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Pastoripariskunta Anu ja Jukka Rahkonen:

Haluamme
”

elää Jumalan johdatuksessa”

Petra Haaranen avasi kotinsa äideille ja lapsille s. 2

”TÄMÄ ON OLLUT HAASTAVA MUTTA MYÖS PALJON ANTAVA TIE”

Lasten ja perheiden

ASIALLA
Kun uusi ihminen syntyy vanhempien kriisiytyneen elämäntilanteen keskelle, terve perheen malli ja aito välittäminen tulevat tosi tarpeeseen.

teksti Sirpa Juvonen // kuvat Sakari Röyskö

illa Petuliina on punaiseksi maalattu
vanha mummonmökki Petra-Riina
ja Lasse Haarasen kodin naapurissa
Pukkilassa. Se, että Haaraset saivat
ostettua rakennuksen joitakin vuosia
sitten, on yksi niistä yhteisen elämän
varrella tapahtuneista ihmeistä, jotka
ovat vahvistaneet luottamusta Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon.
Samalla kun taloon tehtiin perusteellista remonttia, Haaraset
kypsyttelivät päätöstä kuntouttavan
perhehoidon aloittamisesta. Kuntien
työntekijöitä kävi katsomassa paikkaa,
mutta kommentit olivat epäröiviä.
Kun kaksi vuotta kestänyt remontti
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alkoi olla valmis ja kodinkoneet oli
kannettu sisään, seuraavana päivänä
Haarasilta kysyttiin, ottaisivatko he
luokseen viimeisillään raskaana olevan
äidin.
– Jumalan aikataulu oli täydellinen,
Petra toteaa.
Äiti tuli, ja synnytyksen käynnistyttyä Petran toive päästä mukaan äidin
tueksi toteutui. Seuraavat kuukaudet
äiti asui Villa Petuliinassa vauvansa
kanssa ja sai tukea vanhemmuuteen.
Näin alkoi Petran työ perhehoitajana.
Lasse työskentelee nykyisin kodin
ulkopuolella, joten perhehoito on pitkälti Petran vastuulla. Villa Petuliinaan

sijoitettavat äidit – toisinaan myös isät
ja perheiden vanhemmat lapset – tulevat Perhehoitokumppanit Suomessa
Oy:n kautta.
Aivan erityislaatuisia tilanteita käytiin läpi vuoden 2015 pakolaiskriisin
aikaan. Silloin kahdeksan pakolaisäitiä
kävi Villa Petuliinassa lepäämässä ja
Petra hoiti heidän lapsiaan. Taustalla
oli esimerkiksi äidin psyykkisen voinnin romahtaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen vuoksi.
Iloa ja surua

Ennen kuin Haaraset alkoivat tukea
kriisiin ajautuneita perheitä, he olivat

Haarasten kokemuksen
mukaan yhteistyö sijoitettujen lasten vanhempien
kanssa on tärkeää, kun
kuljetaan kohti parempaa
tulevaisuutta.

Jumalan
aikataulu oli
täydellinen.
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