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Lapsen Maailma on ainoa ei-kaupallinen lapsiperheille
sekä lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu
kuukausilehti. Tätä tasokasta julkaisua lukevat myös
monet kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset.
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MAAILMA

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITON KUUKAUSIJULKAISU

Lehden keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden
asiat. Sen valoisa maailmankuva on suvaitsevainen,
tasa-arvoinen ja huomioi kaikessa lapsen edun.
Lapsen Maailmaa kustantaa vuonna 1937 perustettu
Lastensuojelun Keskusliitto, joka edistää lasten ja perheiden
yhdenvertaisuutta sekä lapsen oikeuksien toteutumista
päätöksenteossa (www.lskl.fi).
JUHLITAAN ISIÄ & ISOISIÄ! | YLI 8 % ISISTÄ MASENTUU VAUVAN SYNTYMÄN JÄLKEEN
AMAZONILTA PIRKKALAAN: SUOMALAISPERULAISEN PERHEEN ARKEA
KUNNIAAN LIITTYVÄ VÄKIVALTA | OMATOIMIMATKA LASTEN KERA
POSITIIVINEN CV LEVIÄÄ KOULUIHIN

”Luotettavaa tietoa, ei pelkkää pintakuohua.”*

LM 11/2018 s.1

> Peräti 72 % vastaajista antoi lehdelle arvosanaksi
HYVÄ ja 25 % ERINOMAINEN!

LUKIJAPROFIILI

(Lukijakysely joulukuu 2017)

Lukijamäärä

44 000
(KMT 2016)

Painosmäärä

14 800

harrastus

Hyödyllistä

LEIKKIÄ!
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olisi hyödyllistä
harrastaa
teatteria.

Teatteria tehdessä ollaan vapaassa
leikin tilassa ja vieläpä porukassa.
Se tekee lapselle todella hyvää.
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FAKTAAikkauksessa taimuuestetetaaet-n
eusle
l Kaun

ulk onä

kö

lla
a opääsee
aluaLapsi
teatterissa
Nuori h
kokeilemaan

MPI
KAUNII E
Ä
L
IE
V

tsiikö lapsesi uutta harrastusta itselleen? Teatteri on
hyvä vaihtoehto.
– Teatteri on leikkiä, ja leikin maailmassa oleminen tekee todella hyvää lapselle.

uusia asioita
Leikki on muuten
an hyödyllistä myös aikuka
kuiselle,
sanoo Fammi Oy:n psykologi
tta
ilman kilpailua.
essa, mu Silja Salmi.

oilla,
Suom
nik
Hän
pitää viehättävänä sitä, että
illä kli
än myös
kaikki tietävät
vat leikkivänsä
onäköä
ä yksityis teatterissa
tta
ja päättävät
tehdä sitä yhdessä: asetvaikujohonkin
ynneist
avat ulk
rooliin ja leikkivät
toihin tautuvat
, sillä kä
muokka
sitä.
ja. Valin
ä se on
Nuoret
a yleist
ole tilasto n media. Leikki on lapselle luontainen tapa
ink
ei
ku
la
,
ail
toimia, oppia ja osallistua. Se tukee häne
ei tiedä
nen emotionaalista, kognitiivista ja sososiaali
tai ulkom
a
ja
iss
pu
ido
siaalista kasvuaan.
hintalap | KUVITUS MARIA VILJA
pistosho
Leikkiessään lapsi käsittelee omaa
muoti,
ä
BERG

