
RETKI 

Toiminnallisuus on osa lasten kanssa 
tehtävää perhekuntoutusta. Kotiin tehtävä 

perhekuntoutus tarjotaan kaikille 
perheenjäsenille ja jokaisen on kannettava 
kortensa kekoon yhteisen toimivan arjen 

saavuttamiseksi. 

Teksti Raili Mykkänen  Kuvat Anna Autio
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Vaikeiden kokemusten jälkeen ammatillinen tuki auttaa 
perheenjäseniä löytämään turvaa ja voimaa toisistaan. 
Perheenä olemisen tapa on pakolaisleiriolosuhteissa 
aina hieman erilaista kuin turvallisissa puitteissa, joissa 
arki on vakaata. Tarvitaan ohjausta ja aikaa omaksua, 
sitä perhekuntoutus on. 
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K uopus Primrose istuu rattaissa. 
Jeanne, 14, ja Christoph, 11, 
etsivät repusta palloa, jolla per-
heohjaaja Kirsi Aho haluaa 

aloittaa yhteisen retken uimarannalla. Pallo 
kiertää heittäjältä toiselle. Pallon saajalla on 
puheenvuoro. Leikissä kukin kertoo vuorol-
laan, mitä mukavaa tänään on kokenut. Posi-
tiivisten asioiden sanoittaminen vaikuttaa 
positiivisesti ajatuksiin.

”Miten voin” ja ”Mitä minulle kuuluu” ovat 
keskeisiä kysymyksiä perhekuntoutuksessa. 
Kotiin tehtävää perhekuntoutusta tarjotaan 
perheille useista eri syistä. Usein keskinäi-
sissä vuorovaikutussuhteissa ja kuulluksi 
tulemisessa on haasteita. Sosiaalityöntekijä 
arvioi, voisiko perhekuntoutus olla ratkaisu 
perheen tarpeisiin.

PAKOLAISLEIRILTÄ SUOMEEN
Äiti Emerence, 34, saapui lastensa Jeannen 
ja Christophin kanssa Suomeen Burundin 
pakolaisleiriltä viisi vuotta sitten. Burundin 
pakolaisleirit ovat olleet Suomen uutisissa 
harvoin ja silloinkin väkivaltaisuuksiensa 
takia. 

– Päädyimme Suomeen, koska leirillä ei 
valita, minne kukakin siirretään. Äitini siir-
rettiin Australiaan. Siskoni ja isoveljeni eivät 
päässeet pois. He ovat yhä leirillä, kertoo 
Emerence. 

Uusi maa, uusi kieli ja uusi kulttuuri ovat 
vaatineet jokaiselta perheenjäseneltä paljon 
voimavaroja. Erilaiset henkilökohtaiset 
sopeutumispyrkimykset ovat myös jättäneet 
jokaisen jollain tapaa oman onnensa nojaan. 
Perheohjaaja Kirsi Aho pyrkii tukemaan heitä 
löytämään perheenä olemisen vakautta. 
Elämä on nyt turvallista. 

Emerencen ajatukset viipyilevät usein 
poissa olevissa perheenjäsenissä, joita ilman 
hän kokee olevansa turvaton ja itselleen liian 
haastavassa tilanteessa. Emerence sanoo 
äidillään olleen leirillä vahva rooli juuri per-
heen vastuuaikuisena.

– Uskon, että minulla olisi vähemmän 
murheellinen olo, jos olisimme kaikki täällä 
yhdessä, Emerence sanoo. Pitkittyvä huoli ei 
ole kenenkään vanhemmuudelle voimavara, 
päinvastoin.

– Huolistakin on puhuttava. Jokaisen on 
oltava toisten huolista kiinnostunut, sillä 
huolien jakaminen auttaa jaksamaan. Käy-
tännön asioihin liittyvien huolien ratkomi-
nen on helpompaa suomalaisen perheohjaa-
jan tuella, koska voimme samalla opetella 
tekemään asioita toimivammin. Tunteista on 
myös opeteltava puhumaan. Silloin käy-
tämme tulkin apua, jotta mielipahaa tai 
surua saa sanoittaa äidinkielellään, Kirsi Aho 
sanoo.

