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Pyhäselkä
Saija Kauhanen

Viime kesänä Johanna Ahlholm, 
47, hipsi iltamyöhään rantasaunal-
le ja pohti 5-vuotiaalle Jaakko-
pojalleen ääneen, että mummojen 
hoitaminen on aika samanlaista 
kuin lasten. Erona on vain se, että 
mummot kiittävät kaikesta.

– Ja mummot sanovat aina, että 
herranen aika, Jaakko lisäsi.

Toukokuussa toimintansa aloitta-
nut Niittykallion perhehoitokoti 
Hammaslahdessa on nyt Ahlhol-
min perheen ja hänen siskonsa 
Anna Kummosen, 51, sekä kuu-
den ikäihmisen koti. Koti raken-
tui kevättalven aikana Rekivaaran 
vanhaan kouluun, josta remontoi-
tiin, maalattiin ja tapetoitiin öitä 
ja viikonloppuja myöten talo, jos-
sa monta eri sukupolvea mahtuu 
asumaan.

Ahlholm asuu perheineen talon 
toisessa kerroksessa, Kummonen 
toistaiseksi alakerrassa. Myöhem-
min hänelle valmistuu oma kaksio 
talon kellarikerrokseen.

Heti kättelyssä tulee selväksi, 
etteivät talon emännät ole täällä 
vain töissä. Ollaan ehdottomasti 
kotona, laajennetussa sellaises-
sa, jossa televisio toistaa vanhoja 
elokuvia, rieskat paistuvat iltapäi-
väkahville, asukkaat muistelevat 
evakkoaikoja ja jonne Ahlholmin 
teini-ikäinen poika tupsahtaa kou-
lusta välipalalle.

– Olemme perheenäitejä, joskin 

Koulun 
tytöistä
ikäihmisten 
äitejä

Perhehoito: Siskokset Johanna 
Ahlholm ja Anna Kummonen 
elävät nyt unelmaansa todeksi 
vanhalla Rekivaaran koululla.

ILOMANTSI

Ilomantsin perusturvalauta-
kunta esittää kunnanhallituk-
selle palveluesimiehen viran 
perustamista asumispalvelui-
hin ja sen täyttämistä viimeis-
tään vuodenvaihteessa, virka 
siirtyy sote-palveluihin.

Uusi virka tarvitaan, koska 
78-paikkainen, 47 työntekijän 
voimin toimiva palvelukeskus 
Yläpiha jää ilman lähiesimiestä 
kunnan hoito- ja hoivatyön 
johtajan Hannele Komun 
siirtyessä Siun soten palve-
lujohtajan virkaan vastuualu-
eenaan ikäihmisten hoiva- ja 
palveluasuminen.

Kunnanhallitukselle esi-
tettiin myös, että se antaisi 
luvan täyttää hammashoitajan 
työsuhde oppisopimuksella 
joulukuusta alkaen ja paikan 
täyttämistä sisäisesti.

Lähiesimiestä 
esitetään 
Yläpihaan

JUUKA

Juuan Ahmovaaraan tulevan 
monikäyttötalon rakennus-
työt aloitetaan ensi keväänä. 
Rakennus tulee 6-tien varteen 
Kolinporttia vastapäätä.

Hanketta vetää Kolin 
Seudun Kehittämisyhdistys, 
jossa on jäseninä paikallisia 
yhdistyksiä. Tällä hetkellä 
odotetaan Vaara-Karjalan 
Leaderin avustuspäätöstä 
sekä Juuan kunnan päätöksiä 
hankkeesta.

– Monta vuotta suunnitteil-
la ollut hanke sai lopultakin 
tuulta purjeisiin. Alueelle on 
muuttanut paljon lapsiper-
heitä, jotka haluavat lähelle 
ajanmukaisia liikuntapalve-
luja. Joensuuhun ja Juuan 
kirkonkylälle on matkaa, Kolin 
Seudun Kehittämisyhdis-
tyksen puheenjohtaja Petri 
Leppänen kertoo.

Monikäyttötalon verotto-
mat rakennuskustannukset 
ovat 350 000 euroa ja hallin 
kokonaispinta-ala on 360 
neliötä. 

Halliin tulee iso liikuntasali, 
kuntosali ja huoltotilat.

Rakennushanketta tukevat 
monet yritykset ja yksityiset 
henkilöt. Noin sata talkoolais-
ta on sitoutunut rakennus-
töihin.

