvaan kuiskuttaa
salaisuuksia ja illalla nostaa se sängyn jalkopäähän nukkumaan. Onko se sitten olemista lemmikin
kanssa vai tassuterapiaa, vai tassuterapiaa jossa
aikuinen ohjaa tilanteita. Ehkäpä se on sitä kaikkea
sekaisin. Se on meidän tassuterapiaa ja lapset ja
eläimet ovat tyytyväisiä.
Allergiat tietenkin tuovat omat rajoituksensa, niin
myös meillä puput saavat asustaa ulkona ja kissaa
ei voida ottaa, siihenpä keksi lapsi ratkaisun hän
löysi itselleen kummikissan ja on nyt kissan kanssa
kirjeen vaihdossa ja suunnittelee kissalle joululahjaa.
		
Tanja Ögård
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PERHEKOTI OLLIVERIN ELÄMY
Perhekoti Olliverin
kesäkuinen matka Nuorisokeskus
Oivankiin oli täynnä elämyksiä ja yhdessä tekemistä.

ti meidät heinähiuksissaan ja tuulen mukana liehuvissa värikkäissä
vaatteissa. Matkalla pysähdyimme
myös Suurpetokeskuksessa, jossa
saimme opastetun kierroksen ja
näin pääsimme tutustumaan suurpetojen kiehtovaan maailmaan.

K

Perillä Kuusamossa majoituimme mukavasti meille varattuihin
rivitalohuoneistoihin. Pääsimme
täyttämään nälkäisinä kurnivat
vatsamme nuorisokeskuksen höyryävien ruokapatojen äärellä. Kahden päivän matkustamisen jäljiltä
väki oli enemmän ja vähemmän
levotonta. Päätimme lähteä vielä
ennen nukkumaan käymistä ottamaan liiat ”löysät” pois Ruka-tunturin rinteillä kiipeillen.

esäkuun toisella viikolla
lappeenrantalainen Perhekoti Olliver pakkasi lapsensa
ja nuorensa, kimpsunsa ja kampsunsa autoon ja suuntasi matkansa kohti Kuusamoa. Määränpäänä
oli Nuorisokeskus Oivanki, johon
perhekodin väellä oli tarkoitus tutustua vajaan viikon ajan.
Kokemus oli lapsille ja nuorille uusi, joten matkaan lähdimme
iloisissa ja odottavissa tunnelmissa. Matkaa oli ehditty odottaa
jo jokunen tovi, joten töpinä lasten ja nuorten keskuudessa oli sen
mukainen.
Matka Lappeenrannasta Kuusamoon on pitkä, joten se oli syytä
taivaltaa kahdessa osassa. Niinpä
ensimmäisenä määränpäänä oli
Kajaani. Siellä yövyimme ja seuraavana päivänä jatkoimme matkaa aina Kuusamoon saakka.
Ennen määränpäätämme, Oivankia pysähdyimme Suomussalmella katselemassa Reijo Kelan tilataideteosta Hiljaista kansaa.
Liki tuhatpäinen kansa vastaanot-

Maisemat näillä korkeuksilla
poikkesivat niistä, joihin olimme
kotipuolessa tottuneet. Luonto oli
vielä keväisen hento, kun se meillä päin oli jo saanut tummemman,
kesäisen vihreän sävyn. Hämmästelimme kuinka paljon laskettelurinteessä oli vielä sulamatonta
lunta. Saimme paikallisilta kuulla,
että Kuusamosta lumi oli suurimmilta osin lähtenyt vasta edellisellä viikolla.

Extrimelajit hallintaan
Nuorisokeskus Oivangissa viettämämme päivät kuluivat ohja-

tun toiminnan parissa kuin siivillä. Ensimmäisenä elämyksellisenä päivänä tutustuimme melonnan
saloihin. Saimme ohjeistuksen
kanootin oikeaoppisesta lastauksesta ja siitä, miten kanootissa tulisi toimia sen kaatumisen
välttämiseksi.
Ohjeistuksen jälkeen olimme
valmiina kokeilemaan melontaa läheisellä vesistöllä. Ottaen huomioon kokemattomuutemme melojina, suorituksemme oli ajoittain jopa
loistava. Meille melojille vallinnut,
tyyni sää oli varmasti melojaystävällisempi kuin kunnon aallokko.
Ohjelmassa oli myös köysiratakiipeilyä. Ohjaaja opetti meidät kiipeilyn saloihin ja hän sai
köysiradalla etenemisen näyttämään helpolta. Kukin vuorollamme saimme kuitenkin kokea lajin haasteellisuuden, kun uutterasti yritimme edetä radalla kerta
toisensa jälkeen. Ilmeet, eleet ja
asennot köysiradalla sekä radan
jatkona olleella kiipeilyseinällä
olivat näkemisen arvoisia. Harmi
vain, että suurin osa noista ilmeiden akrobatioista tuli tallennetuiksi vain muistoihimme.
Lisää mielenkiintoisia lajeja oli
vielä luvassa. Ihan uutena lajina
pääsimme tutustumaan jousiammuntaan. Niinhän siinä sitten kävi,
etteivät ensimmäiset nuolet juuri
keneltäkään tauluun osuneet.

Vähitellen, harjoituksen tuloksena nuolet alkoivat löytää tiensä sinne, mihin pitikin. Taulujen
ohi singahteli useita nuolia, mutta
näppärästi yhteisvoimin kaivoimme ne maastosta esille.
Päivän päätteeksi saimme vielä opastusta erikoisiin, kolmipyöräisiin ajopeleihin. Niillä ajaminen
oli mielenkiintoinen kokemus.
Pyörän ohjaileminen oman kehon painon avulla vaati hieman
totuttelua ennen kuin ajo pihalle
suunnitellulla radalla alkoi sujua.
Alkuun päästyämme meno yltyi
ajoittain hurjaksi, mutta suuremmilta kolhuilta onneksi vältyttiin.
Vauhdin hurma sai osan porukasta eksymään välillä pois radalta,
mutta pienillä liikennesääntöjen
tarkistuksilla ajolinjat saatiin jälleen hallintaan. Kukaan ei saanut
sentään sakkoja holtittomasta ajokulttuurista, eivät edes joukkomme veljekset, vaikka välillä keskenään kolaroimaan yltyivätkin.

