
 

 

 

  
Perhekoti Leijonantassu 

Perhekoti sijaitsee Mäntsälässä metsän 
siimeksessä mutta kuitenkin lähellä palveluita; 
Järvenpäähän on matkaa noin 10 km. Tilaa 
perhekodissa on noin 200m2 ja lisäksi 
pihapiiristä löytyvät oma kuntosali, varasto sekä 
itsenäistymisharjoitteluun tarkoitettu 25m2 
mökki. Takapihalla on iso trampoliini ja sinne 
rakentuu myös uima-allas.  

Jokaisella nuorella on oma huone, jonka 
sisutukseen nuori saa itse vaikuttaa. Oma huone 
on nuoren omaa valtakuntaa, eikä sinne toiset 
nuoret mene ilman lupaa. Myös koirat pysyvät 
huoneesta poissa nuoren niin halutessa.  

Perhekotivanhempina toimivat Kati ja Tapio ja 
karvaista henkilökuntaa perhekodissa on kolme 
tassuterapeuttia; Arska, Sven ja Welmu. Koirat 
ovat osa arkea niin iloissa kuin suruissa. 

Arki  

Kuntouttava arki on kaiken toiminnan keskiössä 
ja siitä vastaavat perhekodin vanhemmat ja 
tutut sijaiset perhekodin vanhempien vapaiden 
aikana. Säännöllinen arki luo turvaa ja 
ennakoitavuutta. Aamuisin herätään ajoissa, 
käydään koulua, harrastetaan, syödään ja 
nukutaan hyvin.  

Jokainen nuori käy mahdollisuuksien mukaan 
säännöllisesti myös kotijaksoilla omien 
läheistensä luona. Kaverisuhteet ovat tärkeä osa 
nuoren elämää ja nuorten kaverit ovat aina 
perhekodille tervetulleita kun vierailuista 
sovitaan etukäteen 

Jokaiselle nuorelle pyritään löytämään oma 
säännöllinen harrastus.  

 Hyvän kohtelun suunnitelma 

Hyvän kohtelun suunnitelma on laadittu 
yhdessä perhekodissa asuvien nuorten 
kanssa ja suunnitelma on kaikkien 
luettavissa. Suunnitelmaa päivitetään 
tarpeen mukaan mutta vähintään 
vuosittain. Hyvän kohtelun suunnitelman 
tarkoituksen on vahvistaa nuorten 
itsemääräämisoikeutta, selkeyttää mistä 
perhekodin arki koostuu niin, että kaikilla 
on hyvä ja turvallinen olla ja mihin tai 
kehen nuoret voivat olla yhteydessä heitä 
askarruttavissa asioissa. 

 Otteita arjen säännöistä: 

Aamulla herätys ajoissa ennen kouluun lähtöä; 
joko itsenäisesti tai avustetusti. Viikonloppuisin 
ja lomilla täytyy herätä viimeistään klo 12 
mennessä. 

Iltaisin omaan huoneeseen hiljentyminen on 
arkisin klo 23 mennessä ja viikonloppuisin ja 
lomilla klo 24 mennessä. Suihkussa käynti ja 
iltatoimet klo 22.30 mennessä. 

Alakouluikäiset tuovat puhelimet yöksi keittiöön 
nukkumaan klo 21 ja 7.-8. luokkalaiset klo 22 ja 
viikonloppuisin ja lomilla klo 23. Jos puhelin 
aiheuttaa ongelmia nukkumisen ja heräämisen 
suhteen, tuovat myös vanhemmat nuoret 
puhelimen yöksi keittiöön. Muista puhelimen 
käyttöön liittyvistä pelisäännöistä sovitaan aina 
jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti. 

Pleikkarilla saa pelata arkisin klo 17-21 välillä 
2h/päivässä ja viikonloppuisin ja lomilla 
3h/päivässä, niin että pleikkari sulkeutuu 
viimeistään klo 23.  

Siivouspäivä sunnuntaisin, jolloin jokainen 
siivoaa oman huoneensa ja vaihtaa lakanat joka 
toinen sunnuntai. Lisäksi jokainen huolehtii 
kotitöinä kerran viikossa yleisten tilojen 
imuroinnin, tiskikoneen tyhjennyksen ja koirien 
ulkona käyttämisen. 

   

Perhekoti on päihteetön, savuton ja väkivallaton 
jokaisen täällä asuvan koti. Ketään ei saa satuttaa; 
ei ihmisiä eikä eläimiä. Jos kiukututtaa, opetellaan 
kiukun käsittelyä turvallisesti. Tunteita saa 
näyttää ja niistä opetellaan puhumaan.  
Jos kiukuissaan rikkoo jotakin, sen korvaamisesta 
sovitaan. 
Jokainen asuu perhekodilla vapaaehtoisesti ja 
silloin myös sitoutuu noudattamaan perhekodin 
sääntöjä: säännöt käydään jo ennen muuttoa läpi ja 
jokainen nuori saa pienen oppaan perhekodin 
arjesta. 
Toisia kohdellaan kunnioittavasti, opetellaan hyviä 
käytöstapoja ja puhutaan nätisti – tärkeää on, että 
jokaisella on hyvä ja turvallinen olla. 
Sääntöjen rikkomisesta tulee seuraamuksia, jotka 
voivat tuntua kurjilta. Mahdolliset seuraamukset 
käydään aina nuoren, huoltajan ja tarvittaessa 
myös sosiaalityöntekijän kanssa läpi. 

Perhekoti Leijonantassu 

Nummistentie 707, 04480 Haarajoki 

Perhekodilla on 3 paikkaa 12–18-vuotiaille 
nuorille sekä 2 paikkaa itsenäistymässä 
oleville nuorille; Pikkuleijona perhekodin 
pihapiirissä ja Cityleijona Järvenpäässä 

  



 

` 
Osallisuus: Aikuiset kuuntelevat nuorten ajatuksia ja 
mielipiteitä. 

 

Hyvä kohtelu: Ollaan ystävällisiä toisille eikä jätetä 
ketään ulkpuolelle 

 

Turvallinen ilmapiiri: Jokainen saa olla oma itsensä 
ja saa ilmaista vapaasti omat mielipiteet 

 Osallisuus 

Jokaisella on oman sosiaalityöntekijän 
yhteystiedot ja lupa olla yhteydessä koska 
tahansa. Nuoret osallistuvat omiin palavereihin 
ja tapaavat säännöllisesti omaa työntekijää.  

Tarvittaessa nuorta opastetaan ja autetaan 
esimerkiksi valituksen, kantelun tai 
muistutuksen tekemisessä ja käydään yhdessä 
läpi nuoren oikeusturvaan liittyviä asioita. 
Huolehditaan siitä, että nuori saa tarvittaessa 
puolueettoman avustajan itselleen. 

Arjessa nuoren osallisuutta tuetaan sillä, että 
nuori opettelee käyttämään omaa rahaa, 
osallistuu omiin hankintoihin ja arjen 
rakentamiseen ikätasoisesti. Iän myötä tulee 
arkeen enemmän omia vastuualueita.  

 

 

  

Koulu 

Säännöllinen koulunkäynti on tärkeä osa arkea. 
Alakoulu sijaitsee bussimatkan päässä 
Hyökännummella ja ylökouluun kuljetaan 
taksilla Kellokoskelle. Toisen asteen 
opiskelupaikkoja on hyvin julkisen liikenteen 
yhteyksien päässä Järvenpäässä, Mäntsälässä ja 
esimerkiksi Keravalla. 

Koulusta ollaan poissa vain sairauden tai muun 
perustellun syyn vuoksi. Perhekodissa tuetaan 
koulunkäyntiä tarpeen mukaan. Nuoria 
kannustetaan ikätasoisesti huolehtimaan 
koulunkäynnistä, kotitehtävistä ja kokeisiin 
luvusta mutta autetaan aina tarpeen mukaan.   

Vapaa-aika 

Perhekodissa vietetään paljon aikaa yhdessä 
ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa 
yhteiseen tekemiseen; matkat, peli- ja 
leffaillat, kuukauden kiva- päivät, 
toiveruokaviikot yms. 

Yhteistyö vanhempien kanssa 

Tärkeä osa perhekodin työtä on yhteistyö jokaisen 
nuoren vanhempien ja muiden läheisten ihmisten 
kanssa. Tavoitteena on aina se, että välit omaan 
verkostoon säilyvät ja mahdollisuus myös kotiin 
paluuseen on olemassa mikäli se on nuoren edun 
mukaista. Jokaisen perheen kanssa sovitaan 
erikseen yhteistyön tiiviydestä ja tavasta. 

Itsenäistyminen 

Yhdessä nuoren, huoltajien ja sosiaalityöntekijän 
kanssa lähdetään hyvissä ajoin rakentamaan 
nuorelle itsenäistymissuunnitelmaa. Tavoitteena 
on nuoren tarpeiden mukainen suunnitelma 
turvallisesta itsenäistymisestä. Mikäli yhdessä 
näin sovitaan, perhekodilla on mahdollisuus 
tukea itsenäistymistä portaittaisen tuen mukaan; 
asumisharjoittelu/ -valmennus Pikkuleijonassa 
tiiviillä tuella ja sen jälkeen tuettu asuminen 
Cityleijonassa.  

 

 

 

PERHEKODISSA EI KÄYTETÄ 
RAJOITUSTOIMENPITEITÄ VAAN 

JOKAISELLA ON VASTUU SIITÄ, ETTÄ 
KAIKILLA ON HYVÄ OLLA. 

Aikuisten vastuu ja ohjat arjessa luovat 
turvaa mutta tärkeää on, että jokaisen ääni 

tulee kuuluviin.  

 


