
 

Rinnekoti podcast: Asiakkaat ja 

ammattilaiset äänessä, osa 11: 

Lasten ja nuorten tilapäishoito 

 
Tunnusmusiikki: 

Rinnekoti podcast - Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 

Matleena: 

Moikka ja tervetuloa taas Rinnekoti-podcastin pariin.  

 

Mun nimi on Matleena Myllyrinne ja tässä jaksossa on aiheena tilapäishoito. Rinnekotihan tarjoaa 

monipuolisia palveluita erityislapsille ja nuorille ja myös heidän perheidensä tueksi ja tämä 

tilapäishoito on yksi näistä palveluista. Mä haastattelin ohjaaja Maiju Huhtalaa sekä erityisohjaajaa 

Jasmiina Aardemaa tästä aiheesta ja he kertovat millaista se työ tällaisessa tilapäishoidon yksikössä 

Juniori-Viikarissa on. Ja me juteltiin myös siitä, että minkälaista on tehdä perheiden kanssa 

yhteistyötä, miten vanhempien jaksamista ja myös sitä vanhempien ja lasten välistä suhdetta 

pyritään tukemaan. 

Maiju ja Jasmiina kertoi myös niistä hetkistä, mitkä heille on jäänyt erityisesti mieleen ja sydämeen. 

Miten keksijäätelö liittyy tähän kaikkeen, sen kuulette kohta. Mutta ihan ensiksi aloitetaan siitä että 

Maiju kertoo, millainen yksikkö tuo Juniori-Viikari on. 

Maiju: 

 

Juniori-Viikari on meidän tämmöinen toinen toimipiste eli meillä on pienryhmäkoti Viikari, jossa on 

asumista ja sitten me tarjotaan samalla henkilökunnalla palvelua tämmöisessä tilapäishoidon 

yksikössä eli hoitoa viikonloppuisin Juniori-Viikarissa. Ja nyt me ollaan samassa rakennuksessa 

Matinkylässä mutta vähän eri tiloissa. Ja sitten tuota siellä Juniori-Viikarissa meillä käy sitten 

kerrallaan viisi asiakasta mutta yhteensä siinä on semmoinen parisenkymmentä asiakasperhettä 

jotka käyttää. 

Jasmiina: 

Kyllä, joo ja siis me hyödynnetään samassa rakennuksessa, missä me ollaan niin tuota on siis 

toimintakeskus, eli hyödynnetään sitten heidän tiloja aina viikonloppuisin. Eli heillä on käytössä ne 

tilat maanantaista perjantai-iltapäivään ja sit meillä on perjantai iltapäivästä sitten aina sunnuntai-

iltaan siellä ja sitten heinäkuussa sitten me tarjotaan niin pidempiä pätkiä niin sanotusti sitten tuota 

sitä tilapäistä hoitoa. 



 

 

Matleena:  

 

Okei. Nyt on tarkoitus puhua tuosta tilapäishoidosta enemmän niin milloin sitä järjestetään? Milloin 

sitä tarvitaan? Milloin ne lapset teille tulee hoitoon? Sä puhuit Jasmina viikonlopuista mutta... 

 

Maiju: 

 

No siis se tavallaan, palvelun piiriin pääsee, kun perheeseen syntyy tämmöinen erityistarpeiden 

lapsI. Elikkä riippuu sitten vähän  niistä palvelutarpeista, mitä perhe tarvitsee, mutta että kun 

vanhemmasta tulee omaishoitaja, niin sitten vanhempi vanhempi alkaa saada tämmöisiä 

omaishoidon vapaita. Ja sitten meidän meidän yhteiskunta tarjoaa tämmöistä palvelua sitten osalle 

perheistä, eli he saa tämmöistä tilapäistä hoitoa sitten vanhemman omaishoidon vapaan ajaksi. 

Näitä paikkoja on useampi useampiakin kyllä ja meillä on sitten näihin viikonloppuihin painottuva 

tilapäishoito. 

