
TEEM
A

tärkeät  
muistot

Kahden Karjalohjalla toimivan kehitysvam-
maisten aikuisten perhekodin historia on 
koottu yksiin, komeisiin kansiin. Kaikki ko-
tona Toivossa ja Rauhassa -kirja esittelee 

kahden perheen matkan lähes nollasta nykyhetkeen, jos-
sa asukkaita perheissä on yhteensä 13 ja ohjaajia yhteises-
sä toimintakeskus Majakassa 4.

– Tämä on ollut ainutlaatuista elämää. Halusimme teh-
dä kirjan yhteisestä taipaleestamme, kokemuksistamme ja 

ajatuksistamme – tehdä näkyväksi pitkä, kuljettu matka. 
Tarina oli tallennettava nyt, kun sen vielä muistaa. Kirjas-
sa on paljon uutta myös läheisillemme, kertovat Ulla-Mai-
ja ja Heikki Sario sekä Maija Ojala.

Sarion perhekoti perustettiin vuonna 1975, joten kirja 
haluttiin juhlistamaan sen 40-vuotismerkkipäivää. Ojalan 
perhekoti viettää ensi vuonna 30-vuotisjuhlia. Historiikin 
toteuttajaksi palkattiin Jaakko Kivistö. Kirja syntyi kui-
tenkin yhteistyönä Ulla-Maija Sarion ja Maija Ojalan kir-

Ainutlaatuista elämää
Ensin oli innostus ja idealismi. Niiden voimalla kaksi perhettä, Sariot ja Ojalat,  

ovat tehneet työtä erityistä huolenpitoa tarvitsevien ihmisten kanssa. Eläkeiän  
lähestyessä omalle elämäntehtävälle etsitään jatkajia.

TeksTi ja kuvaT kirsi-marja nurminen 

Sarion perhekodin 
ison pöydän ääreen 
ovat kokoontuneet 
Lotte (vas.)  Heikki ja 
Ulla-Maija Sario, Mai-
ja Ojala ja Eija.

21www.sijaisvanhemmaksi.fi



joittaessa paljon perheitten-
sä elämästä. 

– Prosessi kesti noin 
vuoden verran, jonka ajan 
kannoin mukanani muis-
tivihkoa ja kirjoitin aina 
ylös mieleen tulleita asioi-
ta. Vanhoja kuvia katsel-
lessa liikutuin, kun näin ne 
nuoret ihmiset – itsemme ja 
asukkaamme, hymyilee Ul-
la-Maija Sario.

Mieleen palautui myös 
nuorten into ja luottamus 
omaan elämäntehtävään.

– Silloinhan oli ihan uut-
ta, että pariskunta sai elan-
tonsa pelkästään perhehoi-
dosta, Heikki Sario huo-
mauttaa.

Saa olla tyytyväinen
Kuluneet neljäkymmentä 
vuotta ovat olleet intensiivi-
siä ja työn täyteisiä.

– Matkan varrella emme ole juurikaan ehtineet py-
sähtyä miettimään. Nyt saimme hämmästellä sitä, kuin-
ka paljon olemmekaan saaneet aikaan ja kuinka pitkän 
polun nämä ihmiset ovat kulkeneet kanssamme. Esi-
merkiksi Eija tuli perheeseemme nuorena tyttönä, ja 
nyt hän on yli 60-vuotias. Elämän- ja kehityskaaren seu-
raaminen on ollut merkittävää ja liikuttavaa, pohtii Ul-
la-Maija Sario.

Perheellä on ollut paljon tukijoita, jotka ovat tasoitta-
neet pioneerien tietä.

– Olimme alkuvuosina sosiaalihallituksen osastopääl-
likkö Antti-Veikko Perheentuvan erikoissuojeluksessa. 
Hänen myötävaikutuksellaan syntyi muun muassa yleis-
kirje lomituksen järjestämisestä perhehoidossa. Alussa 
toimimme helsinkiläisen Marjatta-koulun ”alaisena”, ja 
Emmaukselta olemme saaneet apua alusta lähtien, muis-
tuttaa Heikki Sario.

Sariot ja Ojala ovat tyytyväisiä saavutuksiinsa.
– Ilman muuta voimme olla tyytyväisiä katsoessam-

me pitkää elämäntyötämme. Kuinka moni nykyään ryh-
tyy perhehoitajaksi ihan tyhjästä? Kenties moni perhehoi-
tajan tehtävää miettiessään pohtii myös työn sitovuutta. 

Silti arvostan tätä elämää, jossa 
on saanut tutustua omaan pie-
nuuteensa, Heikki Sario jatkaa.

Auta ja tule autetuksi
Perheiden arvoissa korostuvat 
innostus ja idealismi.

– Olemme halunneet antaa 
itsellemme ja asukkaillemme 
hyvän elämän. Me perhehoita-
jat olemme asukkaiden kans-
sa tasavertaisia. Meissä kai-
kissa on vajavaisuuksia ja vah-
vuuksia. Jokainen on saanut 
hyödyntää omaa osaamistaan, 
mutta myös tulla autetuksi. 
Meillä on kodin seinällä mie-
telause, joka kuvaa tätä lähtö-
kohtaa hyvin: yksin emme työ-
tä tee, toinen toistaan tarvit-
see, kuvaa Ojala.

Työllä onkin ollut suuri mer-
kitys perhekotien toiminnassa.

