
Jane Tuovinen on ehtinyt totutella ikäihmisten 
perhehoitajan tehtävään parin kuukauden ajan. 
Perhehoito on tuntunut omalta jutulta alusta 
lähtien.

– Olin jo pitempään haaveillut, että saisin tehdä jotain 
ikäihmisten kanssa. Meillä on iso talo, ja kaavailin ensin päi-
vätoimintaa. Sitten näin lehdessä ilmoituksen ikäihmisten 
perhehoitajien ennakkovalmennuksesta ja hain mukaan.

Tuovisten perheeseen kuuluu aviomies, 15-vuotias ty-
tär ja kaksi kissaa. Vanhin tytär on jo muuttanut omilleen.

– Meillä on molemmilla laaja suku ja paljon sekä ikäih-
misiä että nuoria ympärillä. On ollut luonnollista tarjota 
kotoa paikka sitä tarvitsevalle – ei tämä ole koskaan ollut 
pelkästään meidän perheen koti. Siksi perhehoitajuuskin 
on tuntunut luontevalta. Valmennuksen tärkein oivallus 
olikin juuri se, että ikäihmiset ovat perheenjäseniä, poh-
diskelee Tuovinen.

Tuovisille muutti helmikuun alussa 88-vuotias Irja. 
66-vuotias Juha viettää perheessä viikon aina kolmen vii-
kon välein. Ikäihmisten tulo perheeseen ei juuri muutta-
nut arkirutiineja.

– Me elämme tässä omaa elämäämme. Tärkeää on, että 
jokainen saa olla sellainen kuin on, Tuovinen painottaa.

Kotiruoka maistuu
Tuovinen kävi tutustumassa Irjaan ennen tämän tuloa 
perheeseen. Heillä synkkasi heti.

– Oli kuin olisimme tunteneet aina. Samoin kävi Ju-
han kanssa. Ensimmäisen viikon jälkeen Juha jo uhosi, 
että hän hermostuu, jos joku vie hänen paikkansa ennen 
seuraavaa intervallijaksoa, nauraa Tuovinen.

Molemminpuolinen huolenpidon side syntyi siis no-
peasti.

– Kaaduin helmikuussa pihalla ja satutin itseni. Tuntui 
tosi hyvältä, kun Irja ja Juha olivat heti etsimässä apua. Ju-
ha soittelee ja kyselee, miten voin. Irjasta on ihanaa, kun 
herätän hänet aamulla ja peittelen illalla nukkumaan. 
Myös ruuasta on tullut kiitosta, ja molemmille on ruoka 
maistunut. Ymmärrän, että on iso päätös lähteä pois omas-
ta kodista. Onkin hienoa, että pystyn tarjoamaan heille 
turvaa, lämpöä ja rakkautta.

Ikäihmisten perhehoito on uutta Sipoossa.
– Siksi olemmekin vähän kuin koekaniineja. Perhe-

hoidon ohjaaja Tarja Valtonen on ihan huippu. Jos jotain 
olemme tarvinneet, esimerkiksi apuvälineitä, olemme sen 
saaneet. Myös ikäihmisten omaiset ovat suhtautuneet per-
hehoitoon myönteisesti.

Myönteistä palautetta
Sipoossa haluttiin olla ensimmäisten joukossa Uudella-
maalla aloittamassa ikäihmisten perhehoitoa, kun halli-
tuksen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa käynnistyi.

– Vuosi sitten keväällä kävimme kuulemassa asiasta, 
sen jälkeen teimme toimintaohjeen ja lopuksi valitsim-
me Tarja Valtosen perhehoidon ohjaajaksi. Viime syk-
synä järjestimme kaksi infotilaisuutta, suomeksi ja ruot-
siksi, ja ensimmäinen valmennuskurssi käynnistyi ennen 
joulua. Nyt on jo menossa toinen valmennusryhmä, kertoo 
Sipoon palvelupäällikkö Nina Martikainen.

Sipoossa ikäihmisten asumispalveluiden tilanne on täl-
lä hetkellä hyvä.

– Meillä ei ole pitkiä jonoja palveluyksiköihin. Perhe-
hoitoon soveltuvia ikäihmisiä nousee esiin kotihoidon ja 
palveluohjaajan kautta, kuvailee Valtonen.

Ensimmäiseen valmennusryhmään osallistuneista Ja-
ne Tuovinen on ainoa, joka on jo aloittanut perhehoitaja-
na. Muut vielä miettivät.

– Meillä on ollut hyvä onni Janen kanssa. Hän on tosi 
hyvä perhehoitaja ja perhekoti on erinomainen. Palaute 
on ollut pelkästään myönteistä. Jane onkin luvannut tul-
la kertomaan valmennusryhmälle ikäihmisten perhehoi-
don arjesta, iloitsee Valtonen.

Uutta oppimassa
Martikainen ja Valtonen kertovat oppivansa koko ajan 
uutta ikäihmisten perhehoidosta.

– Tärkeää on ollut se, että olemme voineet irrottaa yh-
den työntekijän hoitamaan näitä asioita. Vaatii siis resurs-
seja saada asiat pyörimään, pohtii Martikainen.

Sipoolaisten suunnitelmissa on tulevaisuudessa tarjota 
perhehoitoa myös nuoremmille – tällä hetkellä 65 vuotta 
on perhehoitoon ohjattavien alaikäraja.

– Tämä helpottaisi omaishoitajien tilannetta, kun voi-
simme tarjota perhehoitopaikkoja omaishoitajien vapaan 
ajaksi. Samoin aiomme kesällä kutsua kaikki valmennuk-
sen käyneet perhehoitajat yhteiseen tapaamiseen verkos-
toitumaan, kaavailee Valtonen. 

Molemminpuolista  
huolenpitoa
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Perhehoidossa jokainen saa olla sellainen kuin on

Juha viettää Tuovisten perheessä viikon kolmen viikon välein 
ja on viihtynyt hyvin.
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