Elikkä sitten vanhemmat saa palvelumaksun tai miten se nyt meneekään... 

 

Jasmiina: 

 

Maksusitoumuksen. 

Maiju: 

Maksusitoumuksella sitten niinku tietyn verran päiviä esimerkiksi kuukaudessa tai vuodessa. Voi olla 

et se laskutetaan silleen ne saa jonkun tietyn määrän könttämäärän niitä päiviä vuoteen ja sitten se 

jaetaan sitten kuukausille. 

Tyypillisin asiakas on meillä semmoinen, joka käyttää sen yhden viikonlopun kuukaudessa. 

Jasmiina: 

 

Sitten osalle tietenkin just kodissa tarpeiden mukaan saatetaan tarjota sitten vähän enemmänkin 

sitä tilapäistä hoitoa, että meillä on nuoria sitten ketkä käy useammankin viikonlopun. Mutta 

pääosin siis meidän meidän lapset ja nuoret käy yhden viikonlopun kuukaudessa ja sitten 

kesäaikana, tosiaan heinäkuussa on niitä pidempiä pätkiä, että saattaa olla joku ihan seitsemän 

päivääkin meillä sitten. Ja sitten tehdään kaikkea kivaa lomatekemistä 

Matleena: 

 

Eli siis Juniori-Viikari on auki viikonloppuisin ja sitten lomaa aikoihin.  

 

Jasmiina: 

 

Kyllä, joo. 

 

Matleena: 

 

Ne on varmaan aika ihania nuo loma ajat, et voi kuvitella sit siellä että mietitään aina sesongin 



mukaan kaikki... 

 

Jasmiina: 

 

On siis aika aivan ihania. Et siis meillä on viime kesänä muun muassa olympialaiset ja siihen meidän 

pienryhmäkodin asiakkaat keksi sitten eri lajeja. Ja sitten päätettiin että toteutetaan myös 

olympialaiset sitten Juniori-Viikarissa niin toteutettiin samanmoiset, mutta vähän tuunatut 

olympialaiset sitten myös siellä. Siinä olikohan viisi eri lajia ja kaikki nuoret kyllä osallistui.  Sitten sai 

diplomin vielä siitä. Ja myös viime kesänä niin toteutettiin tämmöinen maailmanmatkailu-teema. 

Toteutettiin sitten myös Juniori-Viikarissa ainakin Alankomaat-viikko. Oli tosiaan yks viikko milloin oli 

just aika samat nuoret koko viikon, niin heidän kanssa sitten pystyttiin toteuttamaan, että he teki 

jokainen oma semmoisen maailmanmatkailupassin ja sitten viikon aikana sinne liimattiin eri asioita 

ja tehtiin eri aktiviteetteja siihen maahan liittyen ja syötiin eri ruokia aina maahan liittyen ja oli ihan 

hauskaa. 

Matleena: 

 

Kuulostaa tosi hauskalta.  

 

Tota sä puhuit myös nuorista niin mikä on se niinku ikähaarukka, minkä ikäisiä lapsia ja nuoria siellä 

Juniori-Viikarissa käy? 

 

Maiju: 

 

Nuorin asiakas tällä hetkellä olisikohan kahdeksan. Sitten vanhimmat on seitsemäntoista. Joo, elikkä 

alaikäisiä mutta kuitenkin ehkä pikkukoululaisia. Semmoinen 10-12-vuotias ehkä semmoinen 

keskiarvo iästä, 12 enemmänkin. Mutta sitten siellä on tosiaan viidelle nuorelle aina kerrallaan 

paikka. Ja sitten pyritään just siihen niinku Jasmiina sanoi, että oli se sitten viikonloppu tai sitten se 

loma-aika niin se hoitojakso oli semmonen tälle nuorelle asiakkaalle mieluisa mieluisa. Että tulee 

niinku tavallaan mielellään sitten aina uudestaan. Ja me ollaan aika hyvin mun mielestä ainakin 

onnistuttu siinä, että meidän meidän tuota asiakkaat tulee pääsääntöisesti aina hymy huulilla ja 

iloisena sinne. 

