
Keski-Suomessa on toiminut pian vuoden ajan ikäihmis-
ten perhehoitajien vertaisryhmä. Ryhmä ei toimi min-
kään yhdistyksen alla, vaan se käynnistyi alun perin Per-

hehoitoliiton avustamana uusien perhehoitajien tueksi. Ryhmän 
vetäjänä toimii kokenut perhehoitaja Anja Peltoila.

Ryhmän tapaamisiin osallistuu noin kuusi perhehoitajaa, jot-
ka asuvat eri puolilla Keski-Suomea. Niinpä tapaamiset järjeste-
tään pääasiassa perhehoitajien kodeissa. Kokoontumisia on noin 
kolmen kuukauden välein.

– Alkuun mietitytti, miten pystyn osallistumaan tapaamisiin, 
kun toimin pitkäaikaisena perhehoitajana. Ongelma ratkaistiin 
niin, että pistän mummot kyytiin, ja vertaistapaaminen pidetään 
siinä työn ohessa. Parhaimmillaan tapaamisissa on ollut mukana 
toistakymmentä hoidettavaa. Hyvin olemme mahtuneet. Ensin 
olemme yhdessä juoneet kahvit, sitten laitamme mummoille 
Suomi-filmin pyörimään ja aloitamme oman keskustelumme, 
kertoo ryhmän jäsen Terttu Lohtaja.

Tapaamisissa ei välttämättä ole mitään ennalta sovittua kes-
kusteluteemaa, vaan aiheet nousevat ajankohtaisista perhehoi-
toon ja perhehoitajien arkeen liittyvistä asioista.

– Olemme joskus järjestäneet tapaamisen jonkun koulutuksen 
jälkeen ja jatkaneet koulutuksessa käsiteltyjen asioiden pohti-
mista yhdessä. On tärkeää, että hiljaisemmatkin saavat puheen-
vuoron. Olen yleensä antanut keskustelun soljua omalla painol-
laan. Oleellista on, että me perhehoitajat puhallamme yhteen 
hiileen, korostaa Peltoila.

Kuin työkavereita

Jotta jokainen voi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan, on ryhmän 
hengen oltava luottamuksellinen ja toisaalta vapaa.

– Porukka on mukavaa ja on kiva olla mukana siinä. Minut 
otettiin todella hyvin vastaan. Saan kertoa omia juttujani ja kuul-
la, miten muiden päivät ovat sujuneet. Henkinen tuki on isoin 
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asia – siksi hyvä yhteishenki on tärkeää, muistuttaa ryhmään 
viimeksi tullut Maarit Matilainen.

– Perhehoitajan tehtävä on niin yksinäinen. Ryhmässä saa 
kuulla, miten muut ovat ratkoneet tehtävässä eteen tulleita ky-
symyksiä. Koen, että ryhmäläiset ovat työkavereitani. Heidän 
kanssaan on helppo jutella, jatkaa Maisa Nurmi.

Toisten tuki ja kannustus tuo varmuutta omaan tehtävään.
– Usein sitä miettii itsekseen, miten jonkun asian voisi tehdä 

paremmin. Perhehoitajan tehtävässä ei etukäteen tiedä, mihin 
joutuu taipumaan ja mitä ottamaan vastaan. Uusille perhehoi-
tajille on hyötyä näistä kokemuksista, eikä heidän tarvitse tehdä 
samoja virheitä kuin mitä itse on tehnyt, Lohtaja sanoo.

– Ja vaikka olisi kuinka kokenut, sitä urautuu helposti ja luulee 
olevansa hyvä. Me tarvitsemme toisiamme, ja meidän on hyvä 
välillä lähteä kotoa ulos, lisää Peltoila.

Toistensa kotona vierailemisestakin on hyötyä perhehoitajan 
tehtävässä.

– On kiva nähdä, miten toiset toimivat. Uskon, että saamme 
kaikki tapaamisista työkaluja omaan arkeen. Tapaamiset ovat 
varmasti mukavaa vaihtelua myös mukana oleville hoidettaville, 
tuumii Nurmi.

Tsemppiä ja rohkeutta

Ryhmässä jaetaan tietoa myös perhehoitajille tarjolla olevista 
koulutuksista ja tsempataan toisiaan lähtemään mukaan niihin.

– Innostuin Perhehoitoliiton mentorikoulutuksesta ja sain pu-
huttua mukaan myös Anjan ja Tertun. Liiton koulutukset ovat 
olleet aina hyviä, ja lähden niihin kiljuen mukaan, kehuu Nurmi.

Ryhmäläiset pääsivät myös vaikuttamaan Keski-Suomen yh-
teisten perhehoidon toimintaohjeiden tekoon ja palkkioiden 
yhtenäistämistyöhön.

– Totta kai ryhmässä vertailemme, miten sijoittajakunnat toi-
mivat. Samalla voimme myös kertoa kunnille toisten toiminta-
malleista, Nurmi kertoo.

Ryhmän tuki on erityisen tärkeä silloin, kun muun tuen määrä 
on vähäinen.

– Kotisairaanhoito käy meillä kerran kuussa, mutta aikaa 
keskusteluille ei juuri jää. Silloin tarvitsee muiden apua, pohtii 
Lohtaja.

– Olen saanut ryhmästä rohkeutta ottaa yhteyttä toisiin perhe-
hoitajiin, kun joku asia askarruttaa. Aikaisemmin aristelin sitä, 
Nurmi tunnustaa. 

Teksti ja kuva Kirsi-Marja Nurminen

Ikäihmisten perhehoitajien 
koulutus- ja virkistyspäivät

Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Nokia  
5.–6.6.2014

Ohjelma
Torstai 5.6.

11.00 Kokoontuminen hotellin vastaanotossa, lounas
12.00 Kokemusten vaihtotori, Maria Kuukkanen ja  
 Raija Leinonen, Perhehoitoliitto ry
13.30 Päiväkahvi
14.00 Ikäihmisen ravitsemus, Merja Suominen,   
 Gerontologinen ravitsemus Gery ry
17.00 Vapaa ohjelma
19.30 Päivällinen 

Perjantai 6.6.

9.00 Ihmissuhteet perhehoidossa,  
 Liisa ja Juha Välilä, Parisuhdekeskus ry
10.30 Kahvi
10.45 1) Parisuhde voimavarana,  
 Liisa ja Juha Välilä, Parisuhdekeskus ry
 2) Vaihtoehtoinen ohjelma, varmistuu myöhemmin
12.15 Lounas
13.00 Minä perhehoitajana, Raija Leinonen
15.00 Päätöskahvit

Hinta:  50 euroa + alv/hlö, sis. ohjelman ja siinä   
 mainitut tarjoilut
Ilmoittautuminen: 19.5.2014 mennessä Raija Leinoselle,  
 puh. 040 310 1445, raija.leinonen@perhehoitoliitto.fi. 

Ikäihmisten perhehoito Kemi-Tornion  
ja Tornionlaakson seutukunnissa

Seminaari on tarkoitettu perhehoitajan tehtävästä ja 
perhehoidosta kiinnostuneille, työntekijöille, ikäihmisille, 
päättäjille ja järjestöjen edustajille.

Aika: 8.5.2014 klo 12.00–16.00
Paikka: Aineen taidemuseon auditorio, Torikatu 2, Tornio.

Ohjelmassa muun muassa puheenvuorot ikäihmisten 
perhehoidosta osana Tornion kaupungin vanhuspalveluja 
sekä perhehoitajien ennakkovalmennuksesta. Tilaisuus on 
maksuton.

Lisätietoja: Maria Kuukkanen puh. 040 310 1442,  
maria.kuukkanen@perhehoitoliitto.fi tai Raija Leinonen, 
puh. 040 310 1445, raija.leinonen@perhehoitoliitto.fi

Ikäihmisten perhehoitajien vertaisryhmän tapaamiseen maaliskuus-
sa ehtivät Maarit Matilainen (vas.), Tapani Lohtaja, Anja Peltoila, 
Maisa Nurmi ja Terttu Lohtaja. Tällä kertaa kokoonnuttiin ilman 
hoidettavia.  

Perhehoito 2 / 2014 l 2120 l Perhehoito 2 / 2014