mällaikuisuutta, itsekasvamistaan
kohti
ään pistä
.
jotka tehd aikaisemmin
huulet,
kuin
tehosteovat isot ään isompia
to. Sillä
LAPSEN MAAILMA
10 | 2018
dissa
Nyt muo Rinnoista tehd anpoisto ja -siir alo.
vart
ttiin
eita.
rasv
styellinen
jo kyllä
a myös
lle laite
täyteain
ut ovat
taan täyd
Eveliina viime kekiinnosta
ä,
kun halu nopeasti. Jotk
pilaalle
Nuoria
reeniä,
le yliop at kolme desi
ttua
ista ei
taan salit voivat muu
-vuotiaal
vaja
eikkauks on alle
innat,
a ja kikauneusl
– Trendit huuliin.
silikonir
n koko
enttia
yistä
LM
10/2018
s.46-47
vähä
pros
tain
isoih
Halusin ten rintojen
rille tehdkaista noin 10 noussut.
väänä.
ki- neet toja nuo
eän isot.
an
pien
ta asiak
Tilas
– Ei hirv
e vuosina emman hinn
lähinnä to on myös tosi
tilän omis
ole viim
iset. Eli
halv
nään
määrä
ole. Pent
van mall pyöreämpi muo
lähtevät
taas men
aita, eikä
nuoret
ta
toihin
helsinn peräs25-vuoti uu siitä, että
kia, mut
Pistoshoi
puhutaan
tarjouste
doista
– Se joht on tai muualle.
oitoloihin
pistoshoi
eukauneush
ista ja
mesti.
ssä Viro
a kaun
va.
eikkauks
rissä avoi
ostuneit le ei ole perä
at
sä.
Kauneusl iinan kaveripii
ja kiinn
muil
nsoroiv
nkisiä
mutta
Evel
mat spo
huulia,
samanhe
kiläisen
ssä
hem
ovat
tämä
ki
gia
Van
yt täyt
– Kaik
ksia
an ei
euskirur
on käyn
a. Kuka
leikkau kuuluu Kaun Ennen leikdesta. Osa reilua leikkaust että ihan
in
n.
en,
sista
Eveliinak dot -ryhmää
tehty näin kaikki on sille mitä muut
kokemuk
shoi
a,
ja pisto
muiden
ee leiktuomitse, En osaa sano levat.
hän luki a, minne men
kausta
oma asia. tä asioista jutte parhaiden
varmuutt
ata,
näis
ja haki
tietävät
ka seur
nuoret
.
ja vansesta
on haus
aystävä
kaukseen
ista paiLeikkauk
si poik
ei ole,
usteluja
toi. Kaik
en lisäk llinen asia se
– Kesk
kommen s ikävään säSikkavereid
itse
tava
ille.
Niin
kaik
NUT
an myö
vaikken
kirjoitoisi siitä ssa omalla
hemmat.
ENNUTTA
kirjoiteta ä negatiivista
iina kert
N SUUR
koista
ä jutu
että Evel
RINTOJAAEVELIINA, 19.
ny täss
siellä, mist
ei esiin
laittaa
in leikuillaan.
si hän
annoin
itit kalli
pieni juor a
n tai kuva
n raho
. Silikonit
paljon.
halu
nimellää ikään kuuluu
Mite
vyyn
.
En
niin
n
luotan.
ei ollut
sta lehSuomessa
oli oike
kä– Tähä
reihin
it, min
i. Tai ne Lainaa
e silikonei iolle. telua iina leikattiin
ta kave
än.
sponssas
Evel
n otti silar sukulaiset luke iselle huom
lu, mut
emmat mihin ne käyt
että seki
että
mailetta sella
t ja vanh
halua,
juttuja,
tää,
kauksen?
lähde ulko
. Enkä
Ei ole tarv
säästäny ja ja sain päät
, etten
juttua.
– Olin
hän takia
raho
tärkeintä
siitä tulee
minun
n vasille oli
nuoria
opuiston
destä ja
astaan
käy häne ikäipaljon
elee Kaiv
Vanhemm
tiedä.
uotiaita
missä
Suomesottanut. öistä ei aina
työskent
Eveliinan rinalle 20-v
ok-ryh
Penttilä
s muualla Pentti- en
ä tekij
yleensä
oo, että
Heikki
Facebo
tää myö
in on
le, miss
isommat
tilä kert
kyse on
akirurgi sä, mutta kier toimenpiteisi
ki Pent
Silloin
haluavat ja äiti voi tultilä kuuHeik
oin.
Plastiikk
iin
Pent
jotka
ingis
i,
harv
ettis
issa.
n,
istä,
Hels
dellisest
otollaan
sta tytö
-ryhmää
ostus este kin Facebook
klinikalla
shoidot
aina
tä. taan 18–19-vuotiai avat usein talou
rten kiinn
rasvavaltavaa, irurgia ja pisto yli 3 900 jäsen
sa. Nuo
sistä
at autt
s joitain
jo
aan nyt
eusk
ille myö
Vanhemm aanotolle.
län muk muassa Kaun nsa, ja jossa on
a nat.
kymppis
n
i.
aan vast
noin pari
en tai vast
luu muu liittyä kuka taha ia, hän arvio
la muk
tehnyt
kymppin
n nuor
Hän on
johon voi
alle pari
on paljo
nuori,
ha– Joukossa i on hyvin
aana, jos
imuja.
mon
a.
25-vuoti n mitään.
Kuinka
n sano
bookissa
paljo
mahdoto
steella
tyä Face
peru
esiin
teini, on
en
voi
as
kuvi
päätellä
– 16-vuoti
iästä voi
luaa, eikä
ULLA WILL

