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Annika Tiitto

KOKKOLA

Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdis-
tyksen 20-vuotisjuhlaseminaarin 
teema ”Meille lapsi on tähti” tii-
vistää pähkinänkuoreen kaiken 
oleellisen yhdistyksen toimin-
nasta. Tärkeintä on ehkäistä per-
he- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä 
auttaa kaikin tavoin vauva- ja lap-
siperheitä. 

– Kunnon satsaus lapsen elämän 
alkuun takaa sen, että ongelmat 
eivät pääse kasvamaan liian suu-
riksi, Ensi- ja turvakotienliiton 
pääsihteeri Riitta Särkelä sanoo.

Usein päihteet, sukupolvien yli 
jatkuvat tragediat ja epävarmuus 
toimeentulosta varjostavat lapsi-
perheiden arkea. Silloinkin lap-
sen ääni on kuitenkin se, jota tu-
lee kuunnella.

– Me auttajat näemme työssäm-
me paljon pahoinvointia, mutta 
tietoa tulee koko ajan lisää ja sitä 
kautta lisääntyvät myös auttamis-

keinot, seminaarissa juhlaluen-
non pitänyt psykologi Leea Mat-
tila toteaa.

ENSI- JA turvakotiyhdistys pe-
rustettiin vuonna 1999. Vuosi-
en myötä toiminta laajeni muu-
taman työntekijän yhdistyksestä 
nykyiseen 35 työntekijän organi-
saatioon.

– Yhdistyksen alkuaikoina toi-
minta oli tietyllä tavalla harras-
telua ja ammatillisuus haki muo-
toaan. Olemme kuitenkin otta-

neet rohkeita askelia, ja auttamis-
valmiutemme on nyt aivan toista 
luokkaa, Kokkolan ensi- ja turva-
kotiyhdistyksen varapuheenjoh-
taja Kari Urpilainen kertoo.

Vuosien saatossa on muuttu-
nut paitsi yhdistys, myös yhteis-
kunta. Ennen nuorilla aikuisilla 
oli luottamusta tulevaisuuteen ja 
tiedossa jonkinlainen toimeentu-
lo. Silloin perheen perustaminen 
oli helppoa. Nyt kaikki varmuus 
toimeentulosta ja tulevaisuuden 
turvasta on tiessään. 

– Nykyään puhutaan syntyvyy-
den laskusta, vaikka nimenomaan 
lapset luovat toivoa tulevaisuu-
desta. Jotta ihmisillä olisi uskal-
lusta hankkia lapsia, heillä tulee 
olla tieto siitä, että apua on tarvit-
taessa tarjolla, Särkelä sanoo.

JOTTA lapsiperheiden nykyisiä on-
gelmia saataisiin ratkaistua, Sär-
kelä toivoo seuraavaan hallitus-
ohjelmaan uudistuksia. Suomeen 
tarvitaan hänen mukaansa lap-
sistrategia, joka loisi edellytykset 
pitkäjänteiselle yhteistyölle. 

– Suomen lapsipolitiikka on liian 
pirstaleista. Siksi haluamme, että 
sote toteutuu, sillä vain sen myötä 
palveluista syntyy riittävän yhte-
näinen kokonaisuus. 

Nyt jokainen viranomainen ja 

järjestö katsoo lapsiperheiden asi-
oita omalta kantiltaan: silloin apu 
ei ole Särkelän mukaan suunnitel-
mallista eikä oikea-aikaista. On-
gelmat kasvavat, ratkaisujen hin-
ta nousee ja pahimmillaan päädy-
tään huostaanottoon. 

Jatkossa toimijoiden pitäisi siis 
istahtaa alas ja laatia yhteinen 
suunnitelma kunkin perheen tar-
peisiin. 

– Tulevassa hallitusohjelmas-
sa talouden pitäisi olla renki eikä 
isäntä. Suomessa tarvitaan hyvin-
voivia ihmisiä ja heidän onnensa 
heijastuu lopulta myös Suomen 
talouteen.

ENSI- JA turvakotiyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Marita Louki-
ainenkin myöntää, että haastei-
ta, ongelmia ja riskejä riittää. Kun 
kunnat hoitavat lakisääteiset asi-
at, on järjestöjen tehtävä tarjota 
vertaistukea ja osallisuutta.

– Meidän pitää jatkossakin ol-
la ihmisiä ihmisille mahdollisim-
man matalalla kynnyksellä ja pie-
nellä byrokratialla.

Yhdistyksen täytyy rakentaa 
tulevaisuuden toivoa. Vaikka het-
ki olisi nyt kuinka vaikea tahansa, 
ihmisten pitää voida uskoa siihen, 
että tilanne muuttuu vielä parem-
maksi. 

–  Vanhemmuus on kuitenkin 
aina suuri mahdollisuus onneen, 
Leea Mattila muistuttaa.

”Toivo luo tulevaisuuden”
Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys aikoo jatkaa Miina Sillanpään työtä ja varmistaa, että jokainen lapsi pelastetaan elämälle. Toivoa rakennetaan pienin askelin. Kuvassa Sara Parhiala, psykologi Leea 
Mattila, liiton pääsihteeri Riitta Särkelä, yhdistyksen toiminnanjohtaja Marita Loukiainen ja yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Teerikangas.

 ”Meidän pitää 
jatkossakin olla 
ihmisiä ihmisille 
mahdollisimman 
matalalla  
kynnyksellä.
Marita Loukiainen
Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistyksen 
toiminnanjohtaja

FAKTA

Kokkolan ensi- ja 
turvakotiyhdistys

 1 Perustettiin keväällä 1999.
 1 Tarkoituksena on turvata lap-
sen oikeus suotuisiin kasvu-
olosuhteisiin ja turvalliseen 
kehitykseen, tukea vanhem-
muutta ja perhettä, ehkäistä 
perhe- ja lähisuhdeväkival-
taa sekä kehittää perhetyötä 
yhteistyössä viranomaisten ja 
vapaaehtoistahojen kanssa.

 1 Ylläpitää ensi- ja turvakoti Ai-
naa, ensikoti Iidaa ja sen avo-
palveluyksikkö Liinaa, kriisi- ja 
väkivaltatyönyksikkö Väkevää 
sekä Vanhemmuuden tuki 
-yksikkö Helmeä. Koordinoi 
lisäksi rikosuhripäivystyksen 
Kokkolan palvelupistettä.

 1 Asiakastyössä kohdataan 
vuosittain 210–250 perhettä 
ja työtä tehdään vajaan 400 
henkilön kanssa.

Kokkolan ensi- ja 
turvakotiyhdistys juhlii tänä 
vuonna 20-vuotista taivaltaan.
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