Matleena: 

Nämä lapset ja nuoret niin nää siis teille ihan tuttuja, koska ne käy siellä säännöllisesti? 

 

Jasmiina: 

 

 Joo, just toissapäivänä oli puhetta itseasiassa kun olin Juniori-Viikarissa sen kokopäivän töissä niin 

oli puhetta justiin yhden meidän kesätyöntekijän kanssa, joka on aloittanut nyt, että me ollaan nyt 

kaksi ja puoli vuotta nyt tarjottu Juniori-Viikarissa toimintaa ja on ollut ihana nähdä kuinka ne 

asiakkaat, ketkä on tullut silloin kaksi ja puoli vuotta sitten, niin kuin heistä on lapsesta kasvanut 

oikeasti nuori. Että ihan tosi mahtavaa ollut nähdä sitä lapsen kasvua oikeasti nuoreksi. 

 

Matleena: 

 

Kyllä, ihan varmasti ja voin myös kuvitella, että se onsille lapselle merkittävää, että siellä on on ne 

tutut ohjaajat siellä töissä ja tukemassa siinä kasvussa ja kaikessa elämässä. 



 

Jasmiina: 

Joo, ja siis se on ollu upeeta myös nähdä niitä taitoja, mitä on oppinut tässä kahden ja puolen 

vuoden aikana. Että mä muistan yhden meidän nuoren, joka ei juurikaan kommunikoinut yhtään. Siis 

millään kuvilla tai kommunikaatiokansiolla ja nyt on alkanut käyttää (kommunikaatiokansiota) sitten 

tässä kahden ja puolen vuoden aikana, että se on niinku ihan huima kehitys tapahtunut siinä 

kommunikaatiossa ihan ylipäätään. Että juuri tämmöisiä asioita näkee kun on pidempään ollut siinä 

samassa yksikössä töissä ja sitten on tuota nuoretja lapset pysynyt silleen suhteellisen samana. 

Matleena: 

No kauan te, Maiju ja Jasmiina olette olleet tuolla töissä? 

Maiju: 

Me ollaan nyt ihan tämmöisiä konkari-pioneereja, eli me ollaan ihan siitä alusta saakka että 2019 

ollaan aloitettu tämän pienryhmäkodin toiminta. Ja sitten silloin samana syksynä kesällä avattiin 

pienryhmäkoti ja siis samana syksynä alkoi myös täältä mutta sitten tuolla Juniori-Viikarissa. Että 

ihan alusta saakka. Ja meillä on kyllä aika paljon niitä asiakkaita jotka heti silloin on aloittanut sen 

palvelun sitten meillä ja edelleen käyttävät sitä. Ja tuota kyllä me ollaan ihan saatu semmoista tosi 

kivaakin palautetta juuri perheitä siitä, että ihanaa tutut ohjaajat siellä vastassa ja ihan näyttää siltä 

että että sen lisäksi että lapsi viihtyy siellä niin myös ohjaat näyttävät viihtyvän. 

Matleena: 

 

Se on kyllä tosi tärkeetä, että viihtyy siellä töissä. 

Maiju: 

Joo! Että se on tosi jotenkin semmoinen tämmöisenä työnä, kun mulla on itsellä pitkä kokemus 

tilapäishoidosta entisellä työnantajalla ja sitten mä siirryn... Juuri tuossa äsken Jasmiinan kanssa  

juteltiin ennen kuin tähän tultiin niin sitä, että kun itse mietin silloin että että mitenhän sitä tottuu 

tämmöisen asumisessa työskentelemiseen, koska se on jotenkin se meidän arki myös siellä 

asumisessa. Niin sitten kun on tottunut tähän tilapäishoitoon, että asiakkaat vaihtuu, vaikka onkin 

samoja asiakkaita niin tulee aina silleen eri viikonloppuna eri asiakkaat. Niin tämä on aika kiva tapa 

tasapainottaa tätä omaakin työtään, että tässä on niinku vaihtelevuutta ja sitten pysyvyys, kun nämä 

nuoret näkee. Ne samat nuoret tulee niinku kerran kuukaudessa.  Se on aika harvoin, kun näkee sen 

nuoren ja sitten siinä kuukaudessa saattaa olla semmoinen juttu, että hei tässä tapahtunutkin ihan 

niinku tämmöinen... 