Ötökkäjahtia
ja erätaitoja
Seuraava elämyksellinen päivä
avautui eteemme räntäsateisena,
mutta se ei elämyksennälkäisiä
mieliämme masentanut. Kolean
sään seurauksena vietimme aamupäivän sisätiloissa läheisen joen pohjan pieneliöstöä tutkaillen.
Leiriopas oli aikaisin aamulla
hakenut meille valmiiksi ämpärillä vesinäytteen joesta. Tutkimme
ämpärin pohjaa aluksi silmämääräisesti. Elämä ämpärin pohjalla
näytti vilkkaalta. Aina vaan mielenkiintoisemmaksi hyörinä ämpärin
pohjalla kävi, kun pääsimme tutkimaan sitä mikroskoopin avulla.
Yksi vallitseva laji joen eliöistä
löytyi, mäkärä. Ämpärissä kuhisevaa mäkärätoukka-armeijaa katsellessamme totesimme, että olimme
onnekkaita kun kohdallemme osui
kylmä viikko. Vierailumme Oivangissa olisi saattanut saada huomattavasti haasteellisempia piirteitä, jos ämpärissä tuhatpäisenä
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MYSTEN MATKA KUUSAMOON
peineen, joten suuntasimme maitokärryinemme letunpaistoon kodalle. Paistajan silmät ja korvat
olivat välillä savua täynnä, mutta
sehän kuului asiaan. Muurinpohjaletut mansikkahillolla kuuluvat
ehdottomasti niihin asioihin, jotka
pohjoisen reissulla on koettava.

Lapin luonto luo
outoa taikaa
Viimeinen elämyksellinen päivämme alkoi jälleen sateessa, tällä
kertaa vuorossa oli ilmaa vihmova tihkusade. Reput lastattuina,
sadevarustein sonnustautuneina suuntasimme Karhunkierrosvaellukselle.

kuhiseva toukkaparvi olisi ollut
lämpimän sään seurauksena aikuisena, verta saalistavana petojoukkona kimpussamme.
Huonoa säätä uhmaten suuntasimme tiemme iltapäivällä opettelemaan erätaitoja metsän siimekseen. Lapset ja nuoret kyhäsivät omaa mielikuvitustaan apuna
käyttäen majan, joka suojaisi sateelta ja tuulelta metsään eksynyttä retkeilijää. Maja rakentui yhteisymmärryksessä ja siitä tuli sanalla
sanoen loistava.

Kun vielä opettelimme tulentekotaitoja, olivat erätaitomme metsäretken jälkeen hyvällä mallilla.
Kuin palkinnoksi tästä onnistumisesta saimme mennä lämmittämään päivän päätteeksi sateessa ja viimassa kylmettyneitä jäseniämme Kuusamon Tropiikin
lämpimien vesien syleilyyn.
Tapahtumarikas päivämme huipentui vielä muurinpohjalettukesteihin Oivangin kodalla. Keittiöhenkilökunta oli ystävällisesti
varannut meille taikinan tykötar-

Kulku kosteilla pitkospuilla
tuntui aluksi tasamaalla kävelyyn
tottuneista lapsista jännittävältä, mutta pian matkamme jo sujui kuin vanhoilta tekijöiltä. Maisemat reitin varrella olivat huikeat.
Koskenlaskijat kanootteineen kiisivät jokea pitkin tyrskyjä uhmaten. Siellä täällä näimme tuoreita
poronpapanoita, joita joukkomme nuorimmainen erehtyi luulemaan salmiakiksi. Poroista sen sijaan emme nähneet vilaustakaan,
valitettavasti.
Oulangan kansallispuiston koskematon luonto näsiöineen ja
kuusen tynkäoksilta roikkuvine
naavoineen herätti suurta kunnioitusta keskuudessamme. Paistettu makkara ja muut eväät luonnon
helmassa maistuivat hyviltä. Vatsat ravittuina jaksoimme taivaltaa
takaisin autolle taas monta kokemusta rikkaampina.
Viimeisenä aamuna oli aika jättää haikeat hyvästit elämykselliselle matkallemme Kuusamossa.
Matka kokemuksineen ja elämyksineen oli onnistunut seikkailu,
joka piirtyy sydämiimme ikuisiksi ajoiksi. Tällaisia elämyksiä me
kaipaamme elämäämme rikastuttamaan, ihan jokainen. Elämyksellisen, rikkaan matkan jälkeen oli
hyvä palata väsyneenä, mutta onnellisena kotiin.
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Potkua
perhekotityöhön
Elämä ei aina voi olla extrimeä ja
seikkailua, mutta silloin tällöin
tehty elämyksellinen matka tuo
kaivattua vaihtelua perhekodin
arkiseen aherrukseen. Vaihtelua
saavat sekä perhekodin lapset että aikuiset.
Matka esimerkiksi pohjoiseen
tuo perhekotitoimintaan elämyspedagogisen elementin. Elämyspedagogiikalla on menetelmä,
jonka avulla pyritään mahdollistamaan ihmisen kasvu ja oppiminen
sellaisten elämysten kautta, jotka
koskettavat ihmisen järkeä, tunteita ja fysiikkaa samanaikaisesti.
Elämyspedagogiikan lähtökohtana on ihmiskäsitys, jonka mukaan
jokaisessa yksilössä on jotain hyvää, jota kehittämällä saadaan aikaan sisäistä kasvua.
Elämyspedagoginen, haasteellinen toiminta antaa mahdollisuuksia perhekodin lapsille, nuorille ja aikuisille huomata ja arvioida toimintatapojaan erilaisissa
tilanteissa. Ryhmä on yksilölle
peili, jonka kautta hän saa palautetta itsestään ja toiminnastaan.
Elämyspedagogiikka tarjoaa mahdollisuuksia omien rajojen ylittämiseen ja uusien toimintatapojen
omaksumiseen.
Elämyspedagogisena
oppimisympäristönä on usein luonto.
Seikkailu, ryhmätehtävät ja erätaitojen opettelu ovat kurssilla kasvatuksen ja oppimisen välineitä,
ei itsetarkoitus. Kokemus itsensä voittamisesta antaa valmiuksia
elämän haasteista selviämiseen.
Perhekoti Olliverin väelle matka
Kuusamoon toi rohkeutta kohdata itsensä, kykyä hiljentyä kosken
äärellä, itsensä voittamista, toisten ihailun vastaanottamista sekä
luontoelämyksen vertaansa vailla.
Kokemusten elämyspedagoginen
merkitys on hahmottumassa oikeastaan vasta nyt, matkaa hymyssä
suin muistellessamme!
Teksti ja kuvat: Sari Kauria
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Kahden perhekodin
toimintamatka Anjalaan
Perhekodit Reijantupa ja Onnentupa lapsineen (6 aikuista ja 12 lasta) suuntasi kesäkuun alussa Anjalan nuorisokeskukseen Anjalankoskelle. Perille saavuttiin puolenpäivän aikaan. Ilmoittautumisen jälkeen menimme ruokalaan,
jossa saimme maistuvan lounaan kaikkine jälkiruokineen.