VASTUUNJAON MITTASUHTEET
Rannalla Jeanne on jo ottanut pikkusiskonsa 
vaunuista ja lepertelee tämän kanssa retki-

Christoph osaa löytää 
tekemistä omin päin. Hän on 
aktiivinen ja ulospäin 
suuntautuva nuori mies.

Perheohjaaja Kirsi Ahon suunnittelee jonkin 
pelin osaksi yhteistä retkitapahtumaan. 
Perheen äiti Emerence on myös taitava 
pallonkäsittelyssä.

6  PELASTAKAA LAPSET



peitteellä. Christoph on päättänyt uida, vaikka sää on varsin 
kolea. 

– Katsokaa kuollut kala, poika huutaa ja kiikuttaa tikunno-
kassa pikkuriikkistä kuollutta kalaa muiden nähtäväksi. Hän 
puhuu luontevasti ja eloisasti suomea. 

Myös Jeanne kommunikoi vaivattomasti suomen kielellä. 
Nyt hän tosin nyrpistelee veljensä löydölle. Poika palaa ran-
taan ja vain hetkeä myöhemmin hän löytää toisen kuolleen 
kalan, sitten kolmannen. Kirsi Aho sanoo Jeannelle voivansa 
ottaa Primrosen mukaansa katsomaan pikkuveljen kalalöy-
töjä. Äiti ja esikoinen saavat hetken kahdenkeskistä aikaa. 

LASTEN HYVINVOINNIN TÄHDEN
Olipa syy perhetilanteeseen mikä tahansa, kotiin tehtävän 
perhekuntoutuksen tavoite on aina sama, luoda yhteistyössä 
perheen, sosiaalityöntekijän ja perheohjaajan avulla lasten 
arkeen rakenteet, jotka mahdollistavat voimaantumisen ja 
käytännön asioiden hoitumisen. Tavoitteen saavuttaminen 
vaatii koko perheen sitoutumista. 

Sosiaalityöntekijän arvioitua, että kuntoutuksesta voi olla 
hyötyä, kartoitetaan tilanne ja tavoitteet yhdessä perheen 
kanssa. Jokaisesta lapsesta tehdään kuntoutussuunnitelma 
yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Tapaamisten 
yhteydessä käytetään osallistavaa kirjausta ja välikoosteet 
tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Jokaisen perheen, sosi-
aalityöntekijän ja palveluntuottajan kanssa tehdään yhdessä 
sopimus millainen kokonaistuntimäärä on kuukaudessa tukea 
käytettävissä. Tunnit jakautuvat sitten viikkokohtaisten tar-
peiden mukaan. 

– Asioista puhutaan alusta pitäen niiden oikeilla nimillä. 
Kotiin tehtävä perhekuntoutus ei ole yhteiskunnan tarjoamaa 
paapomista vaan viimeinen lastensuojelun tukimuoto ennen 
huostaanottoa. Silloin on arvioitu, että perhe saattaa saada 
meidän kaikkien yhteistyöllä kodin rakenteet lasten kasvun 
ja kehityksen kannalta turvallisiksi ja toimiviksi, muistuttaa 
Kirsi Aho.

– Minun tehtäväni on pitää huoli, että jokainen perheessä 
tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsille voi merkitä paljon 
sekin, että perheohjaaja pystyy sanoittamaan lapsen aseman 
vanhemmalle. Voi olla, joku lapsista jää aivan vaille ääntä 
muiden puhuessa dynaamisemmin. Silloin ohjaan muita 

 Emerence ja kuopus Primrose. Pikkuinen on syntynyt 
Suomessa, eikä tunne muiden perheenjäsenten tavoin 
pakolaisleirin arkea. 

 Äiti ja esikoinen tarvitsevat kahdenkeskeistä aikaa, jotta 
he voisivat jutella myös naisten keskinäiset asiat.

 Aktiivinen ja toimelias Christoph ehtii välillä vilkaista myös 
mitä pikkusiskolle kuuluu.
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näkemään tätä dynamiikkaa. Vanhempi saattaa vähätellä las-
tensa havaintoja, koska ei näe lapsen etua tai ei tiedä mikä 
vaikutus esimerkiksi traumoilla on kasvavaan lapseen. Täl-
laisissa tapauksissa nostan esille tämän havainnon ja 
puhumme siitä. 