 

Ja sitten kun teen vielä niinku yövuoroja aika paljon niin on semmoisiakin asioita, että nuori tai 

vaikka tai lapsikin aloittanut meidän ensimmäiset jaksot niin on ollut sillä tavalla että on saattanut 

nukkuu vähän huonosti ja vähän jännitystä ilmassa ja nyt kun tulee niin kuorsaavat läpi yön. Ja aivan 

niinku selkeästi heilläkin semmoinen turvallinen ja kiva olla siellä sitten. 

Matleena: 

Niin se on siis tietysti kolmivuorotyötä? 

 

 



 

 

Jasmiina: 

Kyllä, mutta pääosin meillä lauantaisin ja sunnuntaisin pyritään siihen, että et olis henkilökunta 

samaa koko päivän. Eli se on meidän lasten ja nuorten edun mukaista, että siellä ei välttämättä tule 

sitä vuoron vaihdosta siinä kesken päivän, että aamulla olisi joku tietyt tietyt ohjaajat ja sitten illaksi 

vaihtuu toiset. Että silläkin pyritään siihen vähän, että luodaan semmoista turvallista tunnelmaa 

lapselle ja nuorelle että eletään se koko päivä sen lapsen ja nuoren kanssa. Meillä pääosin on 

kaksitoista tuntia sitten viikonloppujen vuorot, että ihan yritetään tukea juuri tätä tätä niinku että 

tuntuu turvalliselta ja mukavalta olla. 

Matleena: 

Mikä on saanut teidät lähtee työskentelee kehitysvammaisten lasten kanssa? 

Maiju: 

Sattuma, täydellinen täydellinen sattuma. Mä olen alanvaihtaja, et mä oon niinku ihan tämmöiseltä 

kaupalliselta alalta aikaisemmin ja sitten nyt siitä on jo kaksitoista vuotta tai enemmänkin, kuin tuli 

vaan semmoinen tilanne että minulle tarjoutui mahdollisuus lähteä oppisopimus opiskelijoiksi  

lähihoitajaksi. Ja sitten työpaikka mihin menin, tarjosi palveluita tämmöiselle kehitysvammaisille 

lapsille ja siis hullaannuin oikeastaan täysin. Että se oli niinku, kiskaistiin mukaan kertaheitolla ja en 

ole katunut. 

 

Matleena: 

 

Oliko sinulla mitään aiempaa kokemusta kehitysvammaisten lasten parista? 

Maiju: 

Ei oikeastaan, ei mitään semmoista suurempaa niinku ei mitenkään. Että avoin mieli lähinnä ja sitten 

se, että jotenkin sitä vaan jotenkin koin sen heti omaksi omaksi jutukseen ja sillä tavalla niinku - mun 

mielestä  tää aitous ja ihanuus tässä toiminnassa ja kaikki haasteet ja kaikki tämmöiset jotenkin... Ei 

ole samanlaista päivää, ei ole samanlaista hetkeä! Ja sitten saa itsensä lähettää ihan tosi tosi paljon 

likoon, että saan kyllä niinku toimia omalla persoonalla niin että, se on kyllä. 

 

Matleena: 

 

Millainen se sun persoona on, millä sä toimit? Tai miten laitat sen likoon? 

