
Perhehoitoliiton hallitus valitsi ikäihmisten yhteisöllisen perhehoidon kehittämisen  
Kaarinassa viime vuoden parhaaksi perhehoitoteoksi. Lokakuussa 2014  

avatussa perhehoitokylä Säteessä on viisi kotia, joissa jokaisessa asuu  
perhehoitajan lisäksi 4 ikäihmistä.

yhteisöllisyyden 
alkutaipaleella



Perhehoitaja Anne-Mari Sirénille oma yhteisö 
on ollut haaveena jo pitkään. Kulunut vuosi per-
hehoitokylässä on ollut opettavainen.

– Olen oikein ahminut uutta. On ollut hie-
noa hoitaa mammojani. He kutsuvat minua äidiksi, hän 
hymyilee.

Sirén ja hänen neljä mammaansa ovat perheentyneet 
pikku hiljaa.

– Toki haastaviakin tilanteita on ollut. Nukun välillä 
huonosti, ja silloin saa ponnistella löytääkseen omat voi-
mavaransa. Eräskin mamma herätteli minua välillä öisin 
maanjäristysten takia. Silloin sovimme, että koska nämä 
maanjäristykset menevät aina ohi, hän odottelisi sitä rau-
hassa omassa sängyssään. Samoin olen joutunut luopu-
maan kahdesta ikäihmisestä, koska heidän hoitamisensa 
kävi niin raskaaksi. Kaikki kokemukset ovat silti rikkaus.

Vapaata tarvitaan
Perhehoitajan tehtävän sitovuus on myös tullut tutuksi.

– Perhehoitokylässä asuminen poikkeaa hieman taval-
lisesta perhehoidosta. Minulla ei tavallaan ole omaa kotia, 
kun asun kylässä. Sijaiset tulevat tänne asumaan silloin, 
kun olen vapaalla. Hankin oman asunnon vasta syksyllä, ja 
nyt voin mennä sinne vapaiden ajaksi. Aikaisemmin olin 
joskus hotellissa, joskus sukulaisissa. Alkuun myös sääs-
tin vapaapäiviä ja tein kolme kuukautta putkeen ilman va-
paata. Se ei ollut hyvä juttu, tietää Sirén nyt.

Perhehoitokylän perhehoitajilla on ollut apunaan työl-
listettäviä.

– He ovat käyneet auttamassa kaksi kertaa viikossa. 
Ei olisi haitaksi, vaikka kävisivät useamminkin. Kaipaan 
lenkkejä luonnossa ja aikaa rentoutua. Pidänkin välillä 
ihan palkatonta vapaata.

Käytännöt luodaan yhdessä
Perhehoitokylän ideana oli, että perhehoitajat voisivat 
tehdä yhteistyötä ja saada toisiltaan vertaistukea. Yhtei-

söllisyyden syntyminen ottaa kuitenkin oman aikansa.
– Haasteena on ollut se, että meillä ei oikein ole ollut ai-

kaa ja energiaa toteuttaa kaikkia niitä ideoita, mitä olem-
me miettineet. Itse teen yhteistyötä esimerkiksi seurakun-
nan kanssa. Sieltä käy meillä pappi pitämässä hartaushet-
ken kerran kuussa. Myös askarteluohjaaja käy pari kertaa 
kuussa, ja joka viikko täällä vierailee kaksi vapaaehtoista.

Muuten perhekodin arki rakentuu ruokapöydän ym-
pärille.

– Mammat jäävät usein ruuan jälkeen istumaan pöy-
dän ääreen, ja siinä voimme sitten jutustella, muistella tai 
vaikka laulaa luikauttaa. Välillä he lepäilevät omissa huo-
neissaan. Jokainen saa olla oma itsensä, eikä huonoakaan 
päivää tarvitse peitellä. Jos sanotaan pahasti, pyydetään 
anteeksi, korostaa Sirén.

Pöydän ääressä luodaan myös perhekodin käytäntöjä.
– Olemme esimerkiksi puhuneet omatoimisuuden tär-

keydestä. 

Sosiaalisuus lisääntyy
Palaute mammoilta ja heidän läheisiltään on ollut pää-
asiassa myönteistä.

– Kyllähän monet pitävät tällaista asumismuotoa para-
tiisina verrattuna entiseen kotiin tai laitokseen. Monella 
sosiaalisuus lisääntyy ja turvattomuuden tunne vähenee. 
Mammat ovat tuumanneet, että he haluavat elää täällä lop-
puun saakka, sanoo Sirén.

Perhehoitajuutta pohtiville Sirén korostaa itsetunte-
muksen merkitystä.

– Itsensä kanssa pitää olla sinut ennen perhehoitajaksi 
ryhtymistä. Omaa sisintään kannattaa kuunnella ja luot-
taa siihen.

Tyytyväisyys suurta
Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom 
tietää, että perhehoitokylän yhteisö on vasta yhteisen mat-
kansa alkutaipaleella, ja matka jatkuu. 

anne-Marin uuden  
vuoden lupaus: eteenpäin, 

sanoi mummo lumessa.

Jokainen saa olla oma itsensä, eikä huonoakaan päivää tarvitse 
peitellä. Jos sanotaan pahasti, pyydetään anteeksi.

Terttu Ali-Raatikainen 
(vas.) käy Anne-Mari 
Sirénin (oik.) perheko-
dissa vapaaehtoise-
na jumpparina. Terttu 
tuli perhekotiin Leila 
Lehtosen (istumassa) 
perässä.
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Yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry, SOS-Lapsikylä 
ja Ammatillisten perhekotien liitto ry.

9.–10.11.16   /
/  Jyväskylä

– Yhteisön kasvu vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja kesken-
eräisyyden hyväksymistä. Tätä meille korosti valmenta-
jamme, psykologi Pirkko Lahtikin. Yhteisössä on vuoden 
aikana harjoiteltu muun muassa erilaisuuden hyväksy-
mistä ja sallivuutta. Yhteisön yhteisiä asioita on pohdit-
tu kyläkokouksissa. 

Yhteisö on hyvällä tiellä, sillä viime vuonna tehdyn 
asiakastyytyväisyyshaastattelujen tulokset olivat todel-
la hyviä.

– Samoin omaistyytyväisyyskyselyn tulokset olivat 
erinomaisia, mistä olemme iloisia.

Kaarinassa ei ole jääty hymistelemään hyviä tuloksia, 
vaan ikäihmisten yhteisöasumisen kehittämistä mieti-
tään edelleen. 

– Alustavia suunnitelmia on laadittu sellaisen yhtei-
söasumisyksikön rakentamisesta, jossa voisi toimia joko 
ikäihmisten yhteisökoti tai ikäihmisten perhehoitokoti. 
Olemme sitoutuneet vahvasti perhehoidon kehittämiseen, 
koska ikäihmisten palveluissa erilaisten asumisratkaisu-
jen tarve lisääntyy lähitukevaisuudessa, Sjöblom muis-
tuttaa. 

aina saa kahvit
TerTTu Ali-rAATikAinen on yksi Anne-Mari Sirénin per-

hekodissa vierailevista vapaaehtoisista. Hän löysi perhe-

kotiin yhden mamman mukana.

– Olen tuntenut Leilan jo 4 vuoden ajan. Perhehoito ei 

ollut minulle aikaisemmin tuttua. Perhekoti tuntuu minus-

ta hyvältä paikalta, koska ikäihmisillä on seuraa toisistaan. 

Monet ovat aikaisemmin asuneet yksin. Nyt heillä on apu 

lähellä, mikä luo turvallisuutta.

Leila on ollut tyytyväinen uuteen kotiinsa.

– Hänen ei kuulemma tarvitse murehtia mistään, vaan 

kaikki asiat hoituvat. Hän kaipaa ainoastaan palvelutalon 

lauluhetkiä.

Kun Terttu tulee vierailulle, pistetään usein pystyyn 

jumppa.

– Kaikki tykkäävät liikunnasta. Leila tosin saattaa tuu-

mata, että te olette omineet Tertun vallan, hän nauraa.

Monessa mukana oleva Terttu käy mielellään perhe-

kodissa.

– Siellä on tosi mukava käydä ja aina saa kahvit!


