
Säteen virallisia avajaisia juhlittiin 
6.10. Paikalla avajaisissa oli raken-
nuttajia, kunnan edustajia, yhteis-

työkumppaneita ja perhehoitajia. Jokai-
sen puheessa korostui ylpeys hankkeessa 
mukanaolosta ja toive siitä, että tämä on 
vasta alkua.

Perhehoitokylän kummiksi nimetty 
psykologi Pirkko Lahti puhui tilaisuu-
dessa yhteisöllisyyden paluusta suoma-
laiseen asennekulttuuriin. Hän yllätti 
kuulijat kertomalla tutkimuksesta, jonka 
mukaan palvelutaloissa muiden ikäistensä 
kanssa asuvat kokevat itsensä hyvin usein 
yksinäisiksi. 

– Pelkät hienot puitteet eivät riitä, vaan 
paikan ihmiset luovat lämmintä ja kodi-

kasta ilmapiiriä. Omaistenkin pitää so-
peutua uuteen tilanteeseen, sillä tänne 
ei voi vain kävellä sisään kuin laitokseen, 
Lahti kuvaili.

Lahdelle luovutettiin kortti, jonka sisäl-
tä paljastui perhehoitokylän avain. Kum-
mi yllättyi iloisesti muistamisesta.

Turvallinen arki tärkeintä

Perhehoitoliitto pitää perhehoitokylää 
erinomaisena vaihtoehtona niin ikäihmi-
sille kuin perhehoitajille, sillä siinä toteu-
tuu toimeksiantosuhteisen perhehoidon 
perusidea, perheessä yhdessä eläminen. 

– Hyvään ikäihmisen perhehoitoon kuu-
luu toiveiden kuuleminen ja mahdollisuus 

tehdä valintoja, turvallisuuden tunne, yh-
teisö, mutta myös mahdollisuus omaan 
rauhaan, turvallinen arki ja joskus mahdol-
lisuus juhlaan. Virkistävä ja aktivoiva per-
hehoito johtaa parhaimmillaan terveyskes-
kuskäyntien vähenemiseen ja on siten sekä 
taloudellisesti että inhimillisesti kannattava 
vaihtoehto, muistutti Perhehoitoliiton toi-
minnanjohtaja Pirjo Hakkarainen.

Perhehoitajat tsemppaavat toisiaan

Perhehoitajaksi kylään muuttanut An-
ne-Mari Sirén kertoi, että häntä kiehtoi 
alusta asti hankkeen yhteisöllisyys. Vaikka 

Puhelias Esa Palin muistelee vanho-
ja ja kertoo elämänsä tarinan en-
nen kuin ensimmäistäkään kysy-

mystä on esitetty. Ammattejakin on ollut 
viisi, sanoo mies ja heilauttaa kookkaita 
työmiehen sormiaan.

– Olen elämässä mennyt aina sinne, 
missä tarvitaan. Ensin maalaismyymälään 
apulaiseksi, sitten myyjäksi ja edelleen se-
katavarakauppaan. No myyminen vaihtui 
liha-alalle aputöihin, mutta kun puukko 
sopi käteen hyvin, vanhemmat miehet 
neuvoivat minulle teurastajan ammatin. 

Ja ruhot halkaistiin kirveellä, kun ei sahoja 
ollut. Piti osua keskelle selkärankaa.

Nuoremmat ovat tuskin kuulleetkaan 
laukkamakkarasta, mutta jokainen senio-
ri tietää, mistä Palinkin sitä veisteli. Lihaa 
sisäelinten ympäriltä, keuhkoa, perunaa, 
sipulia ja mausteita. Laukkamakkara pur-
sottui suppilosta suoleen, mutta toinen 
ammatti kutsui jo.

– Nuorisoseuran tansseihin kaivattiin 
orkesteria, ja sellaisenhan me perustim-
me. Haitari, viulu ja kitara olivat, ja minä 
menin rumpuihin. Sitten harjoiteltiin ja 
kierrettiin tanssilavoja. Naimisiinkin jou-
duin, kun oltiin soittamassa ja illan päät-
teeksi syliin putosi nainen, joka sanoi, että 
”sää olet mun”. Minä sanoin, että selvä se 
sitten on.

Ammatit eivät suinkaan tähän loppu-
neet, vaan Esa Palin opetteli hitsaamaan, 
kun kaverin kaidepajalla tarvittiin, ja sor-
vaamaan, kun rakennustakomo tarjosi 
töitä. Väestönsuojiin syntyi ovia useam-
man vuoden ajan.

– Ahvenanmaalla päästiin seuraavaksi 
rakentamaan matkustajapaviljonkia. Kun 
kovasti tehtiin, urakka tuli aina torstaina 
valmiiksi, ja sitten lähdettiin kalaan. Kun 
sitten taas uusia rakennustarvikkeita tuo-
tiin laivalla, minä pääsin käyttämään nos-
turia, ja palkaksi tuli pullo. Mutta älä nyt 
sitä kirjoita. Tai no, anna mennä.

Pientä remonttia

Ja sitten niitä muita ammatteja. Raken-
nustyömies, kokki, talonmies… Esa Pali-

nin kädestä loppuvat sormet, ja tarvitaan 
se toinenkin ahavoitunut lapion kokoinen 
koura töitä laskemaan. 

Kunnes sitten viisikymppisenä remont-
timies joutui remonttiin itse. Kuluneet 
lonkat tehtiin uudelleen metallista, ja mies 
vitsaili lääkärille, että eivät kai nämä ruos-
tu, ja että saisiko näihin vaseliinia. Ei tullut 
vaseliinia, mutta eläke tuli. Ja muutakin 
pientä remonttia kuulemma on vanhassa 
varressa ollut.

– Vähän niin kuin vanhoissa taloissa.
Ikämies istuu lukutuolissaan ja turi-

see tarinaa, jossa työt vaihtelevat, lapset 
syntyvät ja tapahtumat soljuvat hauskana 
nauhana. Mutta on sitä ollut muutakin. 
Ensimmäinen vaimo lähti rikkaamman 
ja komeamman perään, ja toinen vaimo 
nukkui pois. Sitä ennen Palin ehti toimia 
hänen omaishoitajanaan pitkän aikaa. 
Moneskohan työ sekin oli? Lääkäri kiit-
teli leskeä siitä, että oli tehnyt tarpeeksi 
ja hoitanut vaimonsa hyvin loppuun asti.

Palin vakavoituu, mutta tokaisee sitten, 
että on hänellä näitä tyttöystäviä. Ja hil-
jenee uudelleen pitemmäksi toviksi, kun 
toimittaja pääsee tunnin juttelun jälkeen 
kysymään ensimmäisen kysymyksensä: 
mikä elämässä on tärkeää?

– Varmaan… se onkin vaikea paikka… 
että pitää itsensä kunnossa. Ei sittenkään. 
Rakkaus, ja se että pitää toisesta huolta. 
Ja että on sovinnossa itsensä kanssa ja voi 
katsoa eteenpäin, tulee mitä tulee.

Joulu ainakin tulee, ja sitä ennen tuntuu 
tulevan oma tytär käymään, sillä ovikello 
soi.

Elämisen arvoista elämää

Esa Palin asui vielä keväällä kerrostalos-
sa Kaarinassa, mutta haki paikkaa per-
hekotiin. Sitten kerrottiin, että kymme-
nien hakijoiden joukosta pääsisi Suomen 
ensimmäiseen perhehoitokylään, koska 

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

Teksti ja kuvat Klaus Somerkoski

Perhekodissa on  
mukava muistella menneitä
Otsikko on suora lainaus Esa Palinin puheesta. Lukutuolissaan 
tarinoiva mies kertoo menneensä elämässä aina sinne, missä 
on tilaa. Nyt sitä oli Säteessä, maan ensimmäisessä perhehoi-
tokylässä, jossa otetaan joulukin vastaan.

katsottiin, ettei tarvita vielä ympärivuo-
rokautista hoitoa.

– Tänne sai tuoda omia huonekaluja ja 
omat kirjat. On kotiruokaa, ulos pääsee 
päivittäin ja radiosta voi välillä kuunnella 
äänikirjoja. Hoito on hyvää ja isäntäparis-

kunta on ystävällinen. He valvovat, ja se 
tuo turvallisuutta. Joku vieras vitsaili, että 
tämähän on kuin vankila, portitkin lukos-
sa. Nauroin vaan, että juu ihana vankila 
on! Poiskin pääsee aina jos haluaa. Isäntä 
tulee saunaan kaveriksi ottamaan löylyt ja 

pesee välillä selänkin, Palin kehaisee.

Avarassa keittiössä istutaan pullakahvil-
la isäntäpariskunnan ja neljän asukkaan 
kanssa kuin nykyaikainen uusioperhe. Ul-
kona hämärtää. Tuntuu kodilta. 

Omat kirjat ja niiden lukeminen on Esa Pa-
lininille tärkeää.

Esa Palin muutti kimpsuineen ja kampsuineen Kaarinan perhehoitokylä Säteeseen lokakuussa. Hänen mielestään hoito perhekodissa on 
hyvää ja elämä siellä turvallista.

Perhehoitokylän avajaisissa tehtiin historiaa

>>> Jatkuu seuraavalla sivulla 
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kyseessä on hyppy tuntemattomaan, hän 
odottaa tulevaa innolla.

– Ensin mietin, että mikäköhän juttu tä-
mä oikein on. Kun kuulin lisää, lopullinen 
päätös oli kuitenkin helppo tehdä.

Perhehoitajat ovat osallistuneet val-
mennukseen, jonka aikana on arvioitu 
omia valmiuksia ja halukkuutta tehtävään 
yhdessä kouluttajien kanssa. Sirén kertoo 
valmennuksen auttaneen suuresti henki-
sessä prosessissa, ja tietää nyt motivaa-
tionsa olevan oikea. Haasteita ja vaikeita 
tilanteita tulee varmasti eteen, mutta Sirén 
ei murehdi niitä etukäteen.

– Valmennuksessa käytiin läpi mahdol-
lisesti eteen tulevia haasteita ja kyseen-
alaistettiin, oletko todella valmis. Silti ha-
lusin lähteä mukaan.

Sirén kertoi, että ikäihmiset tavattuaan 
yhteenkuuluvuuden tunne syntyi heti. 
Muilta perhehoitajilta hän saa tärkeää 
vertaistukea.

– Meillä perhehoitajilla synkkaa kes-
kenämme tosi hyvin. Olemme sopineet 
hyödyntävämme omia vahvuuksiamme 

ja persoonallisuuksiamme haasteiden ja-
kamisessa. Tavoitteeni on luoda avoin ja 
rehellinen ilmapiiri, jossa asukkaat eivät 
patoa asioita sisälleen. Kun jokaisella on 
turvallinen olo, myös vaikeista asiois-
ta voidaan puhua. Konfliktitilanteessa ei 
haeta syyllistä, vaan jutellaan rauhassa. 
Jos jollakulla sattuu olemaan huono päi-
vä, muut yhteisön jäsenet kannattelevat. 

Aikaa myös luovuudelle

Omana vahvuutenaan Sirén pitää läsnä 
olemisen taitoa. Hän haluaa myös houku-

tella asukkaissa piilevät kyvyt esiin harras-
tamalla ikäihmisten kanssa vaikkapa mu-
siikkia, maalausta, runoja ja lukuhetkiä. 
Hänen mukaansa jokaisessa ihmisessä on 
luovuutta, sitä vain ei ole ehkä käytetty 
vuosiin. 

– Perhehoitajan pitää osata joustaa tar-
vittaessa, mutta myös pitää omat rajansa 
ja muistaa levätä. Tämä on myös meidän 
hoitajien koti, jonne lapseni ja ystäväni 
ovat tervetulleita. Kaikkien omaiset voivat 
tulla kylään, eikä keneltäkään tarvitse ky-
syä lupaa keittää kahvia, Sirén muistuttaa.

Tärkeintä kaikista Sirénille on luoda 

Vanhusten hoito on nykyisin sitä, 
että ulkopuolinen arvioi, mitä 
vanhus tarvitsee ja sen jälkeen 

vanhus itse maksaa näistä palveluista. 
Miten tähän kuvioon sopii kohtaaminen? 
Voiko sitä tilata ja mitä se maksaa? Entä 
työntekijöiden tarpeet? Kun hoitotoimen-
piteet karsitaan minimiin, saako tehtäväs-
tä enää inhimillistä ravintoa?

Muun muassa näitä asioita pohti kou-
luttaja ja työnohjaaja Lassi Pruuki yhdes-
sä osallistujien kanssa ikäihmisten perhe-
hoidon koulutuspäivillä Jyväskylässä lo-
kakuun lopulla.

– Kun hoidetaan ruumista, pitäisi hoitaa 
henkeä ja sieluakin. Asioiden puheeksi otta-
mista ehkä vähän arastellaan. Hoitajat ovat 
myös voineet elää erilaisessa uskonnollisessa 
kulttuurissa kuin ikäihmiset. Lähestymisen 
kynnyksen ylitys voi tuntua vaikealta. 

Pruukin mielestä perhehoitoon voisi-
kin tuottaa keskustelun aloituksia, joilla 
perhehoitaja pääsee lähemmäs hoidetta-

vaansa ja voi esimerkiksi kysyä, mitä sinä 
ajattelet näistä asioista. 

Ihmisen hyvinvointi on suhteissa.
– Dialogisuus ei toteudu sosiaalisessa 

mediassa, koska se vaatii läsnäoloa. Siihen 
ei teknologia pysty. Myös hoiva- ja hoito-
tehtävissä on tärkeää antaa vastauksia hoi-
dettavalle ja reagoida hänen tarpeisiinsa, 
Pruuki muistutti.

Hoivatyöhön pitäisi kuulua uteliaisuus, 
kiinnostus ja kuunteleminen.

– Miten voimme olla myötäeläviä? Tuntei-
den näyttäminen on kovaa ammatillisuutta.

Perhehoitokylään jonotetaan

Kaarinan vanhuspalveluiden johtaja Sei-
ja Sjöblom kertoi koulutuspäivillä perhe-
hoitokylä Säteen tarinan.

– Meillä oli aluksi vaikeuksia saada 
ikäihmisiä perhehoitoon – nyt heitä on 
12 jonossa perhehoitokylään. Olemme 
tehneet asiakaskriteerit, joiden perusteella 

valinnat tehdään. Niiden avulla voi myös 
perustella, miksi joku ikäihminen ei tule-
kaan valituksi.

Päivien osallistujia kiinnosti, voiko 
kodissa asua enemmän kuin neljä ikäih-
mistä, jos molemmat puolisot toimivat 
perhehoitajina. Tällä hetkellä jokaisella 
asukkaalla on oma huone ja perhekotiin 
mahtuu neljä asukasta.

Samoin Sjöblomilta kyseltiin kylävas-
taavan tehtävästä ja sijaistamisesta. Saako 
sijainen asua perhehoitajan omassa asun-
nossa? Pääseekö tehtävästä irti, jos on va-
paan aikana kotona?

– Tämä puhuttaa vielä. Osalla perhe-
hoitajista on vielä olemassa kakkosasunto 
tai he voivat kyläillä lastensa luona vapai-
den aikana.

Takaisin huippuhetkiin

Psykologi Pirkko Lahden puheenvuoro 
käsitteli sekin yhteisöllisyyttä.

Kädenjälkiä yhteiskuntaan

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO YHDISTYKSET

Pohjois-Karjalan Perhehoitajat 
ry juhlii tänä vuonna 30-vuo-
tista taivaltaan. Lokakuisena 

lauantaina joukko perhehoitajia lapsi-
neen kokoontui Huhmarissa Polvijär-
vellä. Päivä käynnistyi lounaalla, jonka 
jälkeen osallistujat suuntasivat omiin 
työpajoihinsa. PePPi-hanke järjesti ta-
paamiseen erilliset lasten ja nuorten 
työpajat, joissa muun muassa askarrel-
tiin, leikittiin ja tehtiin tulevaisuuteen 
liittyviä sarjakuvia. 

Vanhempien tapaamisessa itkettiin, 
naurettiin, muistettiin pitkään toimi-
neita perhehoitajia ja jaettiin arjen ko-
kemuksia. Moni totesi, ettei vaihtaisi 
päivääkään pois perhehoitajana. 

– Yhdistystoiminnassa on mukana eri 
vaiheessa perhehoitajuutta olevia ihmisiä. Tämä on suuri rikkaus, tuumii yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaana Vainikainen.

Jo pidempään toiminut perhehoitaja voi saada uutta intoa ja näkökulmaa vasta-
alkajalta. Uusi perhehoitaja taas puolestaan saa rinnalleen kokeneen ja uskoa arkeen 
ja tulevaisuuteen antavan ihmisen.

Aktiivisia jäseniä yhdistyksellä on noin 165. Tapahtumiin osallistuu säännöllises-
ti kymmenisen perhettä. Kolmeenkymmeneen vuoteen on mahtunut monenlaista 
toimintaa ja tapahtumia pikkujoulujuhlista makkaran paistoon ja sukkien myyntiin. 
Vertaistoimintaa ja koulutuksia kaivataan alueelle enemmän. Retket, virkistystoimin-
ta ja yhteiset hetket samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa koetaan erittäin 
tärkeäksi. 

