
IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

Teksti Kirsi-Marja Nurminen

Ikäihmisten  
perhehoidon  
koulutuspäivät

28.–29.10.2014

Koulutuspäivät ikäihmisten perhehoitajille, perhehoidon 
kouluttajille, kuntien työntekijöille sekä muille perhe- 
hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

Ohjelma
Tiistai 28.10.

10.00 Avaus, Aila Paloniemi, Perhehoitoliiton puheenjohtaja
10.15 Ihmisen henkiset ja hengelliset tarpeet,  
 Lassi Pruuki, Dialogic Partner Oy
11.15 Työpajat
 1: Dialogisuus kouluttajan työvälineenä,  
 Lassi Pruuki, Dialogic Partner Oy
 2: Minä perhehoitajana, perhehoidon  
 koordinaattori Tuija Raitanen, Siilinjärvi
 3: Perhehoidon järjestäminen ja toimintakyvyn
 arviointi, projektityöntekijä Raija Leinonen, Perhe-  
 hoitoliitto, asiantuntija Pirjo Tiikkainen, JAMK
12.30 Lounas
13.30 Työpajat jatkuvat
15.00 Kahvi
15.30–16.30 Työpajojen purku

Keskiviikko 29.10.

9.00 Virittäytyminen päivään
9.15 Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito – Kaarinan   
 perhehoitokylä, vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom,  
 Kaarina
10.15 Kahvi
10.45 Vanhuus elämänkaaressa, psykologi Pirkko Lahti 
12.15 Lounas
13.15 Perhoito tutuksi! Projektipäällikkö Maria  
 Kuukkanen & projektityöntekijä Raija Leinonen PHL 
14.30–15.00 Päätöskahvit

Osallistumismaksu: perhehoitajat 50 euroa + alv, muut 110 euroa 
+ alv. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen sekä ohjelmaan 
merkityt kahvit ja lounaat. Viimeisen ilmoittautumispäivän 
(21.10.2014) jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan 50 % 
osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Majoi-
tuskustannuksista ja -varauksista osallistujat vastaavat itse. 
Lisätietoja: Raija Leinonen, puh. 040 310 1445, raija.leinonen@
perhehoitoliitto.fi

Lisätietoja Sokos Hotel Alexandran majoitustarjouksesta,  
koulutuspäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:  

www.perhehoitoliitto.fi/ajankohtaista/ 
tapahtumat_ja_koulutukset

Honkalampi juhli 40-vuotiasta  
kehitysvammahuollon perhehoitoa

Honkalammella juhlittiin 30.8. kehitysvammahuollon perhehoi-
don 40-vuotispäivää kesätapahtuman merkeissä. Tapahtuma 
alkoi aamupäivän puolella kodalla makkaraa paistaen ja tapio-
kahelmistä tehtyä kiisseliä maistellen – sen oli tehnyt Filippii-
neiltä lähtöisin oleva perhehoitajamme.

Liikuntasalissa puhallettiin tikkaa ja pelattiin curlingia. 
Innokkaita osallistujia oli välillä jonoksi asti. Maalauspisteellä 
jokainen sai tehdä oman osuutensa yhteiseen maalaukseen, 
isoon kankaaseen, joka juhlan ajaksi ripustettiin salin seinäl-
le. Maalauksesta tuli moni-ilmeinen ja värikäs. Perhehoitaji-
en omalla kirpputorilla myytiin monenmoista tavaraa, muun 
muassa vaatteita, koruja ja kirjoja. Varat käytetään myöhemmin 
perhehoitajien yhteisen virkistyksen hyväksi. 

Tanssipajassa opeteltiin istumatanssi, joka sopi liikuntaestei-
sellekin tanssinystävälle ja joka sitten tanssittiin yhdessä laula-
en päivän varsinaisessa juhlaosuudessa. Juhlassa puheen pitivät 
sosiaalijohtaja, perhehoitaja ja omainen, kukin omasta näkökul-
mastaan. Lisäksi perhekodin nuoret esittivät musiikkia. 

Pohjois-Karjalassa on pitkät perinteet kehitysvammaisten 
perhehoidolle. Jo muutama vuosi laitosalueen rakentamisen 
jälkeen aloiteltiin perhehoitoa. Yhä edelleen mukana toimin-
nassa on joitakin pitkäaikaisia perhehoitajia. Heitä muistettiin 
juhlaosuuden päätteeksi. Ensimmäinen perhehoitajamme oli 
Eija Hokkila, joka on jo alusta lähtien toiminut tilapäisenä per-
hehoitajana.

Yli 25 vuotta toimineita perhehoitajia oli mukana 7 paris-
kuntaa, ja heitä muistettiin Perhehoito-koruin ja kunniakirjoin. 
Lisäksi heille sekä yli 10 vuotta toimineille perhehoitajille ja 
myös juhlaan saapuneille jo eläkkeelle jääneille perhehoita-
jille annettiin päivätoiminnoissa painetut Kirahvi-tyynyliinat. 
Lopuksi juotiin kakkukahvit. Nälkäisimmät pääsivät vielä paista-
maan makkaroita kodalle uudelleen. 

Teksti ja kuva Viivi Turunen
Honkalampi-keskus

Iris Jäppinen on yksi Kaakkois-Suomen pioneereista ikäih-
misten perhehoitajana. Hän rohkeni lähteä mukaan val-
mennukseen toimittuaan äitinsä omaishoitajana yli viiden 

vuoden ajan.
– Äidin omaishoito oli minun ja puolisoni diplomityö ja op-

pisopimuskoulutus ikäihmisten hoivaamiseen. Äiti oli viimeisen 
vuoden saattohoidossa, mikä tarkoitti sitä, että tehtävän sitovuu-
den vuoksi olimme molemmat hänen omaishoitajiaan. Kun vielä 
nuorin lapsemme muutti pois kotoa, tuntui kotimme liian isolta 
kahdelle ihmiselle, Jäppinen muistelee.

