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Kun perheeseen sijoitetaan kerralla kaksi taaperoa, menee arki uusiksi. Lasten  

kanssa touhuamisen keskellä pitää muistaa ottaa omaa ja myös yhteistä  
aikaa puolison kanssa. eikä perheen koiriakaan sovi unohtaa.

 Emma ja Pekka 
Pyöttiälä pohtivat 
sijaisvanhemmuutta 
vuosia. He neuvo-
vat kuuntelemaan 
sosiaalityönteki-
jöitä ja luottamaan 
heidän osaami-
seensa.

Emma ja Pekka Pyöttiälästä tuli sijaisvanhem-
pia pitkän pohdinnan jälkeen.

– Emme voi saada biologisia lapsia, joten 
mietimme erilaisia vaihtoehtoja. Ajatus sijais-

vanhemmuudesta kyti vuosia, ennen kuin päätimme ha-
keutua PRIDE-valmennukseen. Pekka lämpeni ajatukselle 
nopeammin. Minun piti pohtia pitempään sitä, että sijoi-
tus voi päättyä lasten palaamiseen vanhempiensa luokse. 
Mutta halusimme osallistua valmennukseen ja katsoa, mi-
tä se tuo tullessaan. Päivä päivältä idea tuntui paremmal-
ta, kertoo Emma Pyöttiälä.

Noin puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymi-
sestä Pyöttiälöille tuli tieto vajaan vuoden ikäisistä kak-
sostytöistä, joille etsittiin sijaisperhettä.

– Ensin tapasimme tyttöjen vanhemmat, jotka hyväk-
syivät meidät. Sen jälkeen aloimme tutustua tyttöihin. He 
asuivat silloin lyhytaikaisessa sijaisperheessä. Vierailim-
me siellä päivittäin, kunnes tytöt alkoivat käydä meidän 
luonamme kylässä. Tutustumisaika venyi muutaman kuu-
kauden mittaiseksi, ja he muuttivat meille vuosi sitten. 
Jäin samalla pois töistä.

Uusi arki oli opettelua kaikille perheenjäsenille.
– Romuvarastona toiminut ylimääräinen huone muu-

tettiin tyttöjen huoneeksi. Meillä on kaksi Serbiasta tuo-
tua löytökoiraa, jotka ovat tähän asti saaneet olla huomion 
keskipisteenä. Nyt meillä olikin kaksi äänekästä pientä ih-
mistä. Alkuajoista muistan sen, että nukkumisen kanssa 
oli vaikeuksia. Kun toinen tytöistä nukahti, niin toinen he-
räsi. Ja jos joku inahti, niin olin heti sängyn vieressä kat-
somassa, onko kaikki hyvin, Emma Pyöttiälä naurahtaa.

Paljon puhetta
Pyöttiälät halusivat säilyttää samat rutiinit kuin mitä ty-
töillä oli ollut lyhytaikaisessa sijaisperheessä.

– Tytöille muutos ei ollut kovin suuri, koska he olivat 
ehtineet tutustua meihin ja kotiimme. Arjen pyörittämi-
sessä minulla oli suuri apu siitä, että olin ollut töissä päi-
väkodissa. Lasten kanssa touhuaminen oli ihan tuttua. Il-
man tätä kokemusta sopeutumisessa olisi varmasti men-
nyt pitempään, Emma Pyöttiälä pohtii.

Päiväkodista oli tarttunut myös se luulo, että työpari 
– tässä tapauksessa puoliso – tietää jo puolesta sanasta, 
mistä on kyse.

– Eihän Pekka tietänyt asioista, jos en niistä hänelle 
kertonut. Niinpä alkuaikoina puhuimme tosi paljon, muis-
telee Emma Pyöttiälä.

– Välillä olin pihalla, mutta onneksi pystyin pitämään 
ensimmäiset viikot tyttöjen tullessa lomaa. Näin Emma 
ei jäänyt yksin, lisää Pekka Pyöttiälä.

Pekka tekee vuorotyötä, joten välillä hänellä on aamu-
vuoro ja välillä iltavuoro. Lasten kanssa puuhaaminen on 
jaettu pariskunnan kesken joustavasti.

– Kun olen tyttöjen kanssa, saatamme käydä kaupun-
gilla tai vain leikkiä ja touhuta. Sillä aikaa Emma voi käy-
dä vaikka kuntosalilla.

– Minä taas vapautan Pekan niinä aamuina, kun hänellä 
on iltavuoro, vaikka lenkille. Silloin voimme mennä tyttö-
jen kanssa kerhoon tai ulos leikkimään. Oma aika on tär-
keää meille molemmille. Ja myös koirat tarvitsevat aikaa 
meidän aikuisten kanssa.

Yhdistyksestä tietoa
Pyöttiälät kuvailevat tyttöjä perustyytyväisiksi, iloisiksi 
ja leikkisiksi neideiksi.

– Heidän myötään arkeemme on tullut uutta vipinää. 
Kaiken kaikkiaan tämä ensimmäinen vuosi sijaisperhee-
nä on sujunut myönteisesti ja mutkattomasti. Erityisen 
iloinen olen siitä tuesta, mitä olemme sijoittajalta saaneet. 
Myös lasten vanhempien kanssa yhteistyö on ollut luonte-
vaa. Alussa haimme yhteydenpidon muotoja ja päädyimme 
siihen, että minä viestittelen lasten äidin kanssa joka toinen 
päivä. Lapset tapaavat vanhempiaan joka toinen viikko. Tä-
mä järjestely toimii hyvin, kiittää Emma Pyöttiälä.

Emma Pyöttiälä on mukana sijaisvanhempien työn-
ohjausryhmässä. Samoin perheessä käy siivooja joka toi-
nen viikko.

– Sosiaalityöntekijät ehdottivat tätä meille. Yritin sii-
vota aina silloin, kun tytöt nukkuivat. Mutta työntekijät 
huomasivat, että tällaisesta arjen avusta olisi meille hyö-
tyä. Ja niin siitä on ollutkin. Sosiaalityöntekijät muistavat 
aina kysyä, tarvitsemmeko jotain ja kai te vietätte parisuh-
deaikaa. Kyllä me helatorstaina karattiin yöksi lentokent-
tähotelliin, kun siskoni tulivat hoitamaan tyttöjä sillä ai-
kaa. Talvella kävimme myös jääkiekkoa katsomassa, kun 
vanhempani ehtivät lastenvahdiksi.

Emma Pyöttiälä liittyi jo ennakkovalmennuksen aika-
na Uudenmaan sijaisperheet ry:n jäseneksi.

– Yhdistykseen kuulumisen myötä saan tärkeää tietoa 
ja mahdollisuuden osallistua sijaisvanhempien vertais-
ryhmiin. Vielä en tosin ole aktivoitunut niin paljon, että 
olisin osallistunut yhdistyksen toimintaan.

Luota työntekijöihin
Jos ajatus sijaisvanhemmuudesta kiinnostaa, niin kannattaa 
osallistua ennakkovalmennukseen. Tätä mieltä ovat Pyöttiälät.

– Valmennuksessa tulee mietittyä monenlaisia asioita, 
se on itsetutkiskelun paikka ja eräänlainen parisuhdeleiri. 
Jokainen sijoitus on erilainen, joten ei kannata liikaa etu-
käteen miettiä, miten se omalla kohdalla sujuu. Sosiaali-
työntekijöitä kannattaa kuunnella ja luottaa heidän osaa-
miseensa. Rohkein mielin vain mukaan! 

Minustako sijaisvanheMpi? tutustu  
 www.sijaisvanhemmaksi.fi
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