S

itten majoituimme paritaloon.
Huoneistossa oli neljä makuuhuonetta, joissa kaikissa oli
kolme sänkyä. Lisäksi oli yhteinen
iso olohuone, jossa tv sekä avokeittiö, kaksi wc:tä ja kaksi suihkua, joten ei tarvinnut jonottaa pesulle.
Huoneisto oli siisti ja uudenveroinen.
Keittiössä oli astioita ja kahvinkeitin,
joita sai lainata. Saimme käyttöömme myös ulkopelivaraston avaimen,
josta löytyi muovileluja, pelejä, puujalkoja, palloja yms. Lisäksi eri lautapelejä sai lainata. Alueella toimii
myös maatalouskoulu, joten näimme
eläimiä laitumella ja pikkupoikia kiinnosti erityisesti traktorit, puimurit
yms. Aikamme käveltyämme ja tutkittuamme aluetta lähdimme suorittamaan ensimmäistä tehtävää.
aajasta toimintavalikosta (jotka nuorisokeskus oli suunnitellut), olimme etukäteen valinneet meille sopivat toiminnat. Ensimmäinen toiminta oli luontoretki,
jossa kuljimme tiettyä polkua pitkin,
pienissä ryhmissä. Kävelyreitti oli pituudeltaan noin kaksi kilometriä. Se
sisälsi upeita luontonäkymiä. Reitin
pituus oli juuri sopiva, koska mukana oli myös pieniä 3-5vuotiaita kulkijoita. Matkan varrella oli kysymyksiä
luonnosta ja paikkakunnasta. Niihin
lasten piti keksiä oikea vastaus, annetuista vaihtoehdoista. Kaikilla oli
erittäin hauskaa retkellä. Luontoretken jälkeen oli vuorossa ruokailu.
Ruokailun jälkeen lapset kokeilivat
eri pelejä ja leikkivät ja pelailivat sekä
harjoittelivat puujaloilla kävelyä. Alueella toimii erittäin viehättävä kivikahvila, johon kävimme tutustumassa. Kivikahvilan yläkerrassa oli taidenäyttely, jossa oli esillä paikallisen
taiteilijan luomuksia.
Iltapalanjälkeen oli meille varattu
oma saunavuoro, pojille/miehille oma
puoli ja tytöille/naisille oma puoli.
Saunatilat olivat kooltaan tosi suu-

L
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ria ja siellä oli paljon suihkuja. Saunan jälkeen olikin jo aika siirtyä sisätiloihin, kukin perhekotiryhmä omaan
huoneistoon. Pienet lapset menivät
yöpuulle ja ensimmäinen päivä oli
paketissa eikä nukkumattia tarvinnut
paljon odotella. Kouluikäisten kanssa
pelattiin lautapelejä ja katsottiin telkkaria, ennen nukkumaanmenoa.
euraavana aamuna aamupalanjälkeen oli vuorossa kouluikäisten lasten jousiammunta.
Se olikin yksi leirin kohokohdista, ja
myös osa perhekotivanhemmista halusi kokeilla jousiammuntaa. Jousiammunnan tulokset paranivat, mitä
useimpia nuolia ammuttiin. Osa lapsista harjoitteli puhallusnuolien ammuntaa, joka oli varmaan yhtä mielenkiintoista kuin jousiammunta.
Iltapäivällä askartelimme sisätiloissa, suunnittelimme ja teimme onnenamuletit punasavesta. Näin saimme luoda ja toteuttaa millaisen korun
halusimme. Jopa 3-5-vuotiaat osasivat tehdä omat onnenamuletit ja
maalata ne.
olmantena päivänä kuljimme
aistipolkua pitkin, jossa katsoimme, kokeilimme, haistoimme ja maistoimme luonnon antimia.
Iltapäivällä sitten suuntasimme jo
kotia kohti. Kaikilla oli hyvä ja iloinen
mieli ja paljon kerrottavaa koulussa ja
kerhoissa kavereille. Kokonaisuudessaan koko reissu oli hieno tapahtuma. Tosin välillä tuntui, ettei ehtinyt
muuta tehdä kuin syödä. Ja kyllä me
syötiinkin. Ruoka oli todella hyvää ja
maukasta! Paikka ja henkilökunta sai
paljon kiitosta lapsilta ja aikuisilta.
Olimme kolme vuorokautta Anjalassa. Aika tuntui menevän siivillä. Viisi
vuorokautta olisi ollut sopivampi aika
olla Anjalassa. Ympäristöstä jäi vielä moni paikka katsomatta. Suosittelemme paikkaa kaikille perhekodeille,
joilla vaan on mahdollisuus tehdä samanlainen matka.
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Juhani Santala
Perhekoti Haukkala

LAKINEUVONTAA JÄSENILLE

Puutarhakatu 16 B 33210 Tampere • info@lakinet.fi • puh. 050 3366 122
Lisätietoja löytyy liiton jäsensivuilta.
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APKL:n kevätliittokokouspäivät

24.
– 25.3.2009

Hotelli
Kimmeli, Joensuu

Jäsenperhekoti!

