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Parisuhde on perhekodin perusta. Pienetkin rakkauden 
teot tuovat hyvän mielen ja voimia arkeen.

 Pauliina ja  
Atte Nurminen 
muistuttavat, että 
parisuhdeasioita  
ei pidä lakaista  
maton alle.  
Pienessä kuvassa 
Teija Kinnunen ja 
Jari Makkonen.

Kun toinen osuu kohdalle, niin voidaan pussa-
ta ja taputella, nauravat ikäihmisten perhe-
hoitajat Teija Kinnunen ja Jari Makkonen.

Kinnusen ja Makkosen perhekodissa pari-
suhdetta hoivataan esimerkiksi läheisyydellä ja toista ke-
humalla. Kinnuset ovat uuspari, joka tapasi tanssin mer-
keissä vuonna 2012. Naimisiin he menivät vuonna 2014.

– Päätimme jo heti alussa, että tässä suhteessa ei huu-
deta eikä riidellä – eikä mökötetä. Me olemme niin kovia 
puhumaan, ettei se onnistuisikaan.

Pari viihtyi niin hyvin yhdessä, että he halusivat tehdä 
työtäkin kahdestaan. Vastauksena toiveeseen tuli ikäih-
misten perhehoitajien ennakkovalmennus.

– Valmennuksen aikana pohdimme kovasti perhehoi-
tajuutta ja välillä halusimme ryhtyä perhehoitajiksi, vä-
lillä taas emme. Mutta lopulta päätös oli myönteinen. En-
simmäinen asukkaamme tuli meille reilu vuosi sitten jou-
luaattona. Tällä hetkellä meillä on viisi 69–85-vuotiasta 
ikäihmistä perhehoidossa.

Mitta hukassa
Valmennuksesta huolimatta perhehoitajan tehtävä tuo 
mukanaan yllätyksiä. Niin Kinnuselle ja Makkosellekin.

– Tuli paljon kaikkea uutta, mitä piti selvitellä sijoitta-
jan ja kunnan kanssa. Siihen kulunut aika oli pois yhdessä-
olosta ja vei paljon energiaa. Jälkeen päin mietimme, miksi 
nyt sanoin toiselle tuolla tavalla, pienistä, turhanpäiväisis-
tä asioista. Desin mitta oli aina hukassa, ja siitä onkin tul-
lut meille vitsi. Meillä oli silloin sosionomi-harjoittelija, ja 
hän pisti meidät välillä ulos lenkille, pariskunta muistelee.

Perhehoitajan tehtävistä pariskunnan ei ole tarvinnut 
käydä kissanhännänvetoa, vaan arkea pyöritetään yhdessä.

– Kun alkuvaikeuksista selvittiin, on kaikki asettunut 
paikoilleen. Olemme saaneet paljon apua työnohjaukses-
ta, jossa on saanut purkaa asioita. Samoin Perhot-hank-
keen työntekijät ovat olleet tärkeä tuki. Attendolta saa-
daan meille kerran viikossa neljäksi tunniksi sijainen, ja 
silloin pääsemme yhdessä asioille tai vaikka vain ulkoile-
maan. On hyvä muistaa, että apua on saatavilla.

Omaa tilaa
Kinnunen ja Makkonen ovat halunneet perhekodissakin 
säilyttää oman tilansa – samoin kuin ikäihmisille anne-
taan omaa rauhaa.

– Tämä on aikuisten ihmisten koti ja myös meidän elä-
mämme. Jos haluamme joskus hetken katsoa yhdessä te-
levisiota, niin emme siitä kanna huonoa omatuntoa. Per-
hehoitajillakin pitää olla oma intiimielämänsä – onneksi 
yöt ovat olleet rauhallisia.

Vapaallaan pari käy lastensa luona tai kylpylöissä, 
vuokraavat mökin tai suuntaavat urheilutapahtumiin.

– Silloin emme mieti perhekodin asioita, vaan voim-
me käyttää ajan toisiimme. Meillä on ihan loistavat sijai-
set, he kiittävät.

Eikä tanssikaan ole ihan kokonaan unohtunut.
– Meillä käy välillä soittajia, ja silloin pistämme tans-

siksi. Ikäihmisetkin innostuvat joskus tanssimaan, ja ja-
lat ovat äkkiä yhtä kevyet kuin nuorena.

Mistä aikaa?
Parisuhde on se pääsuhde perhekodissa. Jos se ei toimi, 
ei toimi mikään mukaan. Näin summaavat sijaisvanhem-
mat Pauliina ja Atte Nurminen, jotka ovat myös vetä-
neet perhehoitajien parisuhdevertaisviikonlopun viime 
syksynä.

Suurimmaksi haasteeksi perhehoitajat kokevat yleen-
sä sen, ettei parisuhteen hoitamiselle tahdo löytyä aikaa.

– Myös voimavarat voivat olla joskus vähissä, kun ener-
gia kuluu lasten asioiden hoitamiseen. Ja jos parisuhtees-
sa on kahnausta, kuluvat voimat turhaan sen vatvomiseen. 
Myönteistä on kuitenkin se, että pariskunnat ymmärtävät 
kyllä parisuhteen merkityksen ja sen, että siihen pitää pa-
nostaa, Nurmiset pohtivat.

Toisaalta parisuhteesta voi saada voimia haastavissa 
tilanteissa.

– On ilman muuta hienoa, kun oman puolison kanssa 
voi jakaa sijaisvanhemmuuden ilot ja surut.

Puhetta ja puhetta
Parasta parisuhteen hoitoa arjessa on puhuminen.

– Joskus voi tuntua siltä, että parisuhdeasiat olisi vain 
helpointa työntää maton alle. Mutta ne pitää puhua alta 
pois. Jopa silloin, kun perhehoidossa on akuutti tilanne 
päällä, muistuttaa Atte Nurminen.

Myös sijoitetut lapset ja nuoret vaikuttavat osaltaan si-
jaisvanhempien keskinäisiin suhteisiin.

– Joku lapsi voi olla tosi riippuvainen sijaisäidistä, jol-
loin äiti tarvitsee välillä omaakin aikaa. Se taas on pois pa-
risuhteelta. Niinkin voi tapahtua, että vanhemmat kiin-
tyvät lapseen eri tahtia, mikä voi aiheuttaa jännitteitä ja 
vastakkainasettelua. Siksikin voisi olla hyvä, että jo PRI-
DE-valmennuksessa kiinnitettäisiin nykyistä enemmän 
huomiota parisuhteen merkitykseen. Silloin vanhemmat 
voisivat varautua tämän kaltaisiin tilanteisiin.

Hyvän kierre liikkeelle
Perhehoitajien parisuhdevertaisviikonlopuissa puhumi-
nen on pääosassa.

– Keskiössä ovat kommunikoinnin ja tunnetaitojen 
harjoittelu sekä puolison huomioiminen. Opetellaan kuu-
lemista ja jakamista, kuvailevat Nurmiset.

Viikonlopun aikana jaetaan myös vinkkejä arjen eri-
laisiin tilanteisiin.

– Arjessa tärkeitä ovat pienet rakkauden teot – silloin-
kin, kun ei itsestä välttämättä siltä tuntuisi. Hyvän kierre 
voi lähteä liikkeelle pienistäkin asioista – vaikka siitä, et-
tä jättää toiselle tykkään susta -lappusen. Siitä tulee mo-
lemmille hyvä mieli. 
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