– Mielekäs työ on yksi väylä, 
jonka kautta voi kokea oman ar-

vonsa ja merkityksensä. Ensimmäisinä vuosikymmeninä 
suuri osa työtoiminnasta muodostui asuintalojen ym. ra-
kennusten kuntoon laittamisesta. Sen jälkeen aloitti toi-
mintakeskus Majakka. Asukkaat ovat ottaneet paljon hal-
tuun, sanoo Ulla-Maija Sario.

– Mielekkyys on tullut myös siitä, että työtä tehdään 
yhteisön, ei pelkästään yksilön hyväksi, lisää Maija Ojala.

Asukkaat ovat vuosikymmenten jälkeen edelleen tyy-
tyväisiä perhehoitoon.

– Koti ja kodin henki syntyivät vähitellen ja laitoskult-
tuurista on kasvettu eroon. Tähän olemme satsanneet pal-
jon, kertoo Ulla-Maija Sario.

Perhehoitajista työnantajiksi
Vuosien mittaan perhehoitajat ovat saaneet asukkailtaan 
osakseen varauksetonta rakkautta.

– Omasta vajaavaisuudestamme ja riittämättömyydes-
tämme huolimatta. Jokaisessa yhteisössä pitäisi olla yksi  
down-ihminen osoittamassa rakkautta. Heiltä saa puristuk-
sia ja halauksia niin, että särkynytkin ihminen tulee hoide-
tuksi. Toki olemme myös saaneet kokea sitä toista puolta. 
Tunteet ovat perhehoidossa esillä, ja asukkaat ottavat välil-

Nyt mä aion elää loppuun asti,  
sanoi Pentti, kun rokotuksen sai.

 Matti-Olavi ja Sauli ovat 
jääneet pihatöihin. Sauli 
on kiinnostunut kaikes-
ta, mikä pörisee – niin-
pä pihatyöt sujuvat kuin 
tanssi.

Kyllä koti 
porsaan ajaa, 
tuumi Marja- 
Leena, kun 
kissa oli  
kadoksissa.
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lä mittaa siitä, rakastetaanko heitä todella, miettii Ulla-Mai-
ja Sario.

Huumori, luovuus ja perheiden välinen yhteistyö ovat 
molemmille voimavaroja.

– Koska tunnemme toinen toistemme asukkaat, on 
helppo konsultoida. Vietämme vuotuisjuhlia yhdessä, ja 
voimme myös lomittaa toisiamme, kehuvat perhehoitajat.

Yhteistyön tuloksena syntyi myös Toivo ja Rauha ry, jo-
ka pyörittää toimintakeskus Majakkaa sekä loma- ja vir-
kistystoimintaa.

– Yhdistys syntyi meidän perheemme tarpeesta. Haa-
veilimme lomatoiminnan järjestämisestä, jolloin yhdis-
tyksen avulla saimme rakennettua sille puitteet. Työtoi-
minta tuli mukaan kuvioihin ja yks kaks olimme työnan-
tajia ja palvelun tuottajia, muistelee Maija Ojala.

Palveluja käyttävät tällä hetkellä esimerkiksi Helsin-
ki, Vantaa ja Lohja.

Surutyö on aloitettu
Hyvän perhehoidon ainekset ovat tänään samat kuin 40 
vuotta sittenkin.

– Ihmisläheisyys on tärkeintä. Ensin on löydettävä 
itsestään ihminen ja sitten hoitaja. Olemme kiintyneet 
asukkaisiimme syvästi. Saattohoito ja surutyö on aloi-
tettava ajoissa, ettei eläkkeelle jääminen tule asukkail-

lemme ihan puun takaa. Toisaalta emme vielä oikein tie-
dä, mitä kertoa. Tavoitteemme on, että asukkaat voivat 
jatkaa elämäänsä tässä samassa kyläyhteisössä, miettii 
Maija Ojala.

Asukkaat ovatkin kasvattaneet perhehoitoperheiden 
lisäksi koko kylää.

– Yhteisöllisyys ei ole syntynyt hetkessä, vaan alkuun 
oli paljon ennakkoluuloja. Pikku hiljaa maaperä on muok-
kautunut suotuisammaksi. Itse asiassa perhehoito ja ke-
hitysvammaiset henkilöt ovat kunnalle voimavara, muis-
tuttavat Sariot ja Ojala.

Perhehoitajat kuvaavat asukkaitaan sisarusparveksi.
– He ovat koetelleet toisiaan ja oppineet hyväksymään 

toisensa. Tämä yhteys on heille kantava voima. Samoin yh-
teys perheidemme välillä on asukkaille tärkeä. Siirtyes-
sämme eläkkeelle tavoitteemme on varmistaa, että per-
hekotimme asukkaiden vuosikymmenten ajan kestänyt 
yhteiselo voi jatkua. Keskustelut hyvän ratkaisun löytä-
miseksi ovat käynnissä, kertoo Heikki Sario. 

Sitaatit kirjasta ja perhehoitajilta.

Tilaa kirja musamaija.ojala@gmail.com tai  
puh.050 526 7703 (Maija Ojala) sekä umsario@gmail.com
HinTa 20 euroa + postikulut (n.6,60 euroa)

Kuulen 
kuulen! En 
mä mikään 
sokea ole, 
sanoi Sauli.

Arkisin Sarion ja Ojalan perhekodin asukkaat osallistuvat toimintakeskus Majakan päivätoimintaan.  
Markulla (vas. kuva) on työn alla postilaatikko. Kirsi kutoo mattoa eivätkä kuteet lopu kesken. Vers-
taan toimintaa ohjaa Eero Vilmi, joka saa lämpimän halauksen Pentiltä. Merja puolestaan esittelee 
ruusu-mattoa.
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