Tule
viettämään keväisiä antoisia kokouspäiviä

kollegoittesi kanssa iloiseen Itä-Suomeen.


Päivien ohjelmassa mm:

-
ti 24.3. Keijo Tahkokallion luento sekä

Joensuun
Kaupunginteatterin näytelmä
”Paniikki” illallisineen.



-
ke 25.3. ajankohtaista tietoa

elämysmatkailusta
ja leiritoiminnasta sekä

kevätliittokokous
(klo 13.30).
Ilmoittautua
voi maksamalla ateriapaketti


84
euroa/heng.
(2 lounasta, illallinen, 2 x

iltapäiväkahvit) liiton tilille 104530-175256
viim.1.2.09.



Liitto tarjoaa teatterinäytöksen.
Mahdolliset ruokarajoitukset:
vappu.maattanen@apkl.fi tai puh. 0500-808079.
Huonevaraukset suoraan hotelli Kimmeli puh.
020 1234 660 viim.15.2.09
(varauskiintiö ”perhekodit").

TAVATAAN JOUKOLLA JOENSUUSSA!
Terveisin
APKL / Itä-Suomen laatupiiri

Uusia jäsenperhekoteja:
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Lakipalvelu Jarkko Helminen



EN

Liitolla on sopimus lakineuvonnasta varatuomari Jarkko
Helmisen kanssa.
Sopimus kattaa edelleen alustavan selvitystyön. Jatkotoimenpiteet ja pidemmälle menevät selvitykset jäävät perhekotiyrittäjän itse kustannettaviksi.
Jos siis perhekotisi tarvitsee lakineuvontaa, voit ottaa yhteyttä Jarkko Helmiseen, mielellään sähköpostitse, jättämällä hänelle yhteystietosi (myös sähköpostiosoite) ja kertomalla lyhyesti ongelmastasi. Hän ottaa sinuun yhteyttä.



E

Kolme päivää myöhemmin sosiaalitoimelta tuli viesti,
jossa todettiin tytön jälkihuollon loppuvan osaltamme
saman kuukauden viimeisenä päivänä. Kaikki palaverissa todettu ja sovittu mitätöitiin kerralla. Tytön elämäntilanteella ja hoidon tarpeella ei ollut merkitystä.
Sosiaalitoimi on valmis tässä kriittisessä vaiheessa
pyyhkäisemään pois kaiken sen, mitä tyttöön on satsattu näiden vuosien aikana niin kunnan kuin perhekodinkin toimesta.
Tytön mahdollisuudet selviytyä tässä vaiheessa yksin
elämästään ovat minimaaliset.  
Missä on sosiaalitoimen vastuu ja ammattitaito, missä
tytön oikeus elämään, missä perhekodin oikeusturva?
Emme jätä asiaa tähän.



MATILLIST

T

yttö on ollut perhekodissamme hoidossa 12 vuotta ja parhaillaan tiiviissä jälkihuollossa.
Pidimme lokakuun lopulla Rauman sosiaalitoimen kanssa asiakassuunnitelmapalaverin, jossa todettiin itsetuhoisen ja masentuneen tytön tarvitsevan paljon
tukea, huolenpitoa ja opastusta elämässään ainakin
vielä tulevan kevään loppuun, jotta hän saa itsensä jaloilleen, koulunsa suoritettua ja ehtii opetella elämänhallinnan ensimmäisiä taitoja.
Tyttö itse painotti palaverissa tuen ja huolenpidon tarvettaan ja kaikki olivat tehdyn suunnitelman toteuttamisesta yksimielisiä.



M

Missä on sosiaalitoimen
vastuu ja ammattitaito?



A

J Ä LK I H U O LLO STA

Perhekoti Nummentupa
Monna ja Erno Helen, Kellokoski

Laatua
lastensuojeluun

Perhekoti Kiururanta
Kaija ja Juha Juurikkala, Mäntyharju
Tervetuloa mukaan – toimimaan ja vaikuttamaan!
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Laatua
lastensuojeluun

• Perhekotivanhemmat asuvat yhdessä
perhekotilasten kanssa. Edellytetään
että molemmat vanhemmat työskentelevät päätoimisesti perhekodissa.

• Vastuuvanhemmilla tulee olla soveltuva
sosiaalialan, terveydenhuollon, kasva
tuksen tai opetusalan koulutus.

• Vanhemmilla tulee olla vähintään kolmen vuoden lastensuojelun laitoshuollon tai perhekotityön työkokemus.

• Perhekotivanhemmat käyvät säännöllisesti työnohjauksessa.

• Perhekotivanhemmat sitoutuvat liiton
sisäiseen laatupiirityöhön.

• Perhekodin toiminnan tulee olla etiikaltaan ja moraaliltaan lapsen edun
mukaista.

• Perhekoti voi olla enintään
7-paikkainen.

• Peruslähtökohtana kullakin lapsella 		
tulee olla mahdollisuus yksityisyyteen

• Perhekodin toimiluvan myöntää
lääninhallitus.