Maiju: 

En mä tiedä, ehkä siitä olen enemmänkin meidän asiakkaat ja kollegat osaa kertoa. Tuota, ehkä 

minulla on vähän semmoinen niinku äidillinen ote. Niinku semmoinen emäntämäinen. Eilen olin 

pitkän työpäivän, en toki nyt ollut sitten just siellä Juniori-Viikarissa vaan olin siellä meidän 

pienryhmän kodin puolella. Siis aamulla, kun mä laitoin aamupalan keittiössä nuori niin nuori kävi 

ripustamassa essun mun kaulaan ja huomasin iiltapäivällä, että olin vaan edelleen se sama essu 

päällä. Että oikein semmoinen emäntämäinen ote sitten. 

 



 

 

Jasmiina: 

Totta ja jos retkelle lähdetään niin Maiju on kyllä aina se joka ruoasta vastuussa. Että kyllä Maiju on 

semmoinen äidillinen. Mutta semmoinen rennon rempseä kuitenkin, että tuota että nuoret kyllä 

rakastaa Maijua. 

Matleena: 

 

No miten sun tarina, miten sä oot Jasmiina päätynut kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa 

työskentelemään? 

 

Jasmiina: 

 

No siis mulla oli silloin kun mä aloin opiskelemaan sosionomiksi niin tosi vahvasti ajatuksena, että joo 

maahanmuuttajien kanssa haluan työskennellä. Ja sitten mä sitä ensimmäistä harjoittelua kun olin 

menossa tekemään tai niitä harkkoja hain niin hain yhteen paikkaan. Mutta sitten siinä kävikin niin, 

että viime hetkellä he ilmoitti, ettei eivät voi ottaa mun oppilaitoksesta, että kun mä oon opiskellut 

Porissa mutta asuin Tampereella. Niin ottivat vaan Tampereen oppilaitosten opiskelijoita sitten sinne 

harjoitteluun. Niin aika nopealla aikataululla löytää löytää uusi paikka. Ja mä en tiedä mistä mulle tuli 

edes mieleenkään, mutta mä ajattelin että mä lähen kokeilee semmoseen kehitysvammaisten 

päiväaikaiseen toimintaan, että olisiko se mukavaa mun mielestä. Sitten hain sinne ja kävin sitten 

siellä katsomassa paikan päällä ja tuli ihan ihan semmoinen hyvä fiilis. Ne tarjosi mulle sitten sitten 

harjoittelupaikkaa ja menin sinne ja olin ensimmäistä päivää ja totesin, että tää on se mitä mun pitää 

tehdä, eli mitä mä haluan tehdä kun mä valmistun. Että jotenkin se vei mukanaan. Mullakaan ei ollut 

kokemusta kehitysvammaisista nuorista tai lapsista ennen niin se jotenkin tuntui heti niin omalta 

jutulta, että mä en pystynyt sen jälkeen kuvittelemaan, että mä tekisin mitään muuta. 

Matleena: 

 

Te molemmat löysitte paikanne vähän niinku vahingossa? 

 

Maiju ja Jasmiina: 

 

Kyllä. 

 

Matleena: 

Joo, tai sattuman kanssa onnea onnenkantamoisen, miten sen nyt haluaisi kutsua.  

 

Joo, no millaista se on työskennellä tuollaisessa yksikössä, jonne tulee viikonlopuksi lapsia?  

Valmistaudutaan siihen jollain tavalla, kuten tiedätte että joku että tietty lapsi tai nuori tulee? Niin 

mitä sitten ihan käytännössä tehdään? 

Jasmiina: 

No siis käytännössä, kun meillä on lapsilla ja nuorilla kaikilla erilaiset tarpeet, kun he tulee hoitoon. 

Että osalla on esimerkiksi tosi tärkeetä se, että saa laittaa sen oman huoneen itse, saa pedata 



sängyn. Niin tuota että huomioidaan kaikki tämmöiset asiat , että kuka tykkää pedata sänkyä ja kuka 

ei ja yhdelle on tärkeää että siellä on sitten jotain syötävää heti kun se niinku hoito alkaa. Eli kun hän 

tulee niin hänellä on heti tarjolla joku niinku syötävä. 

