
Lapissa Ajoissa kotiin -kampanjaan ovat lähdössä 
mukaan kaikkien perhehoidon muotojen edus-
tajat. Promoottorina ideassa on ollut Perhehoi-
toa ja palveluyrittäjyyttä Lapissa -hankkeen 

projektipäällikkö Tuulikki Ahola.
– Olemme tehneet alueellista yhteistyötä Lapin 

I&O-kärkihankkeen ja Perhekeskustoimintamalli Lappiin 
-hankkeen eli Lapin LAPE-hankkeen kanssa kaikkien per-
hehoitomuotojen kehittämisessä. Oman hankealueemme 
kuntien kanssa olemme kehittäneet nimenomaan ikäih-
misten perhehoitoa. Hankkeen yksi tavoite on juurruttaa 
ikäihmisten perhehoito Lapin kyliin. Mutta osallistumal-
la Ajoissa kotiin -kampanjaan pystymme lisäämään tietoa 
perhehoidosta laajemminkin, Ahola pohtii.

– Ikäihmisten perhehoidon lisääminen Lapin maakun-
nassa on myös yksi I&O-kärkihankkeen tavoitteista. Sik-
si tiedotuksella ja yhteistyöllä on tärkeä asema meidän-
kin näkökulmasta, lisää Lapin muutosagentti Johanna 
Lohtander.

Verkostoja rakennettiin keväällä järjestetyssä kai-
kille perhehoidon muodoille yhteisessä seminaarissa.

– Osallistujia oli eri puolilta Lappia, sekä työntekijöitä 
että perhehoitajia. Seminaarissa totesimme, että yhteis-
työtä kannattaa perhehoidon lisäämisessä ja käynnistämi-
sessä tehdä. Seuraava yhteinen verkostoseminaari onkin 
syyskuussa Rovaniemellä. Ajoissa kotiin -kampanja taas 
tuli meille sopivaan saumaan ikäihmisten perhehoidon 
markkinoinnin osalta, Ahola huomauttaa. 

Yhteistyöstä on monenlaista hyötyä.
– Kuntatoimijoilla resurssit ovat pienet, joten ilman 

muuta esimerkiksi yhteisistä toimintaohjeista on iso apu. 
Tavoitteemme onkin saada aikaan kaikille perhehoidon 
muodoille yhteinen toimintaohje, jossa olisi omat osion-
sa ikäihmisten, lastensuojelun ja vammaisten henkilöiden 
perhehoidon erityiskysymyksille.

Hankealueella on jo valmennettu 29 ikäihmisten 
perhehoitajaa ja yksi valmennus on käynnissä. Samoin 
valmennuksia on järjestetty Rovaniemellä ja Kemi-Tor-
niossa. Uusia perhekoteja syntyy kuitenkin hitaasti.

– Yksi syy on perhekodeiksi sopivien kiinteistöjen puu-
te. Toinen syy on varmasti se, että ikäihmisten perhehoi-
don käynnistäminen vaatii aikaa ja resursseja. Siksi hank-
keen tarjoama tuki on monissa pohjoisen Lapin kunnissa 
otettu kiitollisena vastaan, Ahola kertoo.

Tieto perhehoidosta on kuitenkin lisääntynyt ja asen-
teet muuttuneet hyvien kokemusten myötä. Esimerkiksi 
Kolarissa toimiva perhekoti Onnela on toiminut yhtenä 
perhehoidon näyteikkunana.

– Kiinnostusta perhehoitoon on Lapissa koko ajan 
enemmän.

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä -hanke on Pohjoi-
simman Lapin Leader ry:n hallinnoima kaksivuotinen ke-
hittämishanke, joka jatkuu ensi kevääseen saakka. Hank-
keessa kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja sosiaali- ja 
terveysalan pienyrittäjyyttä. 

Lue Lisää  www.pohjoisinlappi.fi > toiminta > hankkeet 

> Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä. Sivulta löytyy myös 
hankkeen tuottama video perhehoidosta.

Yhteistyöllä perhehoitoa  
tutuksi Lapissa

teksti KirSi-Marja NurMiNeN

AjoissA kotiin -kAmpAnjAn  
tApAhtumiA LApissA:

  Tornio: 1.9.2018 infotilaisuus kauppakeskuksessa

  ranua: 11.9.2018 klo 15–17 ikäihmisten perhehoidon  

 infotilaisuus valtuustosalissa

  ivalo: 11.9.2018 klo 10 eteenpäin kerrotaan S-marketin

  aulassa tietoa ikäihmisten perhehoidosta ja valmennuk- 

 sesta.

  Sodankylä: 15.9.2018 ikäihmisten perhehoidon esittely- 

 pöytä järjestömarkkinoilla

Lisäksi tulossa tapahtumia Rovaniemellä ja Kemijärvellä.
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