APKL:n laatu- ja koulutustyöryhmä
Laatu- ja koulutustyöryhmän tavoitteena on tarjota jäsenperhekodeille työvälineitä laadukkaiden lastensuojelupalveluiden tuottamiseksi
sekä toiminnan kehittämiseksi. Työryhmä järjestää yhdessä laatupiirien kanssa koulutuspäiviä jäsenistölle sekä välittää tietoa muiden
lastensuojelutoimijoiden koulutustarjonnasta. Laatu-koulutustyöryhmä tukee laatupiirien toimintaa laatupiirivastaavien kautta. Laatupiirit
jakavat keskenään tietoa ja kokemuksia toiminnastaan. Laatu- ja
koulutustyöryhmän laatuvastaavana toimii Jouko Karhu ja jäseninä
Liisa Mäki ja Tiiu Raid-Ala.

Laatuvastaava:
Jouko Karhu
Perhekoti Otso, Kempele
puh. 044-364 2673
pk-otso@apkl.fi
Jäsenet:
Liisa Mäki
Perhekoti Oscar, Haukivuori
puh. 015-458 333
pk-oscar@apkl.fi
Tiiu Raid-Ala
Perhekoti Väisänhovi, Virtasalmi
puh. 040 820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi

Laatupiirivastaavan
tehtävät
Laatupiirivastaava kirjaa
läsnäolijat ja koulutusohjelman
Vastaava huolehtii, että laatupiiri
toimii ja kokoontuu Vastaava
on tavoitteellisen toiminnan
pj (mm. koulutuksiin sisältöä)
Vastaava on motivaattori uusille
ja vanhoille jäsenille Vastaava
huolehtii tiedonkulusta, laatupiiri
- APKL -laatupiiri Vastaava käy
tervehtimässä uutta jäseneksi
tullutta perhekotia.

Laatupiirivastaavat 2008
Uusimaa 		
Tanja Ögård/pk Juolukka
pk-juolukka@apkl.fi
Päijät-Häme
Kari Kokko/pk Kaurismäki
pk-kaurismaki@apkl.fi
Kymi
Kaisa Höglund-Ollikainen/
pk Olliver
pk-olliver@apkl.fi

Keski-Suomi
Heimo Hartikainen/
pk Mäntykallio
pk-mantykallio@apkl.fi
Etelä-Savo
Liisa Mäki/pk Oscar
pk-oscar@apkl.fi
Mikkeli
Tiiu Raid-Ala/pk Väisänhovi
pk-vaisanhovi@apkl.fi

Varsinais-Suomi
Marika Jensen/pk Valo
pk-valo@apkl.fi

Pohjois-Karjala/Kuopio
Martti Muttonen/Kotirinteen pk
pk-kotirinne@apkl.fi

Pirkanmaa
Mirja Korkka/pk havurinne
pk-havurinne@apkl.fi

Pohjois-Suomi
JoukoKarhu/pkOtso
pk-otso@apkl.fi

Luontoelämyskohde perheille Levillä
Levillä toimii erityisesti lasten ja nuorten tarpeet huomioiva matkailuyritys Loma-Paksu Oy. Se sijaitsee n. 10 km Leviltä pohjoiseen Könkään kylässä.
Sieltä perheet saavat majoitusta täysihoidolla sekä ryhmille räätälöityjä ohjelmia. Henkilökunnalla on vahva nuorisotyön sekä erä- ja seikkailutoiminnan
kokemus. Ohjelmatoiminta kattaa mm. vaellukset, lumikenkäilyt, kalastustoiminnan, retkiluistelun, melonnan, kelkkailun, koskenlaskun autonrenkailla,
paintball-värikuulataistelut, kotaillat ym. Myös Levin alueen muut palvelut kuten laskettelu ja hiihto ovat lähellä..
Loma-Paksu toimii tiiviissä yhteistyössä Lapin luontoelämyksen kanssa. Täysihoidossa oleville ryhmille nämä molemmat yritykset tarjoavat reilut alennukset
ohjelmista. Lisätietoja www.lomapaksu.com.
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Laatua
lastensuojeluun

•

Kilpailutustarjoukset löytyvät internetsivuilta osoitteesta
www.hankinnat/hilma

•

Liitto myöntää laatupiireille haettavaksi
toimintarahaa 500 euroa (v:lle 2009).
Hakemukset tulee toimittaa puheenjohtajalle tammikuun loppuun mennessä

•

Liiton uudet jäsenyyskriteerit ovat
nähtävillä kotisivullamme osoitteessa
www.apkl.fi

•

Jäsenperhekodit, joiden toiminnallinen
rakenne on muuttunut toisenlaiseksi
kuin liiton liittymiskriteerit edellyttävät,
voivat liittyä kannattajajäseniksi.

•

Käyttäkää tarvitessanne hyvää
jäsenetuamme, lakipalvelumme
Jarkko Helmisen palveluita
(into@lakinet.fi)

•

Vapaita hoitopaikkoja kannattaa
markkinoida liiton kotisivuilla.
Paikkailmoitukset sähköpostitse
vappu.maattanen@apkl.fi tai
puh. (03) 5898 880

•

Kotisivuiltamme löytyy laaja valikoima
tutkimuksia ja lopputöitä, joita jäsenemme saavat veloituksetta lainata