Riippuu niin lapsen ja nuoren tarpeista, että miten me valmistaudutaan. Mutta perjantai on yleensä 

sitä, että laitetaan laitetaan huoneita lasten ja nuorten kanssa ja sitten tuota meillä on hyvin laitettu 

siis sinne meidän pienryhmäkodin puolellekaikki valmiiksi. On jo tiedossa, että tulee meille tulee ja 

käydään tämän päivä läpi, että ketä on tulossa ja että tarviiko huomioida jotain muuta erityistä. Että 

onko vanhempi ilmoittanut jotain erityistä, mitä sinä viikonloppuna täytyy huomioida. Mutta että 

tosi nuoren/ lapsen ehdoilla mennään. 

Maiju: 

Ja juuri sitä, että kun meillä on siellä viisi huonetta ja joillekin on tosi tärkeätä että saa olla aina siinä 

samassa huoneessa kun tulee. Niin sitten pyritään niinku mahdollisuuksien mukaan aina turvaamaan 

se myös sille nuorelle. Että jos hän on tottunut aina olemaan siinä huoneessa numero neljä niin 

sittenhän saa olla siinä huoneessa meillä.  

Ihan semmoisista pienistäkin asioista tulee semmoinen tuttuuden ja turvallisuuden tunne heille 

siellä, että heidän niinku toiveita kunnioitetaan. Ja se on myös perheille, koska me tarjotaan tämä 

palvelu sille lapselle se niinku tilapäishoito. Mutta mehän ollaan sen perheen palvelu, että me 

tuetaan sillä palvelulla koko sen perheen jaksamista ja silleen. Vanhemman lepoajan  sitten nuori on 

sen ajan semmoisessa hoidossa, missä vanhempi pystyy relata sen hetken. Hän tietää, että siellä se 

on “junnussa” nyt hetken ja kaikki menee hyvin. Niin sitten ihan tosi pienillä asioilla sen saa niinku jo. 

 

Matleena: 

Millaisia ne on ne hetket kun lapset tulee sinne ja jää? Sanoitte toki tossa, että lapset ja nuoret jää 

yleensä tosi mielellään ja on tuttu paikka, mutta tämmöisen pienen lapsen äitinä niin välillä tiedän 

että se on niin haastavaa jättää vaikka päiväkotiinkin... Vaikka luottaa tietysti siihen että siellä on ne 

tutut aikuiset, mutta sitten jos lapsi jää vaikka itkien niin onko teillä sellaisia tilanteita usein? Vai 

millaisia ne on ne tilanteet, kun lapsi tulee hoitoon? 

Jasmiina: 

 Monesti musta tuntuu, että se on ehkä vanhemmalle vaikeampaa, se lapsen jättäminen ja se että 

luottaa että nyt se lapsi on siellä ja kaikki on hyvin. Pyritään luomaan vanhemmalle semmoinen olo, 

että että hän on tullut kuulluksi että jos on just jotain erityistä,  täytyy kuulumisia vaihtaa tai muuta. 

Tai haluaa niinku keskustella etukäteen puhelimessa, että otetaan kaikki vastaan ja varmistetaan 

että vanhempi tuntee tulleensa kuulluksi, niin että pystyn luottaa sitten että että ok, et on kertonut 

ne asiat ja sitten me hoidetaan ne.  

 

Mutta et on toki tilanteita, milloin lapsi saattaa olla itsenäinen kuin jää meille, mutta siis ne tilanteet 

kestää ehkä kaksi minuuttia sitten kun vanhempi on pois niin sitten kaikki on taas niinku jees. 