Kolinportin 
viereen tulee  
monikäyttötalo

JOENSUU

Henkilöauto törmäsi hirveen 
keskiviikkoiltana kello 21.30 
Ilomantsintiellä Kypäräntien 
kohdalla.

Henkilöauton kuljettajana 
ollut 25-vuotias mies vietiin 
ambulanssilla tarkastettavaksi 
keskussairaalaan.

Suurriista-virka-apu lähti 
jäljittämään hirveä maastosta 
ja löysi eläimen kuolleena.

Auto törmäsi 
hirveen 
Ilomantsintiellä
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alk.

998,-
(1269,-)

isku casa 3-h sohva L193 cm 
muotokäsinojin alk. Dawn-kankaalla 995,- (1330,-)
isku casa 2-h sohva L138 cm 
muotokäsinojin alk. Dawn-kankaalla 795,- (1092,-)

dreamy jenkkisänky 160x200 cm 595,- sis. puujalat. 
Pääty ja petauspatja myydään erikseen.
Aito jenkki korkealla pussijousistolla, 5-vyöhykkeinen, 
alajousituksena napakka bonnell.
dreamy slim -petauspatjat 160x200 cm 99,-

uutuus! visby-avokulmasohva L243/196x91x95 cm
Salsa-kankaalla 1395,- (1849,-)

2-H alk.

795,-
(1092,-)

160x200 cm

595,-

uutuus! kebe fox-lepotuoli
Soft Leather -nahalla alk. 998,- (1269,-)

Relaa by

isku

1395,-
(1849,-)

isku

nyt
iskusta
10 kk

korotonta
maksuaikaa!

isku
kuukausi-

raha

design ilari jääskeläinen

isku
OUTLET

avattu myös!
isku koti joensuu, pilkontie 3 
ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-16

isku.fi

perheemme on erilainen. Tämä 
talo on kotina niin meille kuin 
asiakkaille, joiden kanssa olemme 
tasavertaisia, Ahlholm ja Kummo-
nen kuvailevat.

Miten Rekivaaran vanhasta koulus-
ta sitten muotoutui perhekoti? Se 
on vuosien tarina. Yksi osa tarinaa 
on se, että Ahlholm ja Kummonen 
asuivat lapsuutensa Tervossa kan-
sakoululla, jossa heidän Leena-
äitinsä oli opettajana.

Vuodet vierivät. Ahlholm on 
ehtinyt toimia esimerkiksi keit-
tiökalustemyyjänä ja Kihauksen 
toiminnanjohtajana. Kummonen 
työskenteli Savossa yli 20 vuotta 
maatalon emäntänä. Sen jälkeen 
hän opiskeli yhteiskuntatieteiden 
maisteriksi ja toimi ensin sosiaali-
työntekijänä ja myöhemmin perus-
turvajohtajana.

Molempien sielussa kyti ajatus 
jostakin muusta. Viimeisen silauk-
sen muutokselle antoi Leena-äidin 
vanheneminen ja hyvät kokemuk-
set tervolaisesta perhehoitokodista.

Muutokseen auttoi myös elä-
mäntilanne. Kummosen lapset 
ovat jo maailmalla, samoin Ahl-
holmin kaksi vanhinta lasta.

Nyt ollaan taas koulun tyttöinä.
– Unelma perhehoitokotitoimin-

nasta ja maaseudulla elämisestä 
yhdistyy nyt tässä toiminnassa, 
siskokset toteavat.

Kun Kummonen muutti tavaran-
sa Niittykallioon 15. toukokuuta, 
tulivat ensimmäiset asukkaat 20. 

toukokuuta. Kesällä Kummosel-
la olikin jo kolme mummoa hoi-
dossa. Ahlholm oli tuolloin vielä 
töissä Kihauksessa.

Nyt molemmat ovat täyspäi-
väisesti ikäihmisten käytettävis-
sä, ja talo on täysi. Omaa aikaa 
saadaan vuorottelemalla hoitoa. 
Öiseen aikaan siskokset nukku-
vat vuorotellen kolme yötä peräk-
käin alakerran tuvassa. On oltava 
kuulolla, jos joku asukkaista eksyy 
vaikkapa vessareissullaan.

– Emme ole passauspalvelu, 
mutta autamme tarvittaessa, ja 
siitä asukkaat ovat kiitollisia. He 
ovat tehneet oman työnsä mui-
den auttajina ja ovat nyt toises-
sa roolissa. 

Into omaan tekemiseen ja hyö-
dyksi olemiseen on ikäihmisil-
lä kova. 