Perhehoito, maailman paras
lastensuojelun palvelutuote

H

yvät kollegat, nyt on aika alkaa nostaa perhehoidon profiilia. Arjen puurtamisessa unohdamme pysähtyä
pohtimaan työmme perustehtävää analyyttisemmin. Itse tiedämme palvelutuotteemme, perhehoidon, olevan hyvän, ainutlaatuisen
ja lasta erinomaisesti palvelevan,
mutta jostakin syystä näyttää että sitä ei arvosteta laajemmin
yhteiskunnassamme.
Voisimmeko me itse olla siihen osasyyllisiä? Olemmeko liian
vaatimattomia ja jäämme odottamaan että arvostus tulee itsestään
tai mahdollisesti joku keksii hakea
meille presidentin myöntämää mitalia äitienpäivänä? Kuitenkin me
voisimme joka aamu herätessämme onnitella itseämme erinomaisesta liikeideasta ja kehittämästämme palvelutuotteesta, joka on
PERHEHOITO.
Hoidamme ja kasvatamme meille uskottuja lapsia perheen rakenteiden sisällä. Tarjoamme heille
vanhemmuutemme, olemalla heille isän ja äidin roolissa, sitoutuneena 24 h/vrk kaikkina päivinä.
Jopa lomalle lähtiessä huolehdimme että lapsillamme on varmasti turvallista meidän poissa
ollessa.
Tarjoamme lapsille kasvun
mahdollisuuden sisarussuhteissa, mahdollisuuden oppia perheelämän lainalaisuuksia. Ei minkä
tahansa perheen, vaan juuri sen
perheen jonka me perhekotivanhempina olemme rakentaneet ja
jota ylläpidämme, suojelemme
ja kehitämme kaiken aikaa. Meidän jokaisen perhe on ainutlaatuinen ja meidän lapsemme joskus
tulevaisuudessa luovat osittain
sen pohjalta oman ainutlaatuisen
perheensä.
Olemme tehneet ahkerasti työtä ja nähneet vaivaa, että lapsillamme olisi myös ulkoisesti kaunis ja viehättävä koti, joka kertoo
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perhekotivanhempien persoonasta. Puemme ja vaatetamme lapsemme niin, että heidän ei tarvitse tuntea itseään ulkopuolella
erilaisemmaksi kuin muut lapset.
Olemme heistä ylpeitä, ja toimimme heille peilinä omaan itseensä.
Huolehdimme että heidän oma-arvontuntonsa kasvaa, että heillä on
harrastuksia jotka kehittävät heidän persoonaansa.
Teemme uskomattomia joustoja, että heidän suhteensa biologisiin vanhempiin yllä pysyisi ja kehittyisi. Seisomme tarvittaessa kotimme ovella, jos joku lapsiamme
uhkaava tekijä aikoo tulla sisälle. Suojelemme heitä jopa heiltä
itseltään.
Uskomme sitkeästi lapsessa
olevaan hyvään ja teemme rankasti työtä sen eteen, että lapselle tulee onnistumisen kokemuksia
ja hän alkaa lopulta itsekin uskoa
itseensä.
Tästä listasta voisi tulla vaikka kuinka pitkä, mutta tämä riittää varmaankin meitä muistamaan, kuinka hieno palvelutuote
perhehoito on. Mikä muu palvelutuote voisi tämän kaiken ylittää; terapia, kouluterveydenhoito,
lastensuojelulaitos???
Joka ainoan lapsen ja myös aikuisen sisin toive on olla perhe ja
kuulua perheeseen. Mikä muu palvelutuote voi tarjota näitä valmiuksia, kokemuksia, taitoja ja eheyttämistä kuin perhehoito tarjoaa.
Voisimmeko ottaa tulevan vuoden teemaksi perhehoidon profiilin nostamisen? Kehitetään yhdessä perhehoitoa palvelutuotteena.
Meidän on ollut vaikea hyväksyä
perhehoitoa tuotteena, koska se
on meille elämäntapa, mutta siitähän se meidän omakin leipä tulee.
Raili Miettinen,
Pykälämäen Perhekodin äiti
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Ammatilliset perhekodit 30.10.2008
Etelä-Suomen lääni
Uusimaa
KARSKOGIN PERHEKOTI
Päivi & Hannu Kosonen
Jyrkännetie 10, 02580 Siuntio
Puh. (09)256 1611, fax (09)256 1595,
0400 200 842,
pk-karskog@apkl.fi
PAJUNIITYN PERHEKOTI
Maj-Len & Tuure Turunen
Vanha Sveinsintie 3 B, 02620 Espoo
Puh. (09)547 3240, fax (09)547 50660,
0400 840 883, 040 501 5482
pk-pajuniitty@apkl.fi
PERHEKOTI HERTTUAN VILLA
Lea & Jari Kallio
Sopulitie 3, 00800 Helsinki
Puh. (09)328 1019,
0400 448 989, 040-7600 207
pk-herttuanvilla@apkl.fi
www.herttuanvilla.fi

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

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

Päijät-Häme

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

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

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

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

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. (03)764 2116, fax (03)764 2196,
050 658 82, 050 5700 477
pk-jyrkka@apkl.fi
PERHEKOTI KERTTULI
Marjo & Heikki Turunen
Kesäpolku 10, 15560 Nastola
Puh. (03)763 2597, 040 504 8694
pk-kerttuli@apkl.fi

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

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

PERHEKOTI REIJANTUPA
Reija & Taisto Virkkunen
Jussilantie 23, 04300 Tuusula
Puh. (09)273 3738, 040 708 1105
pk-reijantupa@apkl.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 SÄILYNOJA
Sari & Mikko Säilynoja
Ruukinrannantie 24 B, 02600 Espoo
Puh. (09)452 3929, fax (09)4124 0980,
040 517 8514,		
pk-sailynoja@apkl.fi
personal.inet.fi/yritys/perhekoti.sailynoja
Perhekoti tammi
Henni ja Mikael Tammi
Turvetie 15, 01730 Vantaa
Puh. (09)304 306, 040 731 3584,
040 746 3193
pk-tammi@apkl.fi
Suvirinteen perhekoti
Suvi & Ilkka Arino
Suontaantie 111, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 527 7294
pk-suvirinne@apkl.fi
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PERHEKOTI PÖYHÖNEN
Inka & Sauli Pöyhönen
Heikkiläntie 59, 16800 Hämeenkoski
Puh. 040 591 3966, 040 843 2063
pk-poyhonen@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
Jukolantie 20, 45740 Kuusankoski
Puh. (05) 374 5972, 040 834 9217
pk-elmerikoti@apkl.fi
www.elmerikoti.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 SINIVUOKKO
Hannele & Pekka Halinen
Aitomäentie 1166, 45100 Kouvola
Puh. 040 591 1871, 040 591 1870,
fax (05)375 3045,
pk-sinivuokko@apkl.fi

