TOISKAN PERHEKOTI

Hyvän arjen puolesta vuodesta 1992

Toiskan perheen kodissa
Perheyrityksemme on viihtyisällä maatilalla toimiva perhekoti Toiska Ilmajoen
Koskenkorvalla. Tarjoamme ammatillista perhehoitoa ja kuntouttavaa hevos-,
maatila- ja luontoavusteista toimintaa 13–18-vuotiaille tytöille.

Perhekoti Toiskan tavoitteena on, että nuoren aika
kodissamme on kuin mestarillisesti kirjoitettu tarina
tai ainakin osa sitä. Tässä tarinassa ei pelätä karikkoja tai tuulen kääntymistä, vaan ne valjastetaan
mahdollisuuksiksi.
Tarinamme pääosissa ovat lapset, nuoret, vanhemmat ja muut aikuiset, turvallinen koti ja maatilaympäristö, kaunis miljöö, herkulliset tuoksut ja maut, sekä
asiansa osaavat turvalliset ammattilaiset. Vehreässä
ja viihtyisässä maatilayhteisössä koetaan elämänmakuista, turvallista arkea ja opimme kunnioittamaan
toisiamme. Hevoset, koirat ja kissat sekä maatilan
askareet aktivoivat ja tuovat yhteistä tekemistä. Tilan
monipuoliset puitteet kuten talli, maneesi ja autonkorjaushalli, sekä koko kyläyhteisö, ovat terveellinen
ja luonnonläheinen kasvuympäristö, joka tukee
nuoren elämän tasapainoa.

Tarinan keskiössä on ihmisten, kodin, maatilan, luonnon ja eläinten
yhteydestä syntyvä ainutlaatuinen tunnelma ja kokonaisuus.

Paremman arjen puolesta
Vastuullisuus ja vapaus kulkevat tarinassamme
käsi kädessä. Lapset ja nuoret tarvitsevat vastuukasvatuksen tueksi tulla kuulluksi itseään
ja yhteisöä koskevissa kysymyksissä. Vastuun
kasvuun kuuluu omien asioiden hallitsemisen
opettelu. Nuoret huolehtivat ”päätyökseen”
koulunkäynnistä.
Talon arkirutiineista koko yhteisö vastaa
yhdessä. Arkena lapsia ja nuoria odottaa valmis
ruokapöytä – viikonloppuna tehdään ruokaa
yhdessä. Avustavia keittiötöitä on jaettu ja siivouksista ja pyykeistä huolehditaan koko perheyhteisön voimin. Nuoret vastaavat kulkemisistaan
pääasiassa itse. Kulkemisista sovitaan aikuisten
kanssa ja sopimuksista pidetään kiinni.

Toinen koti
Meille Toiskaan sijoitetun nuoren tai tukitoimissa mukana olevan lapsen tärkein yhteisö on
oma perhe ja läheiset ihmiset. Emme kuvittele
korvaavamme tätä lapselle ja nuorelle tärkeää
yhteisöä. Parhaimmillaan tänä aikana olemme
nuoren toinen koti ja perhe, ja toimimme lapsen
tai nuoren omaa perhettä ja yhteisöä vahvistaen
ja voimaannuttaen.

Miten montaa voimme auttaa?
Huolimatta muunlaisesta kehityksestä useiden
lastensuojeluyksiköiden kohdalla, me emme
aio laajentaa ”kotia pois kodistamme”. Tulemme jatkossakin toimimaan perhekotina sen
maksimimäärien rajoissa. Näin kykenemme
hallitsemaan kotimme ja pitämään sen ”kotina”, josta nuoret voivat ammentaa matkaeväitä
omaan tarinaansa. Ammattitaitoiset työntekijämme ovat korvaamaton apu tässä tarinassa.

Tarvitseeko lasta sijoittaa?
Kaltaistamme sijoitustoimintaa tullaan meidän yhteiskunnassa tarvitsemaan jatkossakin.
Meidän valinnan takana perustaa perhekoti
oli aikoinaan ajatus siitä, että mikäli katsoo
oikeudekseen lähteä vaikuttamaan toisen
todellisuuteen ja ohjaamaan lapsia ja heidän
vanhempiaan kohti ”parempaa” tulevaisuutta, se tulee tehdä riittävällä vakavuudella ja
läsnäololla.
Omat kokemukset laitoksessa vaikuttamisesta eivät rohkaisseet jatkamaan sillä tiellä.
Missiomme on tarjota perhearvot vastineeksi
laitosmaailman arvoille niille nuorille, joille
perhesijoitus olisi kuitenkin parempi vaihtoehto. Yllättävän monelle sijoitetulle nuorelle
olisi perhestruktuuri riittävä keino ohjaamaan
elämää raiteilleen.
Laitossijoitus puoltaa paikkaansa, kun
tarpeen määrittelyssä siihen on päädytty. On
hyvä, että tänä päivänä löytyy jopa sijoituspaikkoja, joissa lähes ketään nuorta ei pidetä liian
vaativana.

Me teemme tätä hyvän arjen puolesta
Toiskan Perhe
Perhekotivanhemmat Tiina ja Keijo

Hyvän arjen puolesta vuodesta 1992
Perheyritys Toiska on toiminut lastensuojelun edelläkävijänä jo
vuodesta 1992. Toiska tarjoaa sekä ammatillista perhehoitoa,
että avopalveluja, kuten hevostoimintaa, idyllisessä Toiskan
maatilamiljöössä Ilmajoen Koskenkorvalla.
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