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MARTIN jalanjäljissä
Rinnekodin uudet lapsille suunnatut yksiköt
Juniori-Martti ja Kasvunkoti Martti avasivat
ovensa toukokuun alussa Helsingin Alppikadulla. Ne
tarjoavat hoitoa ja sijaishuoltoa kehitysvammaisille ja
muille erityistarpeisille lapsille ja nuorille.

TAKAISIN
JUURILLE

M

alminkartanosta Alppikadulle
muuttanut hoitopaikka Juniori-Martti (entiseltä nimeltään Juniorikoti) sekä uusi lastensuojeluyksikkö Kasvunkoti Martti muodostavat vahvan kaksikon keskelle urbaania, monien mahdollisuuksien täyttämää Helsinkiä.
– Meillä eletään ihan tavallista elämää: käydään koulussa ja päiväkodissa, askarrellaan,
leikitään, lauletaan, ulkoillaan ja retkeillään,
toteaa yksikönjohtaja Paula Laakso-Porras.
– Ulkoiluun ja retkeilyyn ovat omiaan lähistöllä sijaitsevat kohteet Töölönlahden ulkoilualueesta Linnanmäen huvipuistoon, mu
seoihin ja kaupungin runsaaseen lastentapahtumatarjontaan. Hyvät liikenneyhteydet
sekä monille erityislapsille tärkeät junat, bussit ja raitiovaunut mahdollistavat kätevän kulkemisen ja arjen elämyksellisyyden.

ERITYISTARPEET EDELLÄ
Jykevässä punatiilitalossa viihdytään kodikkaissa, esteettömissä tiloissa ammattitaitoisen henkilökunnan lempeästi valvovan
silmän alla. Arjen askareisiin osallistutaan
omien kykyjen mukaisesti.
– Meillä vastataan erityislasten erityisiin
tarpeisiin. Yksiköissämme hoidossa tai sijoitettuna olevilla lapsilla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, autismikirjon häiriö, ADHD tai
Aspergerin oireyhtymä. Osa kävelee, osa ei.
Osa puhuu, osa käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä, kertoo palvelupäällikkö Miia Lipponen.

Miia Lipponen (vas.)
ja Paula Laakso-Porras
iloitsevat Rinnekodin
lapsiyksiköiden uusista
tiloista Helsingin
Alppikadulla.
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– Lisäksi joidenkin lasten kotikunnat ostavat terveydenhuollon palvelut Rinnekodin poliklinikalta, joka sijaitsee Espoon Lakistossa.
Siellä työskentelevä hoitohenkilökunta tuntee erityislasten tarpeet terveydenhuollossa,
minkä ansiosta esimerkiksi hammaslääkärija laboratoriokäynnit sujuvat tavallista terveydenhuoltoa mukavammissa merkeissä.

LYHYTAIKAISTA HOITOA
TAI PIDEMPI SIJOITUS
Juniori-Martissa viivähdetään yleensä lyhyesti: lapsi saapuu hoitoon esimerkiksi
omaishoitajan vapaapäivien ajaksi, minkä
jälkeen hän palaa takaisin omaan kotiinsa.
Kasvunkoti Martti toimii puolestaan lastensuojelulain alaisena erityistarpeisten
huostaanotettujen lasten sijaishuollon paikkana.
– Erityislasten sijaishuollolle on Suomessa iso tarve. Monesti erityislapset sijoitetaan
tavallisiin lastenkoteihin, joissa erityistarpeisiin vastaaminen on haasteellista, Laakso-Porras ja Lipponen sanovat.
– Rinnekodin lastensuojelutyön keskiössä
ovat nimenomaan erityistarpeiset lapset ja
nuoret; heihin ovat profiloituneet myös Kasvunkoti Elli ja Niilo sekä Kasvunkoti Onni ja
Ilona. Syksyn aikana avautuu lisäksi uusi Kasvunkoti Maija.
Lastensuojelussa Rinnekodin tavoitteena
onkin luoda turvallinen, pitkäjänteinen polku, jolla matkantekoon osallistetaan myös
perheet.
– Lapsen kasvaessa polku voi lopulta viedä myös sopivalla tasolla tuettuun itsenäiseen asumiseen Rinnekodin muissa toimipisteissä.

Strukturoidut rutiinit ovat
erityislapsille tärkeitä. Seinälle
hahmoteltua päivän kulkua on
helppo noudattaa.

Rinnekodin toiminta alkoi
Helsingin Alppikadulla
Diakonissalaitoksen
siipien suojissa vuonna
1927. Kehitysvammaisten
auttamistyöhön keskittyneen
kodin ensimmäinen asukas
oli pieni poika nimeltä
Martti, jonka Rinnekodin
ensimmäinen johtaja, sisar
Aino Miettinen oli tavannut
kotikäynnillä.
Vuosien saatossa Rinnekoti
on kehittynyt Suomen
monipuolisimmaksi yksityiseksi
kehitysvamma-alan toimijaksi,
jolla on 80 toimipistettä
pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa.
Tänä vuonna Rinnekoti palasi
takaisin juurilleen Alppikadulle,
kun Diakonissalaitoksen tiloissa
aloittivat toimintansa Juniori-Martti
ja Kasvunkoti Martti.
Juniori-Martti tarjoaa lyhytaikaista
ympärivuorokautista hoitoa
kehitysvammaisille, autismikirjon
sekä muille erityislapsille ja
-nuorille esimerkiksi omaishoitajan
vapaapäivien ajaksi. Lisäksi saatavilla
on intervalli- ja päivähoitopaikkoja.
Juniori-Martti palvelee myös itse
maksavia yksityisasiakkaita.
Kasvunkoti Martti tarjoaa
puolestaan pitkäaikaista
ympärivuorokautista sijaishuollon
palvelua alle 18-vuotiaille
huostaanotetuille kehitysvammaisille
tai muuten erityistarpeisille lapsille ja
nuorille. Lisäksi Kasvunkoti Martissa
on yksi asiakaspaikka lastensuojelun
kiireellisen sijoituksen tarpeisiin.
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