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

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

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

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

PERHEKOTI RAUHANLINNA
Tuula & Ville Laamanen
Rauhankatu 20, 26100 Rauma
Puh. 040 508 5040, 050 5171 294
pk-rauhanlinna@apkl.fi
PERHEKOTI VAKKIS
Tiina Hansen & Jukka Rojola
Koistennokanpolku 12,
23500 Uusikaupunki
Puh. (02)841 4147, (02)844 1731,
fax (02)844 1732,
040 513 1460, 0400 566 677
pk-vakkis@apkl.fi
PERHEKOTI VALO
Marika Jensen & Kari Karomäki
Sarjalantie 15, 31520 Pitkäjärvi
Puh. (02)748 1023, 040 572 6114
pk-valo@apkl.fi
PERHEKOTI VILLA ROOSA
Hannele Uurtio & Lasse Nordbäck
Uimalankatu 11, 20880 Turku
Puh. (02)235 7235, fax (02)235 7077,
040 506 7622,
pk-villaroosa@apkl.fi

Pirkanmaa
HAVURINTEEN PERHEKOTI
Mirja & Ari Korkka
Heikkiläntie 46, 37600 Valkeakoski
Puh. (03)584 5007,
040 832 5939, 0400 679 099
pk-havurinne@apkl.fi
HUHTIKOTI
Tuija Rönkönharju-Vessari & Jukka Vessari
Tammikoskentie 66, 35700 Vilppula
Puh. (03)476 4756, fax (03)476 4755,
040 520 5157, 040 520 5079
pk-huhtikoti@apkl.fi
ISONIEMEN PERHEKOTI
Anna & Matti Kosonen
Isoniementie 260, 36420 Sahalahti
Puh. (03)376 3377, 0500 228 600
pk-isoniemi@apkl.fi
PERHEKOTI PIHAKIVI
Heljä Sihvonen & Risto Piirainen
Kyntäjäntie 1 D, 33400 Tampere
Puh. (03)343 2121, fax (03)343 2010,
0400 417 179, 040 555 3819
pk-pihakivi@apkl.fi

Keski-Suomi
HAUKKAHOVIN PERHEKOTI
Päivi & Tahvo Anttila
Matinmäentie 598, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1005, fax (014)310 1061,
0500 746 571, 0500 646 174
www.kolumbus.fi/jyperhe
HIETAJÄRVEN PERHEKOTI
Seija & Pentti Harju
Myllykatu 4, 41160 Tikkakoski
Puh. (014)375 1500, 050 353 0601
pk-hietajarvi@apkl.fi
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
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

2/2008

AMPPELI

PERHEKOTI REIMAN
Riitta-Maaria Reiman
Uukkalantie 87, 43100 Saarijärvi
Puh. 050 323 7900, 050 537 0558
pk-reiman@apkl.fi
www.perhekotireiman.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 RIEKKI
Riitta & Pasi Riekki
Kappelintie 68, 41120 Puuppola
Puh. (014)310 1405,
0500 646 172, 0500 646 173
pk-riekki@apkl.fi

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

PERHEKOTI VESIPEILI
Niina-Matilda & Christian Juhola
Kapiankuja 19, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 337 1300, 044 535 1492
pk-vesipeili@apkl.fi
www.vesipeili.fi

SAARELAN PERHEKOTI
Riitta & Jyrki Halttunen
Kangasniementie 845, 41410 Kankainen
Puh. 044 9926831, 044 0884 592
pk-saarela@apkl.fi

perhekoti Wäisänhovi
Tiiu Raid-Ala & Lauri Ala
Ruukintie 18, 77330 Virtasalmi
puh. 040 820 8845, 040 550 1254
pk-vaisanhovi@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

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

Pohjois-Karjala
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
LA CASA GIALLA
Anita & Jorma Puustell
Pastilantie 27, 50600 Korpikoski
Puh. (015) 225 777,
0400 720 394, 0400 244 210
pk-lacasagialla@apkl.fi
www.lacasagialla.fi
PERHEKOTI AINOLA
Aino & Kimmo Maanselkä
Ristimäenkatu 11, 57130 Savonlinna
Puh. & fax (015)510 610,
050 340 6199, 050 526 4710,
pk-ainola@apkl.fi
www.perhekotiainola.com

KOTIRINTEEN PERHEKOTI
Pirkko & Martti Muttonen
Notkolantie 5, 82210 Suhmura
Puh. (013)749 249, 040 526 4404
pk-kotirinne@apkl.fi
LÄHTEVÄN PERHEKOTI
Kerttu & Antti Syrjänen
Kuminvaarantie 59, 83500 Outokumpu
Puh. & fax (013)553 035, fax (013)568 161,
040 501 1405, 050 593 0527
pk-lahteva@apkl.fi
www.hoivayrittajat.com
MÄNTYLINNAN PERHEKOTI
Sinikka Hynninen-Otva & Harri Otva
Kontioniementie 62 D, 80780 Kontioniemi
Puh. (013)732 447,
050 593 7924, 050 382 2138
pk-mantylinna@apkl.fi

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

PERHEKOTI PIHAMÄKI
Janne & Tiina Kuosmanen
Romontie 33 C, 81100 Kontiolahti
Puh. (013)731 110, fax (013)739 110
040 546 6528, 050 502 0717
pk-pihamaki@apkl.fi
www.koti.mbnet.fi/pihan/perhekoti.htm

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

PERHEKOTI AURINKORANTA
Olavi Hartikainen
Keihästaipaleentie 61, 71570 Syväniemi
Puh. 044 363 4446
pk-aurinkoranta@apkl.fi
www.118.fi/aurinkoranta

PERHEKOTI OTSO
Auli & Jouko Karhu
Kaunistonkuja 2, 90450 Kempele
Puh. 044 364 2673, 044 364 2001
pk-otso@apkl.fi
www.perhekotiotso.fi

