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haastavammin oirehtivat lapset ja nuoret voidaan sijoittaa
perhehoitoon, kun se on vahvasti tuettua.

Neljä Astetta Oy

ELÄMÄN MITTAISIA MUUTOKSIA
Neljä Astetta Oy on tuottanut lsl- ja shl-mukaisia palveluja
lapsiperheille jo vuodesta 2005. Toimimme valtakunnallisesti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai kuntayhtymää!
Missiomme on tuottaa kokonaisvaltaisesti tarvelähtöisiä palveluita asiakkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren
tai hänen vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaamattomuutta
tai tunnekylmyyttä, vaan hän kokisi itsensä ainutlaatuiseksi,
arvokkaaksi ja merkitykselliseksi ihmiseksi.
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Avosylin Asumispalvelut Oy
MUUTOKSESSA MUKANA

Avosylin yhtymä perustettiin vuonna 2019 ja se tarjoaa

Vuonna 2020 perustettu Avosylin Asumispalvelut Oy tarjoaa

laadukkaan palvelujatkumon sosiaalihuollon palveluista

paikan haastavasti oireileville lapsille, jotka tarvitsevat kun-

vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Olemme osa Key Asset

toutuakseen vahvemmin resursoitua ympäristöä. Lohjalla

Eurooppaa.

sijaitseva Myllärin lastensuojelulaitos on seitsenpaikkainen
Avosylin Asumispalvelut Oy:n ylläpitämä lastensuojelun eri-

Me Avosylin yhtymässä uskomme, että lapsen etu on kas-

tyisyksikkö, jonka toiminta on tarkoitettu huostaanotetuille

vaa perheessä: ensisijaisesti omassa perheessä tai tois-

tai avohuollon sijoituksessa oleville 7–12-vuotiaille lapsille.

sijaisesti sijaisperheessä. Aina tämä ei ole kuitenkaan

Myllärissä hoidetaan psyykkisesti vaativasti oireilevia lapsia,

mahdollista. Tähän tarpeeseen vastataksemme perustim-

jotka eivät ole sairaalahoidon tarpeessa.

me vuoden 2020 lopussa uuden tytäryhtiön, Avosylin Asumispalvelut Oy:n. Sijaishuollon palvelumme täydentyivät
kesän 2021 aikana, kun Pallo-kodit liittyivät osaksi yhtymäämme.
Avosylin-teema on syntynyt avoimen kohtaamisen tärkeydestä: Meille lapsi on ensisijaisesti lapsi, ei diagnoosi, ei
koskaan menetetty. Jokainen perhe ja lapsi otetaan palveluidemme pariin ilman ennakkoluuloja.
Me emme pelkää haasteita – otamme ne vastaan avosylin!

Pallo-kodit Oy

TEHDÄÄN MUUTOS YHDESSÄ
Vuodesta 2000 alkaen laadukkaita laitoshoidon palveluita
tarjonnut Pallo-kodit liittyi vuonna 2021 Avosylin yhtymään
täydentäen sijaishuollon palveluitamme! Pallo-kodit tarjoaa
6-18-vuotiaille huostaanotetuille lapsille kodinomaisen, turvallisen ja rakastavan kodin, jossa eletään tavallista ja hyvää
arkea. Kaiken keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöllisyys. Pallo-kotien toiminta-ajatus on syntynyt vahvasta halusta tehdä asioita toisin.

LEHDEN TAITTO JA TEKSTIT: Kaisu Nikki

PÄÄKIRJOITUS: STEVE JACQUES

Uuden äärellä
Emoyrityksemme Key Assets Europan toimitusjohtaja Steve Jacques siirtyi huhtikuussa 2022
pois yhtymän palveluksesta, tehtyään upean
22-vuotisen uran kanssamme! Lue alta Steven
terveiset ja koko haastattelu sivulta 16.

En ihan voi uskoa, että kesäkuussa 2022 tuli täyteen jo 27

lituksia ajattelemaan toisin siitä, kuinka ne voisivat vastata

vuotta lastensuojelutyötä. Rehellisesti sanottuna harmittaa

paremmin lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

ajatella, että kaiken tämän ajan ja tehdyn työn jälkeen palveluitamme tarvitaan edelleen. Mutta tosiasia on, että maail-

Key Assets yhtymän tarinaan mahtuu liuta henkilöitä, jotka

mamme on melko hullu paikka ja valitettavasti lapset ympäri

ovat halunneet intohimoisesti aikaansaada myönteisiä muu-

maailmaa kohtaavat päivittäin vaikeita tilanteita. Siksi meitä

toksia lasten, nuorten ja perheiden elämään. Ja minulla on ol-

vieläkin tarvitaan, tekemään myönteisiä ja kestäviä muutok-

lut etuoikeus olla mukana alusta saakka! Inspiroidun edelleen

sia lasten ja perheiden elämään sekä innovoimaan uusia pal-

ensimmäisen toimitusjohtajamme Estella Abrahamin innosta

veluratkaisuja.

sekä päättäväisyydestä kansainvälisen sosiaalipalvelun visiota kohtaan, jossa tavoitteena oli tulla globaalisti tunnetuksi

Kuvittelen usein maailmaa ilman lastensuojelujärjestelmää ja

innovaatioista, laadusta ja sitoutumisesta niin palveluntilaa-

se täyttää minut kauhulla! Joka päivä lastensuojelun ammat-

jia, perhehoitajia kuin lapsiakin kohtaan. Minulla oli kunnia

tilaiset ympäri maailmaa pitävät lapsia turvassa, pelastavat

työskennellä Estellan rinnalla operatiivisena johtajana useita

heitä vaarallisista tilanteista ja tarjoavat elämää muuttavia

vuosia ja sitten siirtyä koko yhtymän johtoon hänen eläköi-

mahdollisuuksia. Onneksi näin on, sillä luulen, että työmme

tyessään vuonna 2017. Olen rakastanut työskennellä Key

ei tule koskaan loppumaan. Olen kuitenkin edelleen optimis-

Assetsissa ja tulen aina olemaan kiitollinen siellä saamistani

tinen sen suhteen, että suurin osa päättäjistä haluaa todella

mahdollisuuksista. Olen saanut työskennellä ympäri maail-

toimia oikein ja investoida vahvaan lastensuojelu- ja hyvin-

maa ystävällisimpien, välittävämpien ja mukavimpien ihmis-

vointijärjestelmään. Mutta miltä järjestelmä tällä hetkellä

ten kanssa, joita voin koskaan tavata. Nyt on kuitenkin aika

näyttäisikään ilman innovatiivisia edelläkävijöitä, jotka ovat

astua sivuun.

raivanneet esteitä ja työskennelleet lujasti parantaakseen
asioita! Uskon vahvasti, että yksityinen sektori on osaltaan

