
UUDISTUKSEN TAKANA

Maikki Rantala
Kuka olet?
Olen Maikki Rantala, helsinkiläinen lehtiuudistus-AD. Lisäksi teen 

työkseni osallistavaa katutaidetta ja muraalitaidetta eli seinämaala-

uksia. Kuvassa olen maalaamassa Myyrmäen aseman seinää.

Millainen tehtävä Perhehoito-lehden  
uudistaminen oli? 
Järjestölehdet ovat sydäntäni lähellä. Pidän siitä, kun pystyn yhdistä-

mään kansalaistoiminnan kokemukseeni kustannusalalta. Se on minun 

tapani vaikuttaa asioihin tässä maailmassa. Toimin muun muassa Am-

nestyn lehden AD:nä.

Mitä uudistunut Perhehoito-lehti viestii?
Haluan auttaa järjestöjä tekemään jutut mahdollisimman ammatti-

maisesti ja tehokkaasti. Pienikin järjestö voi tehdä uskottavaa lehteä 

omin voimin, kun uudistus on suunniteltu yhdessä juuri kyseiselle jär-

jestölle sopivaksi. Käytän asiakaslehtibisneksestä ja hektisestä kus-

tannusmaailmasta poimittuja 

toimintatapoja ja ammattityö-

kaluja sparratessani järjestöjä 

ylittämään rajansa. Näin pie-

nikin yhdistys ja lehti onnis-

tuu näyttämään resurssejaan 

suuremmalta. Tämä taas mah-

dollistaa uskottavan edunval-

vonnan ja vaikuttamistyön ja 

antaa järjestölle sille kuuluvaa 

arvostusta ja huomiota. 

Mitä toivot lukijoiden lehdestä ajattelevan?
Järjestölehti pelaa kustannusmaailman pelisäännöillä ja tarvitsee 

tuekseen rohkeaa visuaalisuutta sekä aitoja, koskettavia tarinoita. 

Lehtihän on mitä parhain tapa tuoda vertaistukea ja yhteisöllisyyttä 

jäsenkunnalle pitkin laajaa Suomen maata. Et ole yksin.

Mitä mieltä itse olet lehdestä nyt?
Lämpö ja välittäminen on aitoa ja se vain pitää saada viestittyä lehden 

fiiliksessä. Koska lehti on olemassa jäseniään varten, painitaan jär-

jestölehden sisällöissä usein melko synkkien ja vaikeidenkin asioiden 

kanssa. Lehden rakenteella, fiiliksellä ja kuvavalinnoilla luodaan silti 

positiivista, arkista, värikästä tunnelmaa. Minusta Perhehoito-lehti 

on nyt juuri sellainen.

Terveiset lukijoille?
Toivon Perhehoito-lehdelle kaikkea hyvää. Olen itsekin alkanut vaka-

vissani harkita hakeutuvani tukiperhetoimintaan mukaan. Meillä on 

3-vuotias, jolle tekisi jo hyvää saada vaikka viikonloppukaveri. Perhe-

hoitajien upea työ on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. On ollut ilo 

tehdä yhteistyötä Perhehoitoliiton kanssa. Olette kyllä ihan mahtavia 

kaikki!

Vanhustyön keskusliiton kouluttajat, toimin-
nanohjaajat Anu Lintilä ja Meeri Falck jär-
jestivät perhehoitajille virikkeellisen aamupäi-
vän. Luennon sijaan tarjolla oli käytännön har-

joituksia, mitä perhehoitajat voivat yhdessä ikäihmisten 
kanssa kotonaankin toteuttaa.

– Mielikuvajumppa on helppo polkaista käyntiin ko-
tioloissakin. Aiheena voivat olla vaikkapa ”nuorena minä 
ajoin mopolla” tai ”näin minä pesin ikkunoita” ja ”vanha-
na minä käytän tukisukkia”, ohjaajat vinkkasivat.

Ja osallistujat ajoivat – ja suorastaan keulivat mopoil-

– Parasta on se, että saan itse päättää, paljonko aikaa 
käytän perhehoitoon. Tällä hetkellä se on noin 2 viikkoa 
kuussa. Näin minulle jää paitsi omaa aikaa myös aikaa leh-
mien hoitoon ja talon töihin. Pidän myös siitä, ettei perhe-
hoitajana tarvitse katsoa kelloa, Koponen tuumaa.

– Ilman muuta perhehoito tuo elämään rikkautta lis-
sää, Havurinne hymyilee.

Pariskunta kehuu Kiteen seudun perhehoitoa.
– Meille järjestetään paljon lisäkoulutusta ja vertaistu-

kea. Silti on ihanaa tavata eri puolilta Suomea tulevia per-
hehoitajia ja saada vinkkejä arkeen. Oli mukavaa kokeilla 
harjoituksia itse. Siinä huomasi, ettei se piirtäminen niin 
helppoa ole. Elämänkaaritehtävät voivat ensin tuntua han-
kalilta. Siksi olikin hyvä oivallus, että asiaa voi lähestyä vä-
rien ja liikkeen kautta, molemmat miettivät.