 

 

 

 

 



 

Maiju: 

 

Tavallaan pyritään toteuttamaan ne myös ne vanhempien toiveet. Että joku joku toivoo, että 

lähetetään vaikka viestiä useammankin kerran päivän aikana että miten miten menee tai joku 

toivoo, että voitteko laittaa viestin siinä vaiheessa kun lapsi on nukahtanut illalla, että saa tavallaan 

itsekin nukuttua rauhassa, kun tietää että se lapsi nukkuu. Tai sitten toiset toivoo, että soitatte vain 

siinä tapauksessa jos tulee joku oikeasti hätä. Ja se on se on tosi yksilöllistä ja me pyritään 

toteuttamaan niitä toiveita.  

Toki päivä saattaa olla hektinen ja kiireinen ja paljon toimintaa sisältävä. Että sitten voi olla sillä 

tavalla että “ai niin nyt mä voin laittaa sen viestin”, mutta sitten laittaa vaikka  että “hei anteeksi että 

mä jätin nyt kahdelta lähettämättä viestin vaikka lupasin, mutta kaikki on mennyt kivasti”.  

 

Ja sitten se, mikä on meidän tärkein tehtävä on mun mielestä, on se että meillä pitää tosi 

läpinäkyvää olla se toiminta. Me halutaan aina antaa se kiva ja positiivinen palaute, mutta jos on 

sitten sattunut jotain tai oli kyllä vähän ikävämpi viikonloppu ja koko viikonloppu on ollut vähän 

surkea fiilis niin se kerrotaan. Ettei sitten mitään kiiltokuvia laitetaan siitä tilanteesta.  

Semmoinen välitön ja luottamuksellinen ja suhde vanhempiin lisää sen lapsen semmoista 

turvallisuuden tunnetta jäädä sitten meille. 

 

Matleena: 

Kyllä ihan varmasti semmoinen avoimuus puolin ja toisin luo sitä luottamusta. 

Maiju: 

Mun mielestä meillä kaikilla on sellainen ihana piirre siellä töissä, että me nähdään niissä lapsissa 

ihan hirveästi kaikkea ihanaa ja hyvää.  

Aika monella nuorella kulkee vaikka reissuvihko mukana niin sitten se, että aina pystyy laittaa sinne 

jotakin, mitä ihanaa on tapahtunut viikonlopun aikana. Voi siis ottaa jokun kiva kuvan jat ulostaa sen 

ja liimata sinne reissuvihkoon niin vanhemmillekin tulee semmoinen olo, että me me oikeesti 

nähdään ja välitetään myös lapsista. 

Matleena: 

 

Kyllä ja voin kuvitella, että tuollaiset on todella merkityksellistä niille vanhemmille. 

Maiju: 

Olisko ollut viime talvena, vuosi sitten ehkä, kun oli yhden nuoren kanssakävelyllä yksi ohjaaja. Ja 

sitten kun me ollaan siellä Matinkylässä ja siellä rannassa kävelyllä. Niin se poika käveli siellä 

rannassa ja se ohjaaja sai otettua siitä pojasta aivan ihan kuvan. Siis se oli ihan semmoinen taideteos 

se valokuva! Joo ja sitten tota hän oli sitten tekstiviestillä laittanut äidille sitten sen valokuvan, että  

“käytiin kävelyllä”. Seuraavalla jaksolla, kun tämä poika tuli niin se äiti oli kirjoittanut sinne 

reissuvihkoon, että voisko hän saada tulosteen, että se oli niin ihana että hän vois sen saada vaikka 

seinälle. Se oli ihana palaute sitten siitäkin, että hän on niin onnellinen siitä, että se hetki oli saatu 

taltioitua. Se tosi ihana hetki sen heidän pojan kanssa. 

Jasmiina: 



Se on vanhemmalle mun mielestä tärkeätä, että kuulee lapsesta on positiivista palautetta. Koska 

monesti se arki on tosi rankkaa ja voi olla että vanhemmallakin sitten ehkä on mielessä välillä ne 

huonommat jutut sieltä arjesta. 

Mutta että sitten kun sitten kun vanhempi huomaa, että tuollakin nähdään paljon hyvää ja 

positiivista ja ihanaa mun omassa lapsessa. Niin se sitten  tukee myös sitä sitä vanhemman ja lapsