
Ikäihmisten perhehoito vei Päivi Hokkasen mu-
kanaan vähitellen.

– Mietin perhehoitajuutta useamman vuoden. 
Näin perhehoidosta juttuja lehdistä ja televisiosta. 

Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 2013, ja tuolloin meille 
käytiin kertomassa perhehoidosta. Silloin vapaiden vä-
hyys arvelutti, eikä minulla ollut tilojakaan.

Hokkanen halusi kuitenkin muutosta. Hän työskenteli 
kotihoidossa, kun paikkakunnalla tuli vuokrattavaksi kuin 
perhehoitoa varten tehty kiinteistö.

– Puhuin asiasta esimiehelleni, ja hän kannusti heittäy-
tymään uuteen. Kunnassa vastaanotto oli todella myön-
teinen. Sain ensimmäisen asukkaani saman tien. Alku oli 
oppimisen aikaa sekä minulla että kunnalla. Etenkin si-
tä pohdittiin, millainen asukas on sopiva perhehoitoon. 
Vastauksen löytämisessä auttaa yleensä muutaman vii-
kon koeaika. Toki sopeutuminen uuteen voi ikäihmisellä 
kestää pitempäänkin. 

Oikeanlaista kemiaa
Nyt Hokkasen luona asuu 3 naista ja yksi mies, jotka ovat 
iältään 80–91 vuotta.

– Omat lapseni ovat jo aikuisia, ja he asuvat muualla. 
Miesystäväni asuu toisella paikkakunnalla, joten hän on 
apunani lomiensa aikaan. Pääasiassa toimin siis perhehoi-
tajana yksin. Onneksi minulla on ihan loistava sijainen, 
Heli Leppänen. Hän lomittaa minua vapaideni aikana.

Hokkanen muistuttaa, että sekä perhehoitajan että 
ikäihmisten kemioiden on sovittava yhteen paitsi keske-
nään myös sijaisen kanssa.

– Sijaisen pitää olla saman henkinen, tykätä ikäihmi-
sistä ja tällaisesta elämäntavasta.

Ruokailut rytmittävät perhekodin päivää.
– Lisäksi aamuisin hoidan pesut ja iltapäivisin ulkoi-

lemme kahvin jälkeen. Teemme yhdessä kotihommia, jos 
asukkaat jaksavat – laitamme ruokaa, leivomme ja pesem-
me pyykkiä. Loppukesästä säilömme marjat ja omenat. Vi-
nyylit ovat suosiossa, joten välillä pistetään tanssiksi. Tyk-
kään suunnitella kaikenlaista tekemistä. Vuokrasin kesällä 

mökin, jossa saimme kaikki viettää mökkielämää. Välillä 
käymme porukalla konserteissa, teatterissa ja ostoksilla. 
Ja joskus meille tulee kotiin vaikkapa haitarinsoittaja tai 
jalkahoitaja. Minusta on mukavaa, että ikäihmisille on jo-
tain ohjelmaa tarjolla rauhallisen arjen vastapainoksi. Sii-
tä jää heille hyvä tunne, vaikkei parin päivän päästä muis-
taisikaan käyneensä missään. Lisäksi tällainen toiminta 
auttaa minua jaksamaan.

Kuntoutuminen palkitsee
Hokkanen on tyytyväinen ratkaisuunsa.

– On kivaa, kun voi halutessaan keitellä aamupuurot 
yöpaidassa eikä tarvitse ryntäillä pitkin kyliä. Suhteet 
ikäihmisiin ovat tiiviit, ja iloitsen heidän kuntoutumi-
sestaan. Monella fyysinen toimintakyky on parantunut 
ja myös mieli virkistynyt. Perhehoitajana toimiminen on 
palkitsevaa, kun näkee, että asukkaat luottavat minuun ja 
tykkäävät olla täällä. Juttelemme asioista ja vaikka samat 
asiat juteltaisiin huomenna uudestaan, ei se haittaa. Myös 
omaiset ovat ottaneet minut ihanasti vastaan. He arvos-
tavat tätä hoitomuotoa. Meillä on hyvin läheiset välit, ja 
olemme usein yhteyksissä. Luottamus ja toisen kunnioit-
taminen ovat avaintekijöitä hyvään yhteistyöhön.

Kielteisiä asioita on suorastaan vaikea löytää.
– Ehkä se, että verkostoituminen muiden perhehoitajien 

kanssa on jäänyt vähiin. Pitää lähteä aika kauas toisen ikäih-
misten perhehoitajan löytääkseen, Hokkanen harmittelee.

Oma persoona pelissä
Hokkanen on tällä hetkellä Viitasaaren ainoa ikäihmis-
ten perhehoitaja. Pioneerina toimimisessa on kuitenkin 
hyviäkin puolia.

– Toki täytyy itse ottaa monesta asiasta selvää. Kunnan 
kaksi palveluohjaajaa käy luonani kerran kuussa ja silloin 
voi puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Jaamme tietoa 
toisillemme. Olen saanut luoda tästä itseni näköisen teh-
tävän, mikä on tärkeää. Tässä on oma persoona pelissä. 
Olen joissakin asioissa aika rento ja joissain jämpti. Pin-
gottaminen ei sovi perhehoitoon. 

PINGOTTAMINEN  
EI SOVI PERHEHOITOON

TEKSTI KIRSI-MARJA NURMINEN KUVAT PETTERI KIVIMÄKI

 Matti on kova  
ulkoilemaan. Per-
hehoitaja Päivi 
Hokkanen auttaa 
Matille hatun pää-
hän.

 Päivi Hokkanen 
lähtee mielellään 
ikäihmisten kanssa 
ulos tekemisen pa-
riin. Martta poimi 
tienvarren kukista 
kauniin kimpun.

Juttelemme asioista ja 
vaikka samat asiat  
juteltaisiin huomenna  
uudestaan, ei se haittaa.
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