Jäppiset osallistuivat valmennukseen vuonna 2011, ja ensim-
mäiset ikäihmiset tulivat lyhytaikaiseen perhehoitoon alkuvuo-
desta 2012.

– Valmennuksessa parasta oli, että se laittoi pohtimaan asioi-
ta ja erityisesti omaa itseään. Piti miettiä, onko tämä sitä, mitä 
haluan.

Kaikki perheessä olleet ikäihmiset ovat tulleet heille omaishoi-
tajansa vapaan ajaksi. Tällä hetkellä Jäppisillä käy hoidossa yksi 
vanha herra.

– Hän viettää meillä aikaa muutamasta päivästä reiluun viik-
koon kerrallaan. Hänen omaishoitajansa käy vielä töissä ja pitää 
mielellään useamman päivän lomia.

Kaupunkielämä piristää

Perhekodin päivärytmi ja -ohjelma räätälöidään hoidettavien 
kunnon ja kiinnostusten mukaan.

– Nykyinen hoidettavamme viihtyy etenkin puolisoni seu-

Perhehoidossa ikäihmisen  
elämänpiiri laajenee

Ikäihmisten perhehoidon tilanne 
Kaakkois-Suomessa:
•	 Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on tällä hetkellä tarjolla 

lyhytaikaista perhehoitoa
•	 Järjestetyt valmennukset ovat olleet yhteisiä ikäihmisten ja 

kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajuudesta kiinnos-
tuneille

•	 Alueella toimii muutama ikäihmisten perhehoitaja
•	 Kotkan seudulla ikäihmisten perhehoitoa ollaan vasta käyn-

nistelemässä, Imatran ympäristössä perhehoitoa ei vielä ole 
tarjolla ikäihmisille

rassa ja juttelee mielellään hänen kanssaan. Käymme yleensä 
ulkoilemassa kerran päivässä. Koska asumme Lappeenran-
nan keskustassa, ovat hoidettavamme yleensä kiinnostuneita 
kaupungin elämänmenosta. Voimme käydä vaikka satamas-
sa katsomassa laivoja tai rautatieasemalla ihailemassa junia. 
Naapurissamme sijaitsee vapaaehtoiskeskus, jossa on tarjolla 
monenlaista ohjelmaa. Sielläkin voimme joskus pistäytyä vaik-
ka yhteislaulutapahtumissa. Meillä vietetty aika on selvästi pi-
ristänyt vanhaa herraa – myös hänen omaishoitajansa mielestä, 
Jäppinen iloitsee.

Jäppisen mielestä lyhytaikaisen perhehoidon hyötyjä on myös 
se, että hoidossa käydessä ikäihmisten elämänpiiri laajenee.

– He saavat uusia ystäviä ja tulevat hoitoon ilolla. Tavoite on, 
että hoidettavat tuntisivat itsensä tasa-arvoisiksi muiden kanssa. 
Olemme kuin samaa perhettä.

Tämä näkyy etenkin siinä, miten Jäppiset pitävät yhteyttä sekä 
hoidettavien läheisiin että entisiin hoidettaviinsa.

– On tärkeää olla ihminen ihmiselle. Välillä huomaan tukevani 
myös omaishoitajaa vaikkapa vinkkaamalla tukimahdollisuuk-
sista ja rohkaisemalla vapaiden hakemiseen. Yhteistyömme on 
sujunut hyvin, ja pidämme toisemme ajan tasalla silloinkin, kun 
hoidettavamme on esimerkiksi siirtynyt sairaalahoitoon. Luot-
tamus ei välttämättä synny heti, vaan ensin pitää vähän tunnus-
tella, muistuttaa Jäppinen.

Huolehdi jaksamisesta

Lappeenrannassa vastuu perhehoidon järjestämisestä on Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä Eksotella, jossa työskentelee 
perhehoidon osa-aikainen palveluohjaaja.

– Perhehoidosta ollaan kiinnostuneita etenkin omaishoidon 
puolella. Vapaiden pitäminen on vaikeaa, ja osa omaishoitajista 
haluaisi hoitajan mieluummin omaan kotiinsa, Jäppinen tietää.

Vertaistuki on Jäppiselle tärkein tuen muoto.
– Perhehoitajan on muistettava huolehtia myös omasta jak-

samisestaan. Meillä on tietysti se hyvä puoli, että toimimme 
molemmat perhehoitajina ja toistemme vertaistukijoina. Mutta 
käymme usein myös vertaistapaamisissa.

Perhehoitajuus on jo antanut paljon.
– Se haastaa vaalimaan ihmisyyttä itsessä – sitä, että huomaa 

ikäihmisistä sairauksien lisäksi muitakin asioita. Ihmistunte-
mukseni on varmasti lisääntynyt, samoin herkkyys ja myötä-
elämisen taito. Parhaiten rentoudun taiteen parissa, käyn kon-
serteissa ja tapahtumissa haistelemassa uusia tuulia. Ne nostavat 
parhaimmillaan toiseen olotilaan, kuvailee Jäppinen. 

40-vuotiasta perhehoitoa oli juhlimassa noin 130 henkeä. Ta-
pahtuma käynnistyi makkaranpaistolla, ja innokkaimmat saivat 
halutessaan paistaa makkaraa juhlan päätteeksikin.
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