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

RANTAKOKON PERHEKOTI
Susanna & Hannu Rantakokko
Karviaiskuja 7, 90460 Oulunsalo
Puh. (08)556 7377,
040 766 7432
pk-rantakokko@apkl.fi
www.perhekodit.net/rantakokko

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

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

VUORENHOLMAN PERHEKOTI
Pirkko & Matti Hemming
Suonenjoentie 80, 72300 Vesanto
Puh. (017)640 017,
040 8233 579, 040 5888 503
pk-vuorenholma@apkl.fi
PERHEKOTI URHEA RUUSU
Siiri ja Pasi Rosvall
Merijerikatu 4, 74700 Kiuruvesi
Puh. (017)752 150,
040 913 7197
pk-urhearuusu@apkl.fi
www.urhearuusu.fi

Oulun lääni
Pohjois-Pohjanmaa
ALA-SIURUAN PERHEKOTI
Eija & Reino Turpeenniemi
Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08)823600,
0400 398 741, 0400 694 794
pk-ala-siurua@apkl.fi
www.postila.fi
NIILONKULMAN PERHEKOTI
Maija-Leena & Markku Merenheimo
Jokelantie 29, 90910 Kontio
Puh. (08)8169 296, fax (08)8169 248,
040 591 2339
pk-niilonkulma@apkl.fi
www.perhekodit.net/niilonkulma
PERHEKOTI HANHIKAARI
Taru & Tuomo Paananen
Hanhikaari 12 B 2, 90240 Oulu
Puh. & fax (08)557 3700, 050 591 2193
pk-hanhikaari@apkl.fi
www.hanhikaari.net
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PERHEKOTI KETTUNEN
Rauni & Pasi Kettunen
Kaksostie 14, 82200 Hammaslahti
Puh. (013)747 140,
050 305 4862, 050 4431 437
pk-kettunen@apkl.fi

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

PERHEKOTI LINTULAMPI
Hilkka & Ari Putkisaari
Lintulammentie 5, 91910 Tupos
Puh. (08)512 255,
050 569 0712, 050 562 1180
pk-lintulampi@apkl.fi
www.perhekodit.net/lintulampi

EN

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

Pohjois-Savo

E

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

PERHEKOTI KORAMO
Oili Koramo & Jari Säkkinen
Toivontie 3, 93600 Kuusamo
Puh. (08)545 3016,
040 509 2956, 040 558 4322
pk-koramo@apkl.fi
www.perhekodit.net/koramo
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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 MUKSUMÄKI
Päivi Savonius
Tynkkyläntie 201, 57230 Savonlinna
Puh. 044 570 3574
pk-muksumaki@apkl.fi
www.muksumaki.net

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

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

Kainuu
PERHEKOTI KOLUMBUS
Heli Parkkinen & Erkki Heinonen
Suomussalmentie 2, 89600 Suomussalmi
Puh. (08) 712 000,
040 835 3933, 0400 819 788
pk-kolumbus@apkl.fi
www.personal.inet.fi / perhekotikolumbus

Lapin lääni
PERHEKOTI NUNNUKKA
Raija & Taisto Kantola
Vanhanrannantie 21, 98100 Kemijärvi
Puh. 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. 016-374105,
040 574 9134, 040-413 4517
pk-suoheimo@apkl.fi
www.perhekotisuoheimo.fi

Kunniajäsenperheet
Sisko ja Sulo Toivio, Tarvaala
Leena ja Antti Suikki, Kausala

Laatua
lastensuojeluun

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

PERHEKOTI KUUSISTO
Mila & Hannu Kuusisto
Mäntyharjuntie 39, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 508 1584, 044 582 6346
pk-kuusisto@apkl.fi
www.perhekotikuusisto.fi
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PERHEKOTI LAHTINEN
Tiina & Harri Lahtinen
Haaparinne 4, 44150 Äänekoski
Puh. 044 552 1717, 050 552 1717,
044 532 6261
pk-lahtinen@apkl.fi
www.sisis.fi/perhekoti_lahtinen

Marja ja Pekka Kuosmanen, Saarijärvi
Kati ja Olli Ahonen, Imatra
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Meristä kaunein on vielä purjehtimatta.
Lapsista kaunein on vielä kehdossaan.
Päivistä kauneimmat ovat vielä elämättä.
Sanoista kaunein jonka haluan sinulle sanoa, se on vielä sanomatta.
- Nazim Hikmet: Punainen omena
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Vappu Määttänen
Toimistopalvelu Ohviisi,
Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti,
puh. (03) 5898 880,
0500-80 80 79,
fax (03) 5898 879
vappu.maattanen@apkl.fi
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Jäsenet:
Tiiu Raid-Ala
puh. 040-820 8845
pk-vaisanhovi@apkl.fi
Liisa Mäki
puh. 044-262 5959
pk-oscar@apkl.fi

N

MATILLIST

Nettisivut:
Heimo Hartikainen
puh. 040-744 9880
pk-mantykallio@apkl.fi

Vastaava:
Jouko Karhu
puh. 044-364 2001
pk-otso@apkl.fi
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Sihteeri:
Kaisa Höglund-Ollikainen
puh. (05) 412 1310
pk-olliver@apkl.fi

Tanja Ögård
puh. (019) 514 541
pk-juolukka@apkl.fi

Toimisto- ja jäsenpalvelut:

EN

Varapuheenjohtaja:
Pertti Ollila
puh. 040-7481 609
pertti.ollila@apkl.fi

Amppeli-lehti:
Kari Karomäki
puh. 040-572 6114
pk-valo@apkl.fi

Koulutus- ja laatutyöryhmä:

M

Puheenjohtaja:
Kari Kokko
puh. 050-5111411
kari.kokko@apkl.fi

Talous:
Hannu Kuusisto
puh. 044-508 1584
pk-kuusisto@apkl.fi
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