– Matonkuteiden repiminen on 
hyvää puuhaa, samoin kuteiden 
keriminen. Ruoanlaitto ja pyykin 
ripustaminen ovat myös mielui-
sia puuhia.

Mitään ihmeellistä ohjelmaa per-
hekodissa ei tarvitse asukkaille 
keksiä. Arjen ohjelmassa on riit-
tämiin. Päivän aikataulu ei ole 
niin minuutilleen, mutta pää-
sääntöisesti aamupala syödään 
kello 8–8.30. Sen jälkeen päivää 
rytmittävät lounas, iltapäiväkahvi, 
päivällinen ja iltapala. Siinä välis-
sä ulkoillaan, katsellaan telkkaria 
tai tehdään käsitöitä. Yhdeksältä 
illalla on jo hiljaista.

Jokaisella asukkaalla on oma 

huoneensa, jossa voi tarvittaessa 
olla myös omassa rauhassa. Asuk-
kaat ovat sisustaneet huoneet pää-
osin omilla huonekaluillaan.

Joskus arkea piristetään kauppa-
reissuilla tai autoajeluilla – viimek-
si ajeltiin katsomaan hanhilaumoja 
pellolla.

Lääkärireissut voidaan hoitaa 
kutsutaksilla tai lähteä vanhuk-
sen mukaan. Kotisairaanhoito käy 
tarvittaessa ottamassa verikokeita 
paikan päällä.

Niittykalliossa asuu vain pitkäai-
kaisia asukkaita. Yleensä sopeu-
tuminen kestää parisen viikkoa, 
ja kaikki ovat kahden kuukauden 
koeajalla.

– Uuden asukkaan myötä koh-
taamme myös hänen lähipiirinsä, 
joka on tervetullut kyläilemään. 
Siinäkin mielessä talossa on rau-
hallisempaa, kun asukkaat eivät 
vaihdu jatkuvasti.

Perhehoitajat eivät valitse asuk-
kaita, vaan Joensuun kaupunki ja 
ikäihmisen omaiset vaikuttavat 
siihen, keitä perhehoitokodissa 
voi asua.

– Meillä on paljon muistisairai-
ta, mutta kovin levottomia tai vai-
keasti hoidettavia asukkaita emme 
voi ottaa.

Joensuun kaupunki tarjoaa per-
hehoitajille 2,5 vapaapäivää kuu-
kaudessa. Toistaiseksi siskokset 
sijaistavat toinen toisiaan. Jatkos-
sa tarkoitus on opettaa hoitajak-
si myös joku ulkopuolinen lomia 
varten.

Entisen Rekivaaran 
koulun jumppasalista on 
muotoutunut remontissa 
perhehoitokodin tupa, 
jossa ruokaillaan, katsotaan 
televisiota ja revitään vaikka 
matonkuteita. Johanna 
Ahlholmin ja Anna Kummo-
sen perhehoitokodissa asuu 
kuusi ikäihmistä.

Tietokulma

Uusi palvelumuoto 
vasta löytämässä 
paikkansa
� Perhehoito on henkilön osa- 
tai ympärivuorokautista huo-
lenpitoa perhehoitajan kodissa 
tai hoidettavan kotona.
� Sen tavoitteena on antaa 
mahdollisuus kodinomaiseen 
hoitoon ja läheisiin ihmissuh-
teisiin.
� Vuonna 2014 perhekoteja 
oli 113 ja perhehoidossa oli 213 
ikäihmistä. Tämän lisäksi lyhyt-
aikaisessa perhehoidossa oli 
300–400 ikäihmistä.
� Hoitopäiviä perhehoidossa 
oli 53 396 (vuonna 2010 hoi-
topäiviä 22 602).
� Perhehoitoa säätelee 
perhehoitolaki. Lain mukaan 
perhehoitajan on suoritettava 
alan ennakkovalmennus.
� Kunta järjestää ja valvoo 
perhehoitoa ja maksaa 
perhehoitajalle hoitopalkkion 
sekä kulukorvauksen ja vastaa 
muusta tuesta.
� Kunta perii perhehoidossa 
olevalta ikäihmiseltä asiakas-
maksun.
� Hallituksen kärkihanke 
uudistaa kotihoitoa, omaishoi-
toa ja perhehoitoa yhteensä 
30 miljoonalla eurolla vuosina 
2016–2018.
� Tavoitteena on lisätä sekä 
lyhyt- että pitkäaikaista perhe-
hoitoa.

Lähde: 
Perhehoitoliitto

JOUNI TURUNEN


