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Lastensuojelualan yritys tempaisee: Nuorten viestit viedään yön
aikana Tampereelta Jyväskylään – lihasvoimin
Sijaisperheissä asuvien nuorten ajatukset pääsevät esiin, kun Perhehoitokumppanit Suomessa -yrityksen työntekijät vievät
nuorten palautteet yön aikana Tampereelta Jyväskylään kävellen, juosten ja pyöräillen. Piirustusputkeen kootut viestit lähtevät
liikkeelle Tampereen Keskustorilta keskiviikkoiltana 16. syyskuuta. Ajatukset luovutetaan Perhehoitoliitolle ja valtakunnalliselle
lastensuojelujärjestölle Pesäpuulle torstaina puolilta päivin.
”Olemme kartoittaneet nuorten kanssa heidän kokemuksiaan perhehoidosta ja sijoitetuksi tulemisesta. Olemme luvanneet, että viemme
viestejä eteenpäin, jotta meidän nuortemme ajatukset ja näkemykset tulevat myös muiden käyttöön lastensuojelussa. Tämä on tärkeää, jotta
ammattilaiset osaisivat työskennellä entistä paremmin nuorten kanssa”, Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) -yrityksen johtaja Tiia
Perämaa sanoo.
Perhehoitokumppanit Suomessa on kerännyt ajatuksia muun muassa kehittäjäryhmän avulla. Ryhmän toimintaan on osallistunut viisi nuorta.
Lisäksi palautetta on kerätty PKS:n järjestämillä Nuorten foorumeilla, joihin ovat voineet osallistua kaikki PKS:n sijaisperheissä asuvat nuoret.
Perämaan mukaan nuoret ymmärtävät pääsääntöisesti hyvin, miksi heidät on sijoitettu sijaisperheeseen. Sijoittamisprosessissa voi kuitenkin
olla tilanteita, joihin nuoret kaipaisivat muutosta.
”Ajoittain nuorilla voi olla tunne, että asiat on päätetty hänen puolestaan. Nuorelta on voitu esimerkiksi kysyä hänen mielipidettään
kotiuttamisesta kun vanhemmat istuvat saman palaveripöydän ääressä. Tällaisessa tilanteessa nuoren on vaikea olla oma itsensä ja kertoa
aidosti oma mielipiteensä”, Perämaa sanoo.

Pisin viestiosuus 40 kilometriä, lähtö iltakuudelta
PKS:n työntekijät taittavat reilun 150 kilometrin mittaisen matkan Tampereelta Jyväskylään kävellen, juosten ja pyöräillen. Viestissä on mukana
noin kolmannes yrityksen työntekijöistä. Viestiosuudet vaihtelevat viidestä kilometristä jopa 40 kilometriin, ja huoltoauto kulkee koko ajan
viestinviejän rinnalla.
Ensimmäinen viestiosuus käynnistyy Tampereen Keskustorilta keskiviikkona kello 18. Perhehoitokumppanit luovuttaa nuorten ajatukset
Perhehoitoliitolle ja valtakunnalliselle lastensuojelujärjestölle Pesäpuulle Jyväskylässä torstaina puolilta päivin.
PKS haluaa osoittaa tempauksellaan, että nuorten äänen esiintuominen vaati sisukkuutta.
”Viesti on meille keski-ikäisille naisille ja miehille iso ponnistus. Ajattelimme, että teemme tämän kunnioittaaksemme perhehoitajien joka
päiväsistä työtä ja ponnistelua lapsen ja nuorten viestien kuulemiseksi”, Perämaa sanoo.
Perhehoitokumppanien työntekijät ovat tavattavissa Tampereen Keskustorilla keskiviikkona 16. syyskuuta kello 15 alkaen, jolloin he kertovat
perhehoidosta. Perhehoitokumppanit tarvitsee jatkuvasti sijaisperheitä eri-ikäisille lapsille ja sisaruksille ympäri Suomea.
Perhehoitokumppaneiden tempaus on osa valtakunnallista Ajoissa kotiin -kampanjaa, jota koordinoi Perhehoitoliitto. 5.–20. syyskuuta
järjestettävässä kampanjassa on mukana kuntia, sijaishuollon alueellisia yksiköitä, perhehoitoa tarjoavia yrityksiä sekä järjestöjä. Ajoissa kotiin
-kampanjan suojelijoina toimivat tuoreet sijaisvanhemmat, järjestöpäällikkö Satu Taiveaho ja kansanedustaja Antti Kaikkonen.
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Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) rekrytoi, valmentaa ja kouluttaa vanhempia sijaisperheiksi. Ennen koulutuksen alkua PKS arvioi
vanhempien soveltuvuuden tehtävään. 2008 perustettu PKS tarjoaa perhehoitajalle vahvaa tukea: koulutusta, ohjausta, terapeutin
asiantuntemusta tai perhehoidon ohjaajan tukea Tiimivanhemmuus™-mallin kautta. Lisäksi yritys järjestää koko perheen virkistystapahtumia,
lasten ja nuorten leirejä sekä vertaistapaamisia perhehoitajille. 30 henkeä työllistävä PKS toimii kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta aivan
pohjoisinta Lappia, itäisintä Suomea sekä Ahvenanmaata. PKS:n kautta on sijoitettuna sijaisperheisiin tällä hetkellä 78 lasta. PKS:lla on
toimipisteet Espoossa, Tampereella ja Oulussa. www.perhehoitokumppanit.fi