Arvosta onnistumisia
Käytännön harjoitusten lisäksi osallistujat kuulivat muun 
muassa jaksamisesta, josta oli puhumassa psykologi Pirk-
ko Lahti. Lahti muistutti, että tavallista arkeakin pitää ar-
vostaa – samoin omia pieniä onnistumisia. 

Päivillä puhutti totta kai uusi perhehoitolaki. Ikäihmis-
ten perhehoitajia mietitytti, miten perhehoidossa hoidet-
tavien määrä tulee lakimuutosten myötä muuttumaan vai 
muuttuuko se aikuisten perhehoidossa ollenkaan.

Vuosittain vaihtuvan koulutusteeman lisäksi päivien 
tarkoitus on antaa perhehoitajille aikaa rentoutua ja vir-
kistäytyä sekä vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia toisten 
perhehoitajien kanssa. Päivien merkityksestä kertonee se, 
että osa perhehoitajista on ollut mukana kaikissa tähän as-
ti järjestetyssä neljässä tapahtumassa. 

Ainoa havaittu ongelma on se, että aika kuluu päivil-
lä liian nopeasti. 

TEKSTI JA KUVAT KIRSI-MARJA NURMINEN

Apuja arkeen!
Ikäihmisten perhehoitajien koulutus- ja virkistyspäiville Haikkoon  

kokoontui toukokuun alussa ennätyssuuri joukko – lähes 40 perhehoitajaa. 

laan, pesivät ikkunoita, leipoivat ja vetivät tukisukkia jal-
kaan, niin että hiki tuli.

Seuraavaksi ohjaajat rauhoittivat tilannetta jakamal-
la osallistujat pareiksi. Vuorotellen kumpikin pareista sai 
istua siveltävänä maalipensselillä. Ilmeistä päätellen het-
ki oli kaikille arvokas ja tunteita herättävä. Kosketuksella 
on uskomaton voima!

Kun sivelyharjoituksesta oli toivuttu, pääsivät osallis-
tujat piirtämään.

– Piirtäkää omien kämmentenne ääriviivat paperille 
ja sen jälkeen värittäkää toinen käsi elämänkaarenne vä-
reillä. Kirjoittakaa toiseen tulevaisuuden haaveitanne, oh-
jeistivat ohjaajat.

Harjoituksen tehtävä oli oivaltaa, miten eri tavoin ih-
misen elämänkaaren tapahtumia voikaan käsitellä. Muis-
telemisen tukena kokemusten ja tunteiden kuvaamises-
sa voi esimerkiksi käyttää värejä. Lopuksi käsistä koottiin 
näyttely takaseinälle.

– Moni saattaa ensin todeta, että en minä osaa. Mutta 
tällaiset helpot tehtävät ja aikaan saaminen tuovat hyvän 
olon, ohjaajat muistuttivat.

Lisäksi osallistujien kanssa pohdittiin, miten eri tavoin 
perhehoidon arjessa voi hyödyntää esimerkiksi musiikkia, 
kuvia, tuoksuja ja internetin aarteita.

– Netin avulla voi tehdä vaikkapa virtuaalimatkan Kar-
jalaan oman suvun maisemiin.

Tsemppiä ja naurua
Marjaana Kuljula oli tullut päiville Raumalta. Hän on 
toiminut perhehoitajana noin puolentoista vuoden ajan.

– Perhehoidossa parasta on ihmisläheisyys ja inhimil-
lisyys sekä tehtävän vaihtelevuus.

Päiviltä hän sai mukaansa muun muassa ideoita ja puh-
tia arkeen.

– Lisäksi sain uusia perhehoitajatuttavia ja vertaistu-
kea. Tällaiset päivät auttavat jaksamaan – tsemppaamme 
ja nauramme paljon, hän kehuu.

Arja Koponen ja Tauno Havurinne pyörittävät Ki-
teellä pientä lypsykarjatilaa. Samalla Koponen toimii ly-
hytaikaisena perhehoitajana.

Maalipensseli käy 
perhehoitoonkin: si-
velyharjoitus osoitti, 
miten uskomaton voi-
ma on kosketuksella. 
Sinikka ja Teppo Hir-
vensalo testaavat.

Oman elämänkaarensa voi kuvittaa 
vaikka sateenkaaren värein.  

Minna Klaavo näyttää miten.

E
L

IS
S

A
 E

R
IK

S
S

O
N

2524 www.perhehoitoliitto.fi www.sijaisvanhemmaksi.fi