Olen aina ajatellut, että 50-vuotiaana on hyvä tehdä välitilin-

parantanut kunnallisia sosiaalipalveluja ja olen ylpeä sanoes-

päätös. Pohtia tulevaisuutta ja sitä, mitä aidosti haluan tehdä

sani, että me olemme globaalisti olleet palvelumuutoksessa

seuraavaksi. Olen tehnyt pitkän uran lapsuuden haaveamma-

mukana.

tissani sosiaalityön parissa, mutta haaveammatteja oli oikeastaan toinenkin; stuertti. Joten kaikkien näiden sosiaalityön

Key Assets yhtymä on näiden 22 vuoden laajentunut Iso-Bri-

vuosien jälkeen liityin muutamaksi kuukaudeksi Aer Lingusin

tanniasta ympäri maailmaa. Olen oppinut kansainvälisessä

miehistön jäseneksi! Intohimoni lastenpalveluita kohtaan on

työskentelyssä sen, että meillä lastensuojelussa on enem-

edelleen vahva ja tiedän, että tulen vielä takaisin. Mutta tois-

män yhteistä kuin eroja! Voimme oppia toisiltamme lapsen

taiseksi haen toisenlaista kansainvälistä roolia, tarjoten tällä

hyvinvoinnin parantamisesta - ja näin olemme tehneetkin. Se

kertaa ihmisille teetä, kahvia ja lämpimiä voileipiä muistut-

on mahdollistanut menestyksemme! Sanoisin, että globaali

taen, että heidän mukavuutensa lisäksi olen paikalle heidän

menestyksemme johtuu pitkälti innovatiivisesta ja motivoitu-

turvallisuutensa vuoksi. Ollakseni rehellinen – siitähän on ollut

neesta henkilöstöstä sekä sitoutumisesta yhteiseen visioon.

kyse koko urallani!

Olemme yhdessä ravistelleet järjestelmiä, olleet sosiaalihuolKiitos teille kaikille, jatkakaa mahtavien muutosten tekemistä!

lon uudistamisen etulinjassa ja haastaneet globaalisti hal-
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Perinteikkäät kesäpäivät
Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, niin uskotaan Neljällä Asteella. Vuosittain järjestettävät kesäpäivät ovat yrityksen tapa kiittää sekä osoittaa työntekijöille,
että he ovat tärkeitä. Päivän aikana käydään läpi työhyvintointikyselyn tuloksia, kisaillaan leikkimielisesti tiimien välisessä lentopalloturnauksessa ja tavataan tietysti
kollegoita ympäri Suomen. Ilta huipentuu yhteiseen palkintogaalaan.

Laulu raikaa ja saippuakuplat valtaavat tienoon.

kaa me ollaan täällä, Salmivainio kehaisee. Mahtava

Pohjoisen tiimi on pukeutunut värikkäisiin tiimiasui-

yhteishenki tulee siitä, että jokainen tietää mitä tekee

hin ja sisääntulo lentopallokentälle on kieltämättä

ja hoitaa oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin.

näyttävä. Koronavuosien jälkeen jälleennäkeminen
kollegoiden kanssa tuntuu erityisen hyvältä.

Jännitys alkaa olla ylimmillään ja Salmivainio loikkaa
kentälle. Asiantuntijapalveluiden tiimi on raivannut

Hymy on herkässä myös asiantuntijapalveluiden

tiensä finaaliin ja on aika ottaa mittaa Keskisen tii-

vastaavalla ohjaajalla, Petri Salmivainiolla. Hän on

mistä. Tunteet, rohkea heittäytyminen ja tilanteissa

työskennellyt Neljällä Asteella nyt viiden vuoden

venyminen näkyy molempien tiimien peliotteessa.

ajan ja tulee saamaan illan gaalassa palvelusvuo-

Kun ottelu ratkeaa, koko kenttä riemuitsee voittajan

silahjan juhlavin menoin. – Kesäpäivät on vuoden

puolesta! Myös Salmivainio, vaikka voitto menikin tä-

kohokohta! Mahtavaa nähdä vanhoja kollegoita ja

pärästi toiselle tiimille. – Ensi vuonna sitten, Salmi-

saada uusillekin nimille kasvot, Salmivainio toteaa.

vainio vinkkaa ja lyöttäytyy sitten villisti voittoa tuulettavaan joukkoon.

Salmivainio aloitti Neljällä Asteella perhetyöntekijänä, mutta vetää nyt asiantuntijapalveluiden leirimuotoisia palveluita. – Neljällä Asteella ollaan aidosti kehitysmyönteisiä, Salmivainio kertoo. – Olen
päässyt mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
täysin uudenlaista palvelumuotoa! Leirimuotoinen
sosiaalinen kuntoutus tarjoaa lapsille ammatillisia
leiriviikonloppuja, joihin voimme yhdistää jatkumona perhetyötä sekä tukihenkilötoimintaa. Pyrimme
tällä tarjoamaan työkaluja perheiden arkeen vuorovaikutustaitojen kehittymisen tueksi.
Lentopallokentällä kohahtaa, kun pelaaja heittäytyy pallon perään. – Sellaista kaikki likoon poruk-

Petri Salmivainio seuraa välieräpeliä kentän laidalla.
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Kesäpäivilllä vahvistetaan tiimihenkeä!
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Terapiapalveluiden
kysyntä kasvaa
Avosylin yhtymän asiantuntijapalvelut aloitti toimintansa vuonna 2019, tarjoten sosiaalityöntekijöiden ja terapeuttien tukea perhetyöhön sekä leirimuotoista sosiaalista
kuntoutusta. Parissa vuodessa terapiapalvelut ovat laajentuneet pari- ja perheterapiasta yksilökeskeiseen lyhytterapiaan. Kysyntä jatkaa vahvasti kasvuaan.