näistymistä sekä suhteita sisaruksiin,
kavereihin ja vanhempiin.
– Lapsi tekee leikkiessään paljon
psyykkistä työtä. Hän osaa leikkiessään valita juuri oikeat teemat käsittelyyn – sellaiset, jotka tekevät hänen
mielelleen hyvää juuri sillä hetkellä.
Lapsi myös tietää aina, mikä on leikkiä
ja mikä on totta.
Lapsi pystyy leikkiessään – tai näytellessään – kuvittelemaan erilaisia
muunnelmia tilanteista ja miettimään
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja niihin
sekä samastumaan toisenlaisiin todellisuuksiin. Hän oppii ottamaan rooleja
ja tutkii erilaisia näkökulmia, mikä kasvattaa empatiakykyä.
Teatteri myös rohkaisee osallistumaan, toimimaan ja vaikuttamaan, mikä vahvistaa lasta.
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Mutta kaikki roolit ovat tärkeitä koSalmi on paneutunut vuorovaikutuk- konaisuuden kannalta, mikä lapsen on
sen tutkimiseen ja korjaamiseen tai- hyvä oppia hyväksymään. Sitten rudelähtöisten menetelmien avulla. Hän vetaankin yhdessä tekemään, ja se on
on jo toistakymmentä vuotta keskitty- usein todella hauskaa. Voidaan iloita ja
nyt improvisaatioon pohjaavaan teatte- nauraa yhdessä, mikä on mielenterveydelle hyväksi.
riin ja opettaa sitä.
– Improvisaatiossa hyvän vuorovai– Teatteri on mukavan ei-suorikutuksen periaatteet ovat vielä sel- tuskeskeistä hauskanpitoa taiteen ääkeämmin esillä kuin muussa teatterin rellä. Jos lapsella on yhtään orastavaa
tekemisessä. Mutta kaikessa teatteri- intoa kokeilla teatteria ja harrastus
harrastamisessa lapsi oppii sosiaalisia mahtuu kalenteriin, voin vilpittömästaitoja sekä vuorovaikutus- ja kuunte- ti suositella.
lemisen taitoja.
Lapsi pääsee teatterin maailmassa Harrastajateattereissa on yleensä simyös kokeilemaan uusia asioita ilman säänrakennettuna hyväksyvä ilmakilpailua, jossa suorituksia pistettäisiin piiri. Lapsi tai nuori tulee hyväksytyksi
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Kirjallinen tam
perelaisperhe
haluaa, että van
hemmat lukeva
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Kaisa Laaksonen
sanoo, että laps
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Verkkosivulla (www.lapsenmaailma.fi):
yksilöityjä kävijöitä/kk
15 000
Uutiskirjeen tilaajia:
2 500
FB-tykkääjiä:
4 100
Twitter-seuraajia:
2 200
Instagram-seuraajia:
1 150

Lasta voi tutustuttaa näytelmien maailmaan katsojan näkökulmasta. Draaman kokeminen ja jakaminen antavat
kasvavalle lapselle mahdollisuuden katsoa maailmaa toisten silmin. n

››

LAPSEN

Lehti tavoittaa lukijoita myös
verkossa ja somessa:

Teatteriharrastus ei ole kaikkien lasten ja nuorten mieleen. Lavalle meneminen voi olla liian jännittävää eikä se
tunnu hyvältä, vaan pelkästään hävettävältä.
– Lasta pitää kuunnella ja hänen tuntemustaan kunnioittaa. Jos hän ei halua
harrastaa teatteria, häntä ei pidä pakottaa. Lapsi tietää, mikä on hänelle parasta.
Salmi on työskennellyt paljon eriikäisten lasten kanssa tuottaessaan yhdessä työryhmän kanssa opetuksellisia
videoita terveys-, hyvinvointi- ja koulutusalojen tarpeisiin. Elokuussa Opetus
elokuvat kuvasi myönteisiin kasvatuskeinoihin liittyvää opetusvideota, jossa
kuuden lapsen ja kolmen aikuisen voimin näyteltiin erilaisia vuorovaikutustilanteita vanhempien ja lasten välillä.
Lapsinäyttelijät löytyivät Helsingin
yliopiston lastenpsykiatrian professori Eeva Arosen tilaamaan videoon castingin eli esiintyjien valinnan kautta. He
olivat kaikki kokeneita konkareita, sillä
Salmen mukaan tällainen vaatii lapselta jo aika paljon.
– Pitää pystyä keskittymään ja tekemään juuri niin kuin ohjaaja sanoo sekä
toistamaan samaa useita kertoja, mutta
olla silti aidon oloinen. Ison työryhmän
edessä oli kyettävä näyttelemään vaikkapa kiukuttelemista. Mutta onhan se
toki antoisaakin.
Taiteen tekeminen yhdessä vaatii
rauhallista, kevyttä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Vaativassa videoprojektissa
tunnelman tulee olla jopa superlämmin.
– Silloin ihminen onnistuu ja on parhaimmillaan.

Lapsi lukee, ku
nha
AIKUINEN LU n
KEE
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MONTA MEDIAA

sekä kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Nämä ovat ihmisen syviä perustarpeita.
– Etenkin teini-ikäisen olisi hyödyllistä harrastaa teatteria, sillä nuori pohtii
paljon ja rakentaa identiteettiään. Teatterissa pystyy tekemään psyykkistä
työtä luontevasti ja käsittelemään vaikeitakin asioita. Sieltä saa myös itselleen kivan yhteisön.
Ja jos nuori kokee itsensä erilaiseksi, hän voi löytää teatterin maailmasta
hyväksyvää ja kunnioittavaa suhtautumista.
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Tyypillinen lukija
●

Vain neljännes
suomalaisvanhemmista
lukee edes alle
kouluikäisille
lapsilleen.
KAISA

●

perheensä päivittäisostopäättäjä

●

perheeseen kuuluu 3–4 henkeä

LAAKSONEN
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”Arkeen liittyvä ja hyväksyvä näkökulma
lapsiin ja erilaisiin perheisiin.”*
(*Lukijoiden luonnehdintoja lehdestä)

10 | 2018
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korkeasti koulutettu 37-vuotias
toimihenkilönainen

talouden bruttotulot ovat
35–75 000 euroa vuodessa.
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ILMESTYMISKALENTERI (HUOM! Advertoriaaleilla oma aikataulu! Kysy ilmoitusmyyjiltämme)
Nro Varaus

Aineisto

Ilmestyy

Teema + erikoisjakelu

1
2
3
4
5
6–7
8
9
10
11
12

ma 26.11.
ma 7.1.
ma 4.2.
ma 4.3.
ma 1.4.
ma 6.5.
pe 12.7.
ma 5.8.
ma 2.9.
ma 30.9.
pe 8.11.

ma 7.1.
ma 4.2.
ma 4.3.
ma 1.4.
ma 6.5.
ma 3.6.
ma 5.8.
ma 2.9.
ma 30.9.
ma 28.10.
ma 2.12.

Ajankäyttö (Educa-messut)
Terveys
Lasten osallisuus
Ruoka
Luontosuhde
Arjen valopilkut (Lastensuojelun kesäpäivät)
Jaetaan samat arvot
Turvassa (Kuntamarkkinat &Varhaiskasvatusmessut)
Maalla vai kaupungissa? (Lastensuojelupäivät)
Hengen ravintoa
Sisaruus

to 14.11.
ma 17.12.
pe 25.1.
pe 22.2.
ma 22.3.
to 25.4.
pe 28.6.
pe 26.7.
pe 23.8.
ma 20.9.
pe 25.10.
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LASTENSUOJELUN KESKUSLIITON KUUKAUSIJULKAISU

TEATTERI = LOISTAVA HARRASTUS | NUORET & KAUNEUSLEIKKAUKSET
JOEL SAIRASTUI KROONISEEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄÄN 6-VUOTIAANA
OPETA 1-VUOTIAS POTALLE PÄIVÄSSÄ! | UUSI PUUHAPALSTA
ANNINA HOLMBERG | REPORTAASI MAASEUDUN ETSIVÄSTÄ NUORISOTYÖSTÄ
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ILMOITUSKOOT mm
2/1 aukeama
1/1 sivu
1/2 pysty
1/2 vaaka
1/4 pysty
1/4 neliö
1/4 vaaka
1/8 pysty
1/8 vaaka

