
Elokuvien ja tv-sarjojen luoma 
 kuva lastenkodeista on stereo-
tyyppinen ja karu. Todellisuus 
on kuitenkin usein toisenlainen, 
 kuten kauniin luonnon  keskellä 
sijaitsevassa Parikanniemessä, 
jonka  asukkaat kommentoivat 
muun muassa näin: 

”Ei hyvä lastenkoti oo sellanen 
kuin aina kaikissa elokuvissa on 
kuvailtu.”

”Parikanniemessä  turvallisuutta 
luo aikuiset ja koska se on  keskellä 
mettää ja syrjässä.  Kaikki ohjaajat 
tietää naapurit ja sellaset.”

Parikanniemisäätiön ylläpitämä 
yksityinen lastenkoti on tarjon-
nut turvaa ja huolenpitoa lasten-
suojelun sijaishuoltoa tarvitse-
ville lapsille jo yli sadan vuoden 
ajan. 

Kasvatuksessa otetaan huomioon 
kunkin lapsen ikä ja kehitys-

taso. Ammattilaisten  pyörittämän 
kasvu paikan kulmakivenä ovat 
kristilliset elämänarvot sekä 
 ajatus, että lapsen tarpeet ovat 
toiminnan ytimessä.

Saimaan rannalla, Mikkelin 
 Ristiinassa sijaitseva Parikan-
niemen lastenkoti koostuu 
 kolmesta, samassa  pihapiirissä 
 sijaitsevasta kotiryhmästä 
 nimeltään  Koivula, Onnentupa 
 sekä Tuulentupa. 

Vastaava ohjaaja Salla  Liukkonen 
Tuulentuvasta kertoo, että arkea 
rytmittävät selkeät rutiinit ja käy-
tännöt. Lapsia kannustetaan oma-
toimisuuteen ja toiminnallisuu-
teen. 

”Suorapuheisuus, keskustelu taito, 
avoimuus ja huumorin tajuisuus 
kuvaavat henkilö kuntaamme. 
 Tuulentuvassa lapsi saa olla 
 lapsi”, Liukkonen sanoo.

”Lapsen tarpeet ovat toimintamme ytimessä”
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MIKÄ PARIKANNIEMISÄÄTIÖ?
• Missio ja toiminta-ajatus on tarjota kristilliseen 

 ihmiskuvaan, vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja 
huolenpitoon perustuva turvallinen kasvukoti lasten-
suojelun tarpeessa oleville lapsille. 

• Lisäksi Parikanniemi tarjoaa hengellisen  kodin 
 kaikille sen työn tukijoille ja ystäville. 

• Tekee monipuolista mediatyötä  julkaisemalla kirjoja 
ja Kontti-lehteä sekä tekemällä radio- ohjelmia muun 
muassa Radio Patmoksen ja  Radio Dein  taajuudella. 
Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen on aktiivinen 
 sosiaalisessa mediassa. 

Kesän riemua 
 Saimaan  rannalla. 
Hyvin  erilaisista olo-
suhteista  tulevat 
 lapset saavat 
 kokea täällä iloa ja 
 turvallisuutta.

Parikanniemen lastenkoti – turvaa ja huolenpitoa jo yli sata vuotta
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– Olet tervetullut mukaan!  Emme 
 kysele  uskosi  vahvuutta tai 
 puuttumista.  Tarjoamme paikan  tulla 
 löydetyksi ja  armahdetuksi,  kannustaa 
säätiön  toiminnanjohtaja Teuvo V. 
 Riikonen.

Tervetuloa kesäjuhliin ja työmme tukijaksi!

• Olet lämpimästi tervetullut mukaan perinteisiin, jo 
75 vuoden ajan järjestettyihin kesäisiin kyläjuhliin! 
 Uudistuneet Parikkalan Saaren kirkon  orpokotijuhlat 
järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen 13.–14.8. 
 teemalla ”Hänen armonsa kestää”. Lisätietoja:  
www.parikan niemi.fi 

• Parikanniemeläiset juhlivat tänä vuonna myös  liikkeen 
merkittävää julistajaa Erkki Lemistä, joka toimi  liikkeelle 
läheisen Kansan Raamattuseuran palveluksessa. 
 Leminen toimi orpokotijuhlien pidettynä puhujana 
 kymmeninä kesinä.

• Työn tukijat ovat järjestäytyneet kannattajayhdistykseksi, 
jonka nimi on Parikanniemen  Ystävät ry.  Ystävät  toimivat 
yhdyshenkilöinä seurakuntiin,  järjestävät  kotiseuroja 
ja ystäväpiirejä sekä toimivat  puhujina ja avustavat 
 tapahtumissa. 

• Tue työtämme ja liity jäseneksi! Keräystili  
FI63 5271 0420 1411 20  •  parikanniemi.fi  •  
puh. 0400 744 061
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