– Kunnat ovat ymmärtäneet palveluntarpeen muu-

Terapeuteista pulaa

toksen, kertoo johtava asiantuntija Jan-Erik Solvang.
– Perheiden sisällä on sellaista problematiikkaa, jo-

Terapiapalveluiden kysynnän kasvaminen on johtanut

hon terapeuttinen, perheiden dynamiikkaa havain-

siihen, että terapeuteista on yleisesti pulaa. Avosylin

noiva työote toimii parhaiten.

yhtymä on tehnyt päätöksen kouluttaa omasta henkilökunnastaan vuosittain yhden pari- ja perhetera-

Kuntien perhetyön kilpailutuksissa on enenevissä

peutin vastatakseen jatkuvasti lisääntyvään terapia-

määrin vaadittu terapeutin työskentelyä, joka on

tarpeeseen. – Meillä työskentelevät henkilöt ovat jo

muokannut osaltaan asiantuntijapalveluiden raken-

lähtökohtaisesti lastensuojelun ammattilaisia, joiden

netta. Sosiaalityöntekijät on siirretty suoraan palve-

ymmärrystä ja osaamista voidaan hyödyntää myös te-

lualueiden sisään ja terapiapalvelut ovat laajentuneet

rapiatyöskentelyssä, Jan-Erik Solvang kertoo.

valtakunnallisiksi. Perhe- ja pariterapiaa tarjotaan
perheneuvoloiden ja lastensuojelun kautta, lyhytterapiapalvelut puolestaan ovat matalamman kyn-

Työ Avosylin yhtymässä

nyksen palvelua, joka on suoraan asiakkaan itsensä
varattavissa.
Lyhytterapiassa

Perhe- ja paripsykoterapeutti Sere Salonen on toimikyse

on

nut asiantuntijapalveluissa nyt vuoden verran. Kun-

ratkaisukeskeisyydestä,

nalliselta puolelta siirtyneen terapeutin näkökulmasta

jossa pyritään löytämään ihmisen omat vahvuudet

asiantuntijapalveluiden työ on paitsi itsenäistä, myös

selvitä haasteista. Palvelua on tarjolla etäyhteyksin

monipuolista. – Kohtaamme terapiatyössä haasteelli-

valtakunnallisesti sekä paikallisesti Oulussa, Lah-

sia, tunnepitoisia asioita ja elämänvaiheita. Saan olla

dessa ja Helsingissä. – Ihmiset ovat tulleet yhä tie-

mukana niin iloissa kuin suruissakin, Salonen sum-

toisemmiksi omista haasteistaan ja haluavat aidosti

maa. Salosen kokemuksen mukaan Avosylin yhtymäs-

ymmärtää itseään sekä perhettään paremmin, Solvang pohtii. – Siksi on hyvä, että voimme tarjota te-

sä esihenkilötyö on aitoa ja tukevaa. – Esihenkilöni on

rapiavaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.

hyvä tuki minulle silloin, kun usko itseeni terapeutti-
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Johtava asiantuntija Jan-Erik Solvang

”Terapiapalvelumme ovat
laajentuneet valtakunnallisiksi.”

na horjuu. Minulla on aina mahdollisuus olla häneen

tasa-arvoinen kohtelu kaikkien osapuolten kesken,

yhteydessä! Hänestä välittyy viesti, että hän luottaa

ovat tärkeitä perusasioita.

ja uskoo minuun, Salonen kertoo. Avosylin yhtymässä

Avosylin yhtymässä voin pitää kiinni itselleni tärkeis-

työntekijän tukena ovat esimiehen lisäksi myös vahva

tä perusarvoista. Se on tärkeää, jotta voi säilyttää

oma tiimi.

kunnioituksen itseään kohtaan työntekijänä ja tehdä

– Koen, että työssäni

parasta mahdollista hoitotyötä, Salonen pohtii.
Perusarvot kohtaavat
Terapiatyöskentely on räätälöity jokaisen perheen yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaiseksi. – Minä
terapeuttina haastan aikuisia miettimään omaa histo-

Asiantuntijapalvelut

riaansa, kuinka se vaikuttaa tämän päivän parisuhtee-

▶
▶
▶
▶

seen ja perhe-elämään. Yritän aina haastaa asiakasta
näkemään vastapuolen käyttäytymisen taakse, mikä
tunne tai tarve siellä on, Salonen kertoo.
Asiakastyössä on tärkeää luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaisiin. Kiireettömyys, aito ja läsnäoleva kuuleminen, kunnioitus ja arvostus sekä ehdoton
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ℹ

Pari- ja perheterapia osana perhetyötä
Leirimuotoinen sosiaalinen kuntoutus
Yksilökeskeinen lyhytterapia
MES®-keskusteluapu

Vain lainassa
Sannan perheessä sijaisvanhemmuutta pohdittiin pitkään; Miltä tuntuu, kun lapsi on
vain lainassa? Pystynkö luopumaan? Lopulta vahva auttamisen halu sekä rakkaus
lapsia kohtaan sinetöivät päätöksen - meistä tulee sijaisperhe! Elettiin vuotta 2019.

Valmennuksen alkaessa nelilapsisen perheen nuo-

lee. Yhteys lapseen ja biologiseen äitiin säilyi kuiten-

rimmainen oli vasta puolivuotias. – Ei ehkä se taval-

kin myös sijoituksen päätyttyä. – Soiteltiin kuulumisia.

lisin ajankohta ryhtyä sijaisperheeksi, mutta meille

Sitten eräällä kerralla biologinen äiti kysyi, suostuttai-

kuitenkin oikea! Perhehoitaja Sanna kertoo.

siinko lapsen kummeiksi! Se oli liikuttava kiitollisuudenosoitus, Sanna toteea. Nyt perhe pitää yhteyttä
kummilapseensa säännöllisesti.

Valmennuksen jälkeen asiat etenivät vauhdilla ja
pian perheeseen sijoitettiin 3 viikon ikäinen vauva.
Heti alusta asti Sannan perheelle oli selvää, että si-

Pian vauvan kotiutumisen jälkeen perheeseen sijoitet-

joitus tulisi olemaan lyhytaikainen. Kiintymyssuhde

tiin 16-vuotias nuori ja sittemmin vielä toinen teini-

muotoutui kuitenkin nopeasti. – Vauvan hoitaminen

ikäinen. Nyt ensimmäinen heistä on itsenäistymässä

on niin intensiivistä, että suhde syntyi luonnostaan,

ja perhe on taas luopumisen äärellä. – Muutos nuo-

Sanna pohtii.

ressa on ollut suuri! Sulkeutuneesta ja varautuneesta
pojasta on kasvanut avoin ja keskusteleva, upea nuori

Aluksi vauvan biologinen äiti koki vahvasti, että lap-

mies, Sanna kehuu. Tällä kertaa luopumisprosessiin

si on viety häneltä pois, mutta ymmärsi kuitenkin

liittyy ylpeyttä ja iloa siitä, että nuori on valmis muut-

pian tilanteen olevan väliaikainen. Biologiseen äitiin

tamaan omilleen. – Sanoi tulevansa kyllä käymään ja

ja isovanhempiin pidettiin tiiviisti yhteyttä ja arkea

on aina tietysti tervetullut, Sanna summaa.

jaettiin videoiden sekä kuvien avulla. Rinnakkaisvanhemmuus tuntui kaikista lapsen etua ajatellen lopulTiimivanhemmuus

ta parhaalta ratkaisulta.

Jaettua vanhemmuutta kuvataan PKS:llä käsitteellä
tiimivanhemmuus. Tiimivanhemmuuden ytimenä on

Luopumisen aika

ajatus rinnakkaisesta vanhemmuudesta ja yhteisSijoitus kesti kolmisen kuukautta, sitten tuli sijais-

työstä sen rakentamiseksi. Lapsen biologisten van-

perheen vuoro luopua. Luopumistyö oli henkisesti

hempien, sijaisvanhempien, läheisten ja muiden si-

yllättävän raskasta, sillä pieneen vauvaan oli ehtinyt

joitusprosessissa mukana olevien aikuisten yhteinen

muotoutua nopeasti erittäin läheinen side. – Samal-

tehtävä on toimia lapsen parhaaksi.

la onnellinen tunne lapsen ja perheen yhdistämisen
Sanna kokee, että heidän sijoitusprosesseissaan yh-

puolesta, mutta kuitenkin tosi haikea, Sanna kuvai-
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Muutoksen tuoja
Lapsen arjessa perhehoitaja on keskeinen muutoksen
tuottaja. Perhehoitajan jaksamisen näkökulmasta tiimivanhemmuus on siis tärkeä tukirakenne ja mahdollistaa kaikenlaisten tunteiden purkamisen sallivassa
ilmapiirissä.
– Perhehoitajuudessa vanhemmuus joutuu välillä
koetukselle ja omia aiempia toimintatapoja voi joutua
tutkimaan ja samalla haastamaan itseään muutokseen, tiimivanhemmuusterapeutti Tuula Kivistö-Pyhtilä havainnoi. – Lapsen sijoitus ja rinnakkainen vanhemmuus on prosessi, joka edellyttää vanhemmalta
sopeutumista uudenlaiseen vanhemmuuteen. Vanhempi joutuu käsittelemään omaa vanhemmuuttaan
tilanteessa, missä vanhemman yhteinen aika lapsen
kanssa on aiempaa rajatumpaa.

Tiimivanhemmuuden ytimenä
on ajatus rinnakkaisesta
vanhemmuudesta.
PKS:n tiimivanhemmuusterapeutit Henriikka Lappalainen,
Marja Kaskela ja Tuula Kivistö-Pyhtilä.

Tiimivanhemmuutta voi parhaimmillaan ajatella muteinen tehtävä lapsen parhaaksi on toteutunut. – Van-

kavana tilana, olohuoneena tai kohtauspaikkana,

hemmat ovat halunneet olla mukana ja me olemme ha-

missä kaikkien on turvallista puhua ja keskustelun

lunneet jakaa arkisia asioita heidän kanssaan. Isommat

perusvire on toisia kunnioittava ja hyväntahtoinen.

lapset osaavat myös itse pitää yhteyttä haluamallaan

Tiimivanhemmuusterapeutin

tavalla, Sanna kuvailee.

keskustelussa asioita voidaan katsoa eri tavoin kuin

johdolla

yhteisessä

arjen tiimellyksessä. – Muutokset, myös asioita kortiimivanhemmuustera-

jaavat muutokset, voivat tuntua pelottavilta tai uh-

peuttia osana PKS:n tukirakennetta perhehoitajille.

kaavilta. Tällöin on tärkeää, että asioista pystytään

Terapeuttisesta näkökulmasta on tärkeä mahdollistaa

keskustelemaan hyväntahtoisella tavalla: kuunnel-

lapselle, perhehoitajille ja vanhemmille turvallinen tila

laan ja kuullaan, mitä toiset puhuvat, Kivistö-Pyhtilä

käsitellä sijoitukseen liittyviä ilmöitä ja sen herättämiä

kertoo. Tämä voi mahdollistaa uudet kokemukset ja

tunteita. Sijoituksen aikana läsnä on monenlaisia odo-

uudet tulkinnat, joiden korjaava voima voi olla mit-

tuksia ja tavoitteita, jotka voivat olla keskenään ristirii-

taamaton.

PKS:llä

työskentelee

kolme

taisiakin. Kun sijoitus käynnistyy, kaikki osapuolet ovat
muutoksen ja kasvunpaikkojen äärellä. Lähtökohtana

– Tarvitsemme toisiamme, jotta voimme oppia pa-

on löytää toimivia tapoja toimia ja olla suhteessa toi-

remmin ymmärtämään lasta, itseämme ja toisiamme,

siin.

summaa Kivistö-Pyhtilä.
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Hyvän kohtelun
suunnitelma
Lastensuojelulaki määrittää, että kaikkien lastensuojelulaitosten tulee tehdä hyvää kohtelua koskeva suunnitelma. Kun lakimuutos astui vuonna 2020 voimaan,
oli alusta asti selvää, että Pallo-kodeilla se tehdään yhdessä lasten kanssa. Onhan
lapsikeskeisyys toiminnan kantavia perusajatuksia.

Lapsilähtöinen lähestymistapa

Leminen on yllättynyt positiivisesti, miten viisaita ajatuksia lapsilta on prosessin aikana tullut ja miten aktii-

Pallo-kotien hyvän kohtelun suunnitelman päätar-

visesti he ovat osallistuneet työskentelyyn. –On tullut

koituksena on tukea lasten itsemääräämisoikeutta,

aidosti sellainen olo, että lapset ovat rehellisesti jaka-

luoda yhteisymmärrystä yhteisistä säännöistä ja toi-

neet ajatuksiaan.

mintatavoista, ehkäistä rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä luoda avoimuutta koko yhteisöön.
Ei kahta samanlaista
– Ensimmäisenä vuonna kävimme yhteiskeskusteluissa lasten kanssa hyvän kohtelun, hoidon ja

Jokainen yksikkö on saanut itse pohtia, minkälainen

kasvatuksen sekä osallisuuden teemoja läpi, jotta

konkreettinen tuotos suunnitelmasta yksikön seinälle

voisimme yhdessä koko yhteisönä sitoutua lopputu-

tehdään. – Lapsilta on tullut ihan mahtavia ideoita, Le-

lokseen, yksikönjohtaja Anni Leminen kertoo.

minen iloitsee.

– Sittemmin keskustelut on käyty ensin lapsen ja

Yhdessä luotu tuotos vahvistaa osallisuutta, kun lap-

omakasvattajan

luottamuksellisessa

sen omat ajatukset saadaan konkreettisesti näkyville.

omakasvattajasuhteessa lapsi uskaltaa kertoa aja-

välillä,

sillä

Lemisen luotsaamassa Muutoksen yksikössä huoneen-

tuksistaan rohkeammin. Vasta tämän jälkeen on

taulua koristavat lasten kädenjäljet.

ollut koko yksikön yhteiskeskustelujen aika. –Halu-

myös saaneet valita suunnitelmasta itselleen tärkeim-

simme valita sellaisen käsittelytavan, jossa lasten

män asian, joka on sitten kirjoitettu heidän omiin kä-

ääni saadaan mahdollisimman hyvin kuuluville.

denjälkiinsä, Leminen kertoo.
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– Lapset ovat

”Kun kaikki ovat sitoutuneet suunnitelmaan,
tulee siitä yhteisvastuullinen asia.”

Jokaisen yksikön taulu on siis omannäköisensä.
– Pallonpolussa lapsi sai valita tärkeimmän asian lisäksi oman lempieläimensä huoneentauluun. Pallossa taas huoneentaulun pohjana toimii käsin piirretty
kuva yksiköstä, jonka ympärillä lasten esittämät asiat
ovat ilmapallojen sisällä. Pallonranta on puolestaan
valinnut perinteisemmän tekstiasun huoneentaululle,
Leminen kuvailee.

Arjen työssä mukana
Hyvän kohtelun suunnitelmaa päivitetään vuosittain.
–Suunnitelma ei koskaan saisi jäädä vain kerran vuodessa tehtäväksi projektityöksi, vaan se tulee aina integroida osaksi arjen kasvatustyötä, Leminen painottaa. Kun kaikki ovat sitoutuneet suunnitelmaan, tulee
siitä yhteisvastuullinen asia. –Näin tulee luontevasti
käytyä myös keskusteluita, ovatko asiat sujuneet yhteisesti sovitulla tavalla. Se vahvistaa arjessa lasten
ja aikuisten välistä keskusteluyhteyttä, Leminen summaa.
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Vieraskynä

Jälkihuolto on
parhaimmillaan
ennaltaehkäisyä
Siirtymävaihe sijaishuollosta itsenäistymiseen on hyvin haavoittuvaista aikaa, ja onnistuneella jälkihuollolla saattaa parhaassa tapauksessa olla käänteentekevä vaikutus erilaisten ongelmien kanssa kamppailevan nuoren elämässä. Parhaimmillaan
jälkihuolto on ennaltaehkäisyä, jolla saadaan negatiivinen lumipalloefekti pysäytettyä ajoissa.

Oma jälkihuoltoasiakkuuteni alkoi, kun olin kirjoit-

tarjolla, jos sitä vain uskaltaa ottaa vastaan ja myös

tanut ylioppilaaksi ja muutin uudelle paikkakunnalle

sen, ettei aina tarvitse olla vahva ja pärjätä yksin.

jatko-opiskelupaikan perässä. Itsenäisen suorittajaluonteeni takia minulla oli kova luotto siihen, että

Olen onnekas, kun sain apua ajoissa, eivätkä ongel-

pärjään yksin ja olin hyvin innoissani omilleni muu-

mani ehtineet kasvaa suuriksi. Kaikki eivät kuitenkaan

tosta. Oma asunto ja uusi opiskelupaikka merkitsivät

ole yhtä onnekkaita. Joillain vaikeudet ovat saattaneet

minulle aikuistumista ja puhtaalta pöydältä aloitta-

alkaa jo aiemmin, ja osa apua tarvitsevista nuorista

mista.

saattaa olla jälkihuollon ulottumattomissa. Tutkimusten mukaan lastensuojelutaustaiset nuoret aloittavat

Mutta se tunnollisinkin kympin tyttö voi lakata jaksa-

itsenäistymisen varhain verrattuna biologisessa per-

masta - sitä en tosin silloin vielä täysin ymmärtänyt.

heessä kasvaneisiin ikätovereihinsa, mutta samalla

Oli kova pala myöntää itselleen tarvitsevansa apua,

heillä kuitenkin on heikommat edellytykset itsenäisty-

kun yhtäkkiä havahduin siihen, etten ollut pariin

miseen. Asiaan vaikuttaa muun muassa riittävän tu-

viikkoon jaksanut nousta kouluun, saati tehdä pal-

kiverkon puute, mistä voi seurata esimerkiksi alttius

jon muutakaan. Rahankäytön kanssa tuli vaikeuksia.

huonoihin ihmissuhteisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Itsenäistyminen ei ollutkaan niin yksinkertaista, kuin

Monissa tapauksissa ainoa luotettava ja turvallinen ai-

olin aiemmin kuvitellut.

kuiskontakti voi löytyä jälkihuollosta.

Silloin kuvioihin astui jälkihuolto. Sain ohjaajalta

Jälkihuollon voi ajatella eräänlaisena vakuutuksena.

apua avun hankkimiseen ja siihen, että saan jälleen

Vesivahinko tai onnettomuus voi tapahtua kenelle ta-

kiinni arjen rutiineista. Ymmärsin sen, että apua on

hansa, ja sellaisen sattuessa etukäteen hankittu va-
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”Itsenäistyminen ja aikuiseksi
kasvaminen on harvoin
täysin kivutonta.”

kuutus voi olla pelastus. Samalla tavalla kuka tahansa

Jälkihuollossa on suuri potentiaali vaikuttaa kipuilevan

itsenäistyvä nuori saattaa kohdata vaikeuksia itsenäis-

nuoren elämään positiivisesti: se voi tehdä aikuisuu-

tymisvaiheessa, ja niiden tullessa eteen jälkihuollon

den maailmaan laskeutumisesta ainakin hieman peh-

tarjoama tuki voi pelastaa monelta muulta murheelta.

meämmän.

On ennaltaehkäisevää ottaa hyvissä ajoin vastaan tarjolla olevaa tukea, oli tuen tarve sitten iso tai pieni.

Vieraskynän varressa

Itsenäistyminen ja aikuiseksi kasvaminen on harvoin
täysin kivutonta. Se ei myöskään ole läheskään aina

ℹ

Sanni Aro

lineaarista. Ajoittaiset alamäet ja epävarmuudet ovat

PKS:n kokemusasiantuntijanuori

osa kasvamista, ja useimmiten juuri ne mahdollistavat
kasvun.
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Me Avosylin yhtymässä toivomme, että jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon- teki
merkityksellistä työtä sitten missä tahansa erillisyhtiössä tai toimenkuvassa. Olemme
ihmisen kokoinen työyhteisö, jossa jokainen on tärkeä.

Kohti parempaa työntekijäymmärrystä

Avosylin yhtymä työllistää jo yli 300 työntekijää ympäri Suomen. Kasvu pitää sisällään myös haasteita,
joihin yhtymässä on pyritty vastaamaan mm. orga-

Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen on ollut

nisaatiomuutoksilla ja tukirakenteita vahvistamalla.

merkittävässä roolissa jo pitkään, mutta tänä vuonna

Avoin ja toisia tukeva organisaatiokulttuuri sekä ak-

näkökulma sai uudenlaista särmää. Keväällä toteutetun

tiivinen työntekijäymmärryksen kasvattaminen ovat

Siqni-työhyvinvointikyselyn tarkoituksena on syventää

pitäneet suunnan oikeana. Tärkeää on, että työnteki-

yhtymän työntekijäymmärrystä ja löytää aidosti henki-

jät voivat hyvin ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.

löstön kannalta merkittävät kehityskohteet. Ketterässä
yhtymässä kehitysehdotukset saavat myös nopeasti
nostetta alleen.

Aidosti sydämellä
Uralle monta eri suuntaa

Arvot - aito kohtaaminen, osallisuus, turvallisuus,
laatu ja kestävä kehitys - ohjaavat vahvasti Avosy-

Avosylin yhtymästä löytyy töitä monipuolisesti avo-

lin yhtymän toimintaa. Yhtymän arvoja kirkastet-

huollon, sijaishuollon, terapiapalveluiden ja koulutus-

tiin vuosi sitten yhdessä henkilöstön kanssa, jotta

palveluiden kentältä. Ammatillinen polku voi siis lopulta

jokainen voisi tunnistaa ne omikseen sekä sitoutua

kulkea mihin tahansa suuntaan. Yhtymä onkin täynnä

niihin. Arvojen lisäksi työllä on selkeä missio - olem-

inspiroivia uratarinoita ja upeita onnistumisia.

me täällä tekemässä myönteisiä muutoksia lasten,
perheiden ja yhteisöjen elämään. Haluamme todella

Tule meille töihin - muutetaan maailmaa yhdessä!

muuttaa maailmaa paremmaksi!
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”Täällä työtä tehdään aidosti sydämellä!”
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Haastattelussa
Steve Jacques
Emoyrityksemme Key Assets Europan toimitusjohtaja Steve Jacques on tehnyt
22-vuotisen uran kanssamme. Mitä kaikkea näihin vuosiin onkaan mahtunut!
Miten päädyit työskentelemään Key Assetsissa?

Miten alun alkaen kiinnostuit
sosiaalityöstä ja lastensuojelusta?

Pätevöidyin sosiaalityöntekijäksi vuonna 1995 ja aloitin
Minulla on aina ollut taipumus huolehtia toisista,

tuolloin lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Etelä-York-

joten sosiaalityön juuret tulevat varmasti sieltä.

shiren paikallisviranomaisena Englannissa. Työskente-

Muistan teini-ikäisenä kertoneeni opinto-ohjaajalle

lin siellä 5 vuotta ja todella pidin työstäni. Lastensuo-

haluavani joko stuertiksi tai ammattiin, jossa voin

jelutyö ei ole heikkohermoisten hommaa, mutta se on

auttaa muita. Kiinnostus sosiaalityöhön tulee myös

todella palkitsevaa. Erityisesti työskentely sijoitettujen

oman perheen kautta. Olin erittäin läheinen serkkuni

lasten kanssa oli lähellä sydäntäni. Kunnioitin suuresti

Andrew´n kanssa ja vietin kesälomia sekä viikon-

sijasperheiden tekemää työtä, joten tuntui luonnollisel-

loppuja hänen perheensä luona Lontoossa. Andrew

ta erikoistua lopulta perhehoitoon.

eli elämäänsä reunalla, sillä hän oli valitettavasti
riippuvainen heroiinista. Kävimme usein vierailulla-

Vuonna 1995 valtio tuotti suurimman osan perhehoi-

ni yhdessä metadoniklinikalla hakemassa hänen re-

dosta, mutta samaan aikaan oli syntymässä perhehoi-

septinsä. Silloin ymmärsin haluavani auttaa tämän

tajien ja sosiaalityöntekijöiden alkuun saattamaa val-

kaltaisia perheitä. Andrew oli upea ihminen; ystäväl-

tiosta riippumatonta toimintaa. Näin heidän tekevän

linen ja erittäin hauska. Hänen vaimonsa ja lapsen-

korkeatasoista ja laadukasta työtä, jonka avulla tuettiin

sa rakastivat häntä, mutta huumeriippuvuus vaikutti

perhehoitajia sekä vahvempaa tukea tarvitsevia lapsia

kielteisesti heidän elämäänsä.

ja nuoria. Onnistumista huolimatta tämä toimintamalli
aiheutti alkuun epäilyjä sosiaalihuollon piireissä.

Tunnustan, että minulla oli tuolloin yksinkertaistettu
näkemys avun merkityksestä, mutta uskon tämän

Vuonna 2000 hain töihin vastaavaksi sosiaalityönteki-

yhdessä muutamien muiden elämänkokemusteni

jäksi Key Assetsin perustajayhtiöön, Foster Care Asso-

kanssa toimineen katalysaattorina sosiaalityön ural-

ciatesiin, sillä olin nähnyt lasten kuntoutuvan tämän

leni!

uudenlaisen mallin avulla. Olin ilahtunut saadessani
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tiedon, että minut oli valittu tehtävään. Key Assetsia ei

tapaan, kuin PKS:kin kohtasi alan edelläkävijänä Suo-

tuolloin oltu vielä perustettu, eikä yhtiö ollut kansain-

messa vuonna 2008. Keskityimme rakentamaan laadu-

välinen. Niiden aika tuli vasta myöhemmin.

kasta perhehoitopalvelua ja lopulta syyskuussa 2005
meille uskottiin ensimmäinen sijoitus, 7-vuotias Da-

Olet työskennellyt 22 vuotta yhtiössä,

niel. Hän oli uskomaton nuori poika; nenäkäs, hauska

minkälainen on uratarinasi?

ja rakastettava! Daniel oli kokenut merkittäviä traumoja varhaisessa lapsuudessaan ja jouduimme työsken-

Rakastin työtäni sosiaalityöntekijänä ja vuonna 2004

telemään 24/7 vakauttaaksemme hänet.

minusta tuli sijaisperherekrytoinnin aluejohtaja. Tämä
oli jännittävä, uusi rooli, joka keskittyi täysin sijasper-

Uskoimme aina, että meitä tullaan testaamaan, jotta

heiden rekrytointiin, arviointiin ja hyväksyntään. Kes-

nähdään, voisimmeko todella huolehtia vaikeammin

kittyminen tähän tiettyyn osaan työstämme osoitti,

sijoitettavista lapsista. Mahtavan henkilöstötiimin ja

että sen avulla voitiin herättää yhä useamman perheen

sijaisvanhempien avulla otimme haasteen vastaan ja

kiinnostus sijaisperhetoimintaan, joka oli (ja on edeel-

osoitimme, että pystymme siihen. Joskus yhteisissä

leen) tärkeää tarjotaksemme turvallisen kodin sitä tar-

palavereissa kunnalliset kollegamme kertoivat, kuinka

vitseville lapsille.

ihmeissään he olivat tekemämme työn vaikuttavuudesta ja miten mahtavia muutoksia he näkivätkään

Samana vuonna Foster Care Associates juhli 10-vuo-

nuorissa. Itse asiassa yksi näistä nuorista, Karen, val-

tisjuhliaan ja olin mukana järjestämässä sen kunniak-

mistui yliopistosta muutama viikko sitten. Aion men-

si suurta rekrytointikiertuetta. Ajoimme kahdessa vii-

nä yhdessä ensimmäisen lastensuojelutyöntekijämme

kossa läpi koko Iso-Britannian, pysähtyen jokaiseen

Sorrena Meganin kanssa hänen valmistujaisiinsa!

matkan varrella olevaan suureen kaupunkiin rekrytoidaksemme lisää sijaisperheitä. Tämä tekemäni tempa-

Toimintamme menestys antoi meille tarvittavaa roh-

uksen menestys oli sellainen, että minut kutsuttiin yhä

keutta puhua työstämme konferensseissa ja muis-

useampiin organisaation kehittämiseen liittyviin toimiin

sa ammattitapahtumissa. Vuonna 2007 jotain todella

mukaan.

muuttui, kun menimme yhdessä kollegoiden ja omistajien kanssa kansainväliseen sijaishuollon konferens-

Olimme mm. saaneet tietoomme sijoitettujen lasten

siin. Puhuimme työskentelyn viitekehyksestämme ja

määrän, jotka siirtyivät Irlannista Iso-Britanniaan. Kä-

sen vaikutuksista sijaisvanhempiin sekä sijoitettuihin

vin useasti tapaamassa Irlannin hallituksen edustajia,

lapsiin. Tapasimme konferensissa samoin ajattelevia

sillä heillä oli selvästi kasvava määrä maan ulkopuolelle

ammattilaisia ympäri maailmaa ja saimme kutsun tulla

sijoitettuja lapsia. Tämä johtui erikoislääkärien ja vaih-

vierailemaan heidän edustamiinsa maihin keskustele-

toehtoisen, terapeuttisen hoidon puutteista maassa.

maan aiheesta lisää. En silloin tiennyt, että tästä kon-

Minusta tuntui itsestään selvältä, että oikea ratkaisu

ferenssista syntyi laukaisualustamme kansainväliseen

on rakentaa palveluita paikallisesti, mutta ajatus yksi-

toimintaan! Neljä päivää konferenssin jälkeen hotel-

tyisestä palveluntarjoajasta aiheutti alkuun valtavasti

lihuoneen oveni alitse sujautettiin pieni muistilappu,

vastusta, vaikka laki olisi sen teknisesti mahdollistanut-

jossa luki “let´s go global”. Ja niin me teimme!

kin. Kokous kokoukselta päädyimme aina samaan lopputulemaan; heillä oli tarve, jonka voisimme ratkaista,
mutta lupa edetä puuttui. Saimme vihdoin luvan joulu-

Minkälaisia vuodet ovat olleet?

kuussa 2004, kun silloinen lapsiasiainministeri oli an-

Jaa meille jotain muistojasi!

tanut terveyslautakunnalle ohjeita yksityisten tahojen
ottamisesta mukaan sijaishuoltoon. Tammikuussa 2005

Kaksi ensimmäistä maata, joissa vierailimme konfe-

muutin Irlantiin ja minusta tuli kollegojeni tuella Foster

renssin jälkeen, olivat Suomi ja Australia. Tapasimme

First Irelandin perustajajohtaja. Myöhemmin tämä yh-

Uuden-Seelannin konferenssissa Pirjo Hakkaraisen,

tiö toimi Key Assets yhtymän alkuunpanijana.

joka kutsui meidät tapaamaan sosiaalityöntekijöitä Jyväskylään. Juuri nämä kohtaamiset tarjosivat keskus-

Olin niin innoissani siitä, mitä meillä oli edessämme,

telupaikkoja kunnan edustajien kanssa, jotka johtivat

vaikka tiesin, että alku olisi haastavaa ja tulisimme

päätöksiin uusien palveluiden kehittämisestä. Ennen

kohtaamaan paljon epäilyksiä aikeistamme. Samaan

kuin huomasimmekaan, olimme jo rekrytoineet ihmi-
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siä johtamaan näitä uusia palvelunavauksia Suomessa (2008), Australiassa (2008), Uudessa-Seelannissa

Key Assets yhtymän tarina koostuu henkilöistä, jotka

(2008), Japanissa (2009), Ruotsissa (2009), Kanadas-

ovat halunneet intohimoisesti aikaansaada myöntei-

sa (2010), USA:ssa (2011), Saksassa (2011), Singa-

siä muutoksia lasten, nuorten ja perheiden elämään.

poressa (2012) ja Norfolkinsaarella (2012). Samaan

Minulla on ollut etuoikeus olla tässä mukana alusta

aikaan Irlannissa tarjottavat palvelumme kasvoivat

saakka! Inspiroidun edelleen ensimmäisen toimitus-

sekä kehittyivät todella hyvin ja meistä tuli maan suu-

johtajamme Estella Abrahamin innosta sekä päättä-

rin yksityisen perhehoidon tarjoaja.

väisyydestä

kansainvälisen

sosiaalipalvelun

visiota

kohtaan, jossa tavoitteena oli globaalisti tulla tunneOn selvää, että osasimme vastata tarpeisiin ja meil-

tuksi innovaatioista, laadusta ja sitoutumisestaan niin

lä oli puitteet uusien palvelulinjojen rakentamiselle.

palveluntilaajia, perhehoitajia kuin lapsiakin kohtaan.

Olimme joustavia ja uskon, että joistakin epäilyistä

Minulla oli kunnia työskennellä hänen rinnallaan ope-

huolimatta julkinen sektori piti siitä, että teimme to-

ratiivisena johtana useita vuosia ja sitten siirtyä koko

della jotakin uutta.

yhtymän johtoon hänen eläköityessään vuonna 2017.

Vuonna 2010, vietettyäni 5 vuotta rakentaen palve-

Yksi rakkaimmista muistoistani on, kun kaikki Key As-

luita Irlantiin ja tukien Suomen, Ruotsin ja Kanadan

setsin toimijat ympäri maailmaa kokoontuivat Syd-

palveluiden kehittymistä, minut pyydettiin töihin Aust-

neyyn

raliaan. Siellä oli vaikeuksia päästä liikkeelle ja avata

vuonna 2015. En voi sanoin kuvailla, kuinka paljon

uutta palvelua Queenslandissa. Koska olen aina valmis

tunsin ylpeyttä avajaispäivänä, kun näin Key Assetsin

uusiin haasteisiin, otin tehtävän vastaan, mahtavan

brändin yhtenä tapahtuman pääsponsereista. Oli ku-

puolisoni Patrickin tuella. Muutimme yhdessä maahan

lunut 10 vuotta siitä, kun perustimme Irlantiin Foster

ja kaupunkiin, jossa emme olleet koskaan käyneet.

Firstin ja 8 vuotta siitä, kun se merkittävä muistilappu

kansainväliseen

perhehoidon

konferenssiin

jätettiin oveni alle! Meistä todella tuli maailmanlaajuiEmme myöskään tunteet sieltä ketään, lukuunotta-

sia ja vuonna 2015 työskentelimme jo 10 maassa tar-

matta pariskuntaa nimeltä Colin ja Bette Kitto. He

joten vaikuttavia lapsi- ja perhepalveluita.

olivat olleet lähetystyöryhmäni johtajia monta vuotta
sitten, kun toimin vielä lähetyssaarnaajana Youth With´ssa. Toden totta – lähetystyö Amsterdamissa, Hon-

Minkälaista menestystä on

gkongissa ja Kiinassa – se on tarina erikseen!

mielestäsi saavutettu?

Kitton pariskunta esitteli meille avuliaasti ympäristöä

Sanoisin, että menestyksemme johtuu siitä, että olem-

ja ihmisiä. He olivat itse asiassa toimineet aiemmin

me ollleet mahtavien ihmisten ympäröiminä. Olemme

sijaisvanhempina ja Bettestä tuli meille asiantuntija,

yhdessä ravistelleet järjestelmiä, olleet sosiaalihuol-

kun kävimme ensimmäisillä vierailuilla potentiaalisten

lon uudistamisen etulinjassa ja haastaneet globaalisti

sijaisperheiden luona. Lopulta hän teki tätä työtä meil-

hallituksia ajattelemaan toisin siitä, kuinka ne voisivat

le 10 vuotta ja jäi vasta äskettäin eläkkeelle! On häm-

vastata paremmin lasten, nuorten ja heidän perhei-

mästyttävää, kuinka elämä järjestää näitä yllätyksiä

densä tarpeisiin.

polullemme!
Uskon myös, että toinen menestystekijä on ollut toisKuten Irlanti, ei Australiakaan selvinnyt alusta haas-

ten allalla toimivien yritysten halu liittyä joukkoomme.

teitta. Pääsimme lopulta kuitenkin liikkeelle ja toimin-

Ne näkivät mitä meillä on ja tunsivat olonsa kotoisaksi

ta kasvoi nopeasti! On uskomatonta katsoa taaksepäin

kanssamme. Sen seurauksen Neljä Astetta (2015), Fa-

ja huomata, miten paljon olemmekaan saavuttaneet.

miliehjelp (2019), Plan B (2021) ja Pallo-kodit (2021)

Key Asset Australia, aivan kuten Avosylin yhtymä Suo-

ovat yhdistyneet kanssamme.

messa, on nyt yksi maansa suurimpia, valtakunnallisten lapsi- ja perhepalveluiden yksityisiä tuottajia.

Olemme osoittaneet, että voimme tarjota lapsikeskei-

Kaikki palvelumme ovat saaneet alkunsa yhden lapsen

siä palveluita ja huolehtia samalla sijaisperheiden tar-

tarinasta, koko maailmanlaajuisessa yhtymässämme.

peista. Olemme osoittaneet, että ihmisille voi opettaa,
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”Jatkakaa muutoksen
tekemistä!”

miten auttaa lapsia voittamaan vaishaislapsuutensa

On hämmästyttävää, kuinka tapahtumaketju voi joh-

traumat. Olemme myös osoittaneet, että perheitä voi

taa lapsuuden unelman täyttymiseen. Minulla oli niitä

auttaa vanhemmuustyöllä rakentamaan elämäänsä

unelmia parikin, olla stuertti tai sosiaalityöntekijä. Jo-

uudelleen. Minulle menestys tarkoittaa sitä, että olem-

ten kaikkien näiden sosiaalityön vuosien jälkeen liityin

me aikaansaaneet muutoksen tai yrittäneet parhaam-

muutamaksi kuukaudeksi Aer Lingusin mieheistön jä-

me sen eteen. Minä, kuten varmasti moni muukin, olen

seneksi! Intohimoni lapsi- ja perhepalveluita kohtaan

aina kamppaillut epätoivon kanssa sillloin, kun emme

on edelleen vahva ja tiedän, että tulen vielä takaisin.

ole nähneet asioiden muuttuvan. Se ei silti estä meitä

Mutta toistaiseksi haen toisenlaista kansainvälistä roo-

yrittämästä ja jatkamasta!

lia, tarjoten tällä kertaa teetä, kahvia ja lämpimiä voileipiä muistuttaen, että asiakkaan mukavuuden lisäksi
olen paikalle heidän turvallisuutensa vuoksi. Ollakseni

Olet menossa kohti uusia seikkailuja, mitä halu-

rehellinen – siitä on aina ollut kyse koko urallani!

aisit sanoa kaikille Key Asset yhtymän kollegoillesi, lapsille ja perhehoitajille?

Muistan erään hallituksen johtajan sanoneen minulle vuonna 2005, että “tämä ei koskaan tule onnistu-

Olen aina ajatellut ottavani 50 -vuotiaana, eli tänä

maan”. Olen niin iloinen, että hän oli väärässä. Kat-

vuonna, askeleen sivuun. Pohtiakseni tulevaisuutta ja

sokaapa vaikutusta, jonka olemme tehneet tuhansien

sitä, mitä tehdä seuraavaksi. Olen rakastanut jokaista

lasten, nuorten ja perheiden elämään kaikkialla maail-

hetkeä Key Assetsissa ja tulen olemaan aina kiitolli-

massa! Ja kuinka paljon meillä on vielä tehtävää!

nen siellä saamistani mahdollisuuksista! Joskus joudun
jopa nipistämään itseäni, uskoakseni, että kokemukset

Haluan kiittää teitä jokaista näistä uskomattomis-

olivat aitoja. Olen saanut työskennellä ympäri maail-

ta vuosista! Kiitos henkilöstöllemme aikaansaaduista

maa ystävällisimpien, välittävämpien ja mukavimpien

muutoksista.

ihmisten kanssa, joita voin koskaan tavata.

jotka olette uskoneet elämänne meille. Jatkakaa mah-

Ja kiitos lapsille, nuorille ja perheille,

tavien muutosten tekemistä!
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Liity joukkoomme- perhehoitajaksi, työntekijäksi, yhteistyökumppaniksi.
Muutetetaan maailmaa yhdessä!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
010 574 0100

avosylin.fi - perhehoitokumppanit. fi - 4astetta.fi - pallo-kodit.fi
Seuraa meitä myös somessa!