6.9.2018 15.10

ILMOITUSHINNAT 2019
marginaalilla:
marginaalilla:
marginaalilla:
marginaalilla:
marginaalilla:
marginaalilla:
marginaalilla:
ilman marginaalia:
ilman marginaalia:

420 x 297
210 x 297
105 x 297
210 x 148
52 x 297
105 x 148
210 x 74
43 x 128
90 x 62

½

²/¹

¼

(ilman: 390 x 261)
(ilman: 184 x 261)
(ilman: 90 x 261)
(ilman: 184 x 128)
(ilman: 43 x 261)
(ilman: 90 x 128)
(ilman: 184 x 62)

*) vain printissä ilmoittaville

½

1/
1

¼

1/8

4 500 e
2 650 e
2 850 e
3 200 e
1 780 e
1 200 e
400 e

Ilmoitus uutiskirjeeseen
350 e*
(600 x 300 px)
Sivubanneri verkkosivuille 350 e*
(300 x 250 px) tai
Alabanneri verkkosivuille 350 e*
(640 x 200 px)

1/
8

¼

2/1
1/1
2. / 3. kansi
Takakansi
1/2
1/4
1/8

Varauspäivän jälkeen tehdyt
peruutukset laskutetaan puoleen
hintaan. Aineistopäivän jälkeen
tehdyt peruutukset laskutetaan
täyteen hintaan.
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stiftaus
offset
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CMYK
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KERRO ENEMMÄN ADVERTORIAALILLA

Lapsen maailma-lehdessä!

ADVERTORIAALI AINEISTO-OHJE

Yhdessä mainostajien kanssa toteutettavat,
eettisesti tuotetut ja aidosti juuri Lapsen maailma
-lehden lukijoille suunnatut advertoriaalit ovat
ainutlaatuinen tapa tavoittaa lehtemme
44 000 kuukausittaista lukijaa. Ne on mahdollista
julkaista myös lehden verkkosivuilla
www.lapsenmaailma.fi

Kuvat:
- originaali kuvat JPG muotoon
tallennettuina.
- värit RGB
- resoluutio 300 dpi
- minimi koko noin 1748 x 2480 pikseliä (A5)
- kuvasta vain muutama versio, mielellään
asiakkaan jo valmiiksi hyväksymä ruutu

Lastensuojelun Keskusliiton kuukausilehti
Lapsen maailma ilmestyy 11 kertaa vuodessa.
ILMOITUS

Logot:
- vektoroituna
- JPG tai PDF muodossa
- värit CMYK
- resoluutio 300 dpi

ILMOITUS
Kuntouttavan sijoituksen tavoitteena on välttää pidempiaikainen sijoitus tai huostaanotto ja tukea lasta ja perhettä kotiinpaluussa. Työskentelyn painopisteitä ovat lapsen
verkostojen kanssa työskentely ja vanhemmuuden tukeminen.
Vanhemmuuden tukeminen on uusien voimavarojen löytämistä, lapsen tarpeiden tunnistamista sekä perheen sisäisen
kommunikaation ja vuorovaikutuksen lisäämistä ja kehittämistä. Yleensä tämä edellyttää myös muutosta perheen arvomaailmassa. Prosessi edellyttää itsetutkiskelua ja henkistä kasvua, mutta kuntouttavassa sijoituksessa kriisi nähdään myös
mahdollisuutena tähän.
Sosiaalityöntekijän näkökulmasta kuntouttava sijoitus on tavanomaista sijoitusta tavoitteellisempaa, intensiivisempää ja aikarajatumpaa. Prosessiin sisältyy myös jatkuva arviointi, ja tarvittaessa tavoitteenasettelua muutetaan joustavasti yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa."
Aleksis Schmitt
PKS:n sosiaalityöntekijä

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS)
ja Neljä Astetta Oy tuottavat lastensuojelun perhehoidon
ja avohuollon palveluita tavoitteenaan myönteiset ja
kestävät muutokset lasten ja perheiden elämään. Yrityksillä
on vahva yhteiskunnallinen missio lasten ja perheiden
ILMOITUS
hyvinvoinnin parantamisessa.

P

erhehoitajat saavat tehtäväänsä valmennuksen ja heidän soveltuvuutensa arvioidaan
huolellisesti. Perhehoitajaksi kasvaminen alkaa kuitenkin vasta, kun lapsi sijoitetaan perheeseen, toteaa PKS:n ja sen avohuollon palveluita tarjoavan sisaryhtiö Neljän Asteen uusi toimitusjohtaja Tiia Perämaa.
PKS:n näkemyksen mukaan säännölliset rakenteet perheen tukemiseksi ja ohjaamiseksi ovat laadukkaan ja turvallisen perhehoidon edellytys. Yrityksen tehtävä onkin antaa perhehoitajille sellaista säännöllistä tukea, ohjausta ja
koulutusta, jota he tarvitsevat huolehtiakseen heille sijoitetuista lapsista ja nuorista parhaalla mahdollisella tavalla.
– Toimintamme alkoi yli 20 vuotta sitten Englannissa yhden sosiaalityöntekijän ja yhden perhehoitajan pohtiessa,
millaisella rakenteella paljon erityistä tukea tarvitseva lapsi voitaisiin hoitaa perhehoidon piirissä, Perämaa kertoo.
– Tähän mennessä yrityksen piirissä on hoidettu maailmalla noin 40 000 lasta. Yritys on rantautunut maihin, joissa laitoshoidolla on perinteisesti ollut vahva jalansija lastensuojelussa. Näiden maiden joukkoon kuului vuonna 2008
myös Suomi, jossa yritys aloitti toimintansa maamme ensimmäisenä yksityisenä vahvasti tuettua perhehoitoa tarjoavana toimijana.
PKS:n perhehoitotoiminta rakentuu niin sanotun Tiimi-

vanhemmuus™-mallin viitekehykseen.
Malli perustuu systeemiseen ja kiintymyssuhdeteoriaan viitoittaen työntekijöiden sekä lapsen verkoston kanssa
tehtävää työtä.
– Sijoitettu lapsi oirehtii kokemuksiinsa nähden järkevällä tavalla, mikä voi tuntua perhehoitajasta kuitenkin käsittämättömältä. Siksi perhehoitajan on tärkeää saada alan ammattilaisilta tietoa, tukea ja ymmärrystä siihen, mitä hänen
ja perheeseen sijoitetun lapsen suhteessa tapahtuu, Perämaa mainitsee.
– Mallissa kootaan tiimi lapsen kanssa työskentelevistä ammattilaisista ja tehdään yhdessä suunnitelma, miten
sijoituksen tavoitteisiin päästään, ja kuinka perhehoitajan
tehtävää tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä
työskennellen.
Perhehoitajan lisäksi PKS työskentelee myös sijaisperheen omien lasten kanssa – lapsen sijoitus kun väistämättä
vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan.

le suunnattuihin perhetyön palveluihin. Se on tarjonnut niitä jo yli
kymmenen vuotta.
– Neljän Asteen asiakkaita ovat esimerkiksi lastensuojelun piirissä
tai huostaanottouhan alla olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä sijoitetut kotiutettavat lapset ja nuoret perheineen, Tiia Perämaa selventää.
– Laajan osaamisensa ansiosta Neljä Astetta pystyy räätälöimään
hyvin monenlaisia palveluita perheiden tarpeisiin. Lähtökohtamme
on, että perhettä ei yritetä mahduttaa valmiiseen palveluprosessiin,
vaan palvelu rakennetaan perheen tarpeista käsin perhettä kuunnellen ja osallistaen. Räätälöiden ja sitkeästi perheen kanssa työskennellen päästään vähitellen käsiksi ongelmien syihin ja voidaan
aloittaa tavoitteellinen matka kohti muutosta.
Perämaan mukaan perhehoidon laatua ja kriteerejä säädellään
Suomessa moniin muihin maihin verrattuna hyvin löyhästi.
– Meillä ovat käytössä omat laadukkaan perhehoidon toimintaperiaatteemme, jotka ovat samalla meitä velvoittavat laatukriteerit.
Ne läpäisevät konkreettisin toimenpitein perhehoidon koko prosessin perhehoitajien arvioinnista lapsen jälkihuoltoon. Työstämme parhaillaan samankaltaista kriteeristöä myös avohuollon palveluihin, Perämaa sanoo.
– Lastensuojelussa tehdään valitettavan paljon sellaista, jonka toivotaan auttavan. Ihannetilanteessa olisi aina mahdollista tehdä perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa huolellinen alkuselvitys perheen tilanteesta ja siihen kytkeytyvistä seikoista, joiden perusteella tarpeenmukainen palvelu toteutettaisiin.
Lähes koko maassa toimivat PKS ja Neljä Astetta tukevat tällä hetkellä noin sataa perhehoitajaa ja työskentelevät kuukausittain noin
750 perheen kanssa. Ammattitaitoisten työntekijöiden joukosta löytyy ohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, terapeutteja ja psykologi.
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Tyttärelläni todettiin pari vuotta sitten
selektiivinen mutismi, määrittelemätön masennus ja ahdistus. Syviin vesiin vienyt vyyhti alkoi purkautua Neljän Asteen perhetyön
ansiosta. Saimme tyttäreni kanssa kumpikin
oman perhetyöntekijän, jotka kävivät kotonamme juttelemassa ja joiden kanssa saimme tehdä ihan tavallisia asioita. Sairaalajakson
aikanakin perhetyöntekijät pitivät säännöllisesti yhteyttä.
Tätä nykyä tyttäreni on kuin kuka tahansa iloinen ja puhelias 12-vuotias. Ilman saamaamme apua emme kuitenkaan olisi tässä. Iso sydän Neljälle Asteelle ja heidän perhetyöntekijöilleen. Kuten tittelikin sanoo, he
todella ovat osa perhettä.”
Tonja Nykänen
Neljän Asteen asiakas

Olen toiminut perhehoitajana 1990-luvun lopulta saakka.
Kolme vuotta sitten tutustuin PKS:n kautta vanhemman ja lapsen
kuntotuttaviin perhesijoituksiin.
Yhdessä lapsen kanssa sijoitettavat vanhemmat voivat esimerkiksi kärsiä masennuksesta tai muusta mielenterveyden ongelmasta, he voivat olla hyvin nuoria tai tulla toisenlaisesta kulttuuritaustasta. Heidän perhettään on myös saattanut kohdata äkillinen
kriisi tai heillä ei ole riittävää omaa tukiverkostoa.
Suurin ero perhehoitajan työhön näkyy siinä, etten tällaisissa sijoituksissa hoida lasta itse, vaan tuen ja opastan siinä lapsen omaa
vanhempaa. Työ on pitkälti neuvomista ja yhdessä tekemistä lastenhoidosta ruoanlaittoon, siivoukseen ja muuhun talouden pyörittämiseen.
PKS:ltä saatava tuki on aikaisempiin kokemuksiini verrattuna
erittäin vahvaa ja mahdollistaa paneutumisen itse asiaan. Koska
olin tottunut olemaan itsenäinen, piti tuen suureen määrään alussa ihan opetella! PKS järjestää myös paljon koulutusta ja valmennusta niin perhehoitajille kuin heidän perheilleenkin pitäen siten
huolen meidän kaikkien hyvinvoinnista ja jaksamisesta.”
Jaana Hosio
PKS:n perhehoitaja

www.perhehoitokumppanit.fi
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Graafinen ohjeisto:
- asiakkaan graafinen ohjeisto
mukaan PDF muodossa
Teksti:
- pituus 5 000 merkkiä
- Word-, TXT- tai RTF-muodossa
- ei tekstinmuotoiluja

RÄÄTÄLÖITYJÄ PALVELUJA
LAPSEN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN

PKS:n rinnalla toimiva Neljä Astetta keskittyy sosiaalihuoltolain mukaisiin sekä avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkail-
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– Olemme hyvin vahvasti visio- ja missio-orientoitunut yrityskaksikko. Visiomme on aikaansaada myönteisiä ja kestäviä
muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään. Missiomme on luoda laadukkaita palveluita, jotta jokaisella lapsella olisi
olemassa hänet avosylin vastaan ottava perhe – oma tai oman
perheen tueksi lainattu.
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ojelua

LM 10/2018 s.68-69

- HUOM! Verkkosivustolta kaapatut kuvat
ja logot eivät ole painokelpoista originaaliaineistoa.
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Varaudu ajoissa, kysy aikataulut ja lisätietoja
Lapsen maailman ilmoitusmyyjiltä:
MARKKU 040 544 4027 JA SVANTE 045 131 9299