Tapahtumat antavat niin lapsille kuin aikuisillekin mahdollisuuden tutustua uusiin 
ihmisiin, joiden kanssa on syvä myötäelämisen mahdollisuus. 

Yhdistyksestä apua arjen haasteisiin

– Jäsenten saaminen mukaan toimintaan on suurin haaste yhdistyksen toiminnas-
sa. Siihen vastataan kuuntelemalla jäsenten toiveita ja keskittämällä toiminta niihin 
tapahtumiin, joihin osallistujia riittää. Uskon kuitenkin, että tiedon lisääminen per-
hehoidosta nostaa jäsenmäärää ja toiminta lähtee sen myötä taas kunnolla käyntiin, 
sanoo sihteeri Anne Kuutamo-Ristiharju.

Yhdistyksen rooli perhehoitajille on merkittävä. Perhehoidon suosituksissa ja oh-
jeistuksissa tapahtuu paljon muutoksia, joiden vaikutuksia arkeen on hyvä saada 
pohtia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Perhehoito-lehti koetaan hyvänä ja ajankohtaista tietoa antavana lehtenä. Perhe-
hoitajan arki on hyvin erityistä ja koetaan, että sitä ei voi ulkopuolinen täysin ym-
märtää. On tärkeää kuulla, että ei ole yksin haasteiden kanssa. 

– Lapset sukeltavat ihon alle, eikä ilman tunteita voi arkea eteenpäin elää, Vaini-
kainen kertoo.

Teksti Anni Pajari
Kuva Elli Ristiharju

Pohjois-Karjalassa toivotaan uusia 
perhehoitajia mukaan toimintaan

Pohjois-Karjalan Perhehoitajat juhli 30 
toimintavuottaan muistamalla pitkään 
toimineita perhehoitajia ja jakamalla arjen 
kokemuksia. PePPi-hanke järjesti samaan 
aikaan lapsille omaa ohjelmaa.

Mikä Säde?
• Lokakuun puolivälissä 16 vanhusta ja neljä perhehoitajaa muuttivat uudenlaiseen 

ikäihmisten tuetun asumisen yksikköön Kaarinaan, Varsinais-Suomeen. 
• Perhehoitokylässä ikäihmiset asuvat yhdessä perhehoitajan kanssa samassa talossa 

kodinomaisesti, ja talot muodostavat pienen kyläyhteisön. 
• Perhehoitajille maksetaan toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio ja kulukorvaus, 

asumisesta peritään vuokraa. Kaupunki tarjoaa tukea hoitajille, täydennyskoulutusta 
sekä sijaisjärjestelyt.

• Perhehoitokotihanketta ovat olleet toteuttamassa Kaarinan kaupungin lisäksi Perhe-
hoitoliitto ry ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö. 

– Nykyisin ajatellaan, että vanhusten 
pitäisi pystyä asumaan omassa kodissaan 
niin pitkään kuin mahdollista. Tämä joh-
taa toisaalta yksinäistymiseen, ja onko se 
kaikkein parhain vaihtoehto? Yhteisöllä 
on suuri merkitys mielenterveydelle, ja 
tässä kohtaa perhehoito nousee esiin.

Ikäihmisten itsemääräämisoikeutta toi-
saalta korostetaan, toisaalta tätä oikeutta 
vastaan rikotaan koko ajan. Etenkin muis-
tisairaiden kanssa toimiminen pohditutti 
osallistujia.

– Voisiko ikäihmisen palauttaa joten-
kin hänen elämänsä huippuhetkiin? Myös 
turvallisuus, rutiinit ja kiireettömyys rau-
hoittavat levotonta.

Lahti muistutti myös, että siinä missä 
hoidettavat ovat aikoinaan tehneet pit-
kän työuran ja jättäneet kädenjälkensä 
tähän yhteiskuntaan, myös perhehoitajat 
jättävät tehtävänsä kautta oman jälken-
sä. 

Teksti Kirsi-Marja Nurminen

yhdessä lämmin koti, jossa jokaisella on 
turvallinen ja hyvä olla. Jokaisen persoona 
otetaan huomioon.

– Lopulta ikäihmiset kaipaavat hyvin 
tavallisia asioita. Kunnon kotiruokaa, seu-
raa, ulkoilua ja turvallista arkea.

Teksti  ja kuva Anni Pajari

>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Perhehoitaja Anne-Mari Sirén toivottaa 
omaiset tervetulleiksi kylään.
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