ELÄVÄT TILANTEET
Toimintasuunnitelma tarjoaa suuntaviivan, mutta elämä 
ohjaa toimintaa. Vaikkapa laskujen maksuun liittyvä keskus-
telu saattaa siirtyä, jos perheessä on puhjennut akuutti kriisi. 
Teinin kanssa koulunkäyntiin liittyvä palaveri voi peruuntua, 
jos nuoren parisuhde on juuri päättynyt. Harrastustoiminnan 
aloittaminen voi lykkäytyä lapsen sairastumisen takia. 

Myös yhteistyön eteneminen muuttaa ennakkosuunnitel-
mia. Oppiminen ja oivaltaminenkin muuttavat tiedon ja toi-
minnan sisältöä, tulee uusia tarpeita, joita ei alussa ole osattu 
huomioida. Juuri kuukausittaisilla välineuvotteluilla tällaiset 
tarkentuvat.

– Joskus asiakkailla ilmenee tarvetta sabotoida kuntou-
tusta. Etsitään tekosyitä, miksi jonkun muun tulisi kantaa 
vastuu heidän puolestaan. Näiden ajatuskuvioiden avaaminen 
on minun työtäni. Kerron selkokielellä, mikä on sosiaalityön-
tekijän vastuu, mikä on perheohjaajan vastuu ja mikä on asi-
akkaan vastuu, sanoo Kirsi Aho.

– Me emme ole terapeutteja, vaikka tunnetaidot ovatkin 
tässä työssä tärkeässä osassa. Sensitiivisyys on tärkeää, koska 
nähdyksi tuleminen aktivoi asiakkaan halua sitoutua muu-
tostyöskentelyyn. On tärkeä tunnistaa hänen jo aiemmissa 
elämänvaiheissaan käyttämiään selviytymiskeinoja, jotta hän 
alkaa uskoa, että hänellä on kyky selviytyä. Etsimme yhdessä 

vielä aiempaa toimivampia keinoja. Ellen kykene tukemaan, 
minulla on mahdollisuus ohjata asiakas niiden palveluiden 
piiriin, joista hän vaikuttaisi hyötyvän, Kirsi Aho sanoo.

KUN JÄÄTELÖT ON SYÖTY
Paketti jäätelöä on popsittu. Puujalat pakattu takaisin 

autoon. Eväskorissa on enää paperiroskia. Kirsi Aho kyselee 
tavaroita keräillessään lapsilta, mitä seuraavalla tapaamisella 
tehtäisiin. Ehdotukset tuntuvat kelpaavan, mutta päätöstä ei 
synny. 

Emerencelle Kirsistä on tullut hyvin tärkeä kanssakulki-
jana, sillä Kirsi tuntuu ymmärtävän hänen omintakeista suo-
men kieltään. Naisilla on alkamassa vielä puhelintulkkauksen 
avulla palaveri siitä, miten tukisuhteen lopettamista tulisi 
valmistella niin, että äiti pärjäisi omin voimin riittävän hyvin 
sekä vanhempana että perheen huoltajana.

– Olen tottunut soittamaan Kirsille, kun tarvitsen apua. 
Toisin kuin muut suomalaiset, hän ymmärtää, mikä minun 
asiani on, Emerence sanoo. 

Jeanne ja Christoph ovat kavunneet Kirsin autoon ja syven-
tyneet kännyköihinsä. Primrose nukkuu. 

TÄMÄ ON VAIN VÄLIVAIHE 
Perhekuntoutus saa onnellisen lopun silloin, kun perhe on 
saanut pysyvän otteen elämästään tai yhteissopimuksella 
siirrytään kevyempään palvelumuotoon, jolloin nuori saa 
ammatillisen tukihenkilön ja vanhempiin pidetään enää vain 
sovitusti yhteyttä. Ellei perhekuntoutuksella ole toivottua 
vaikutusta, lapsi otetaan mahdollisesti huostaan.l

Jeanne miettii 
koulun ohessa jo 
myös tulevaisuuden 
ammattia. Kaverit 
merkitsevät hänelle 
paljon.

Viiden vuoden aikan 
Christph on oppinut 
nuorten käyttämän 

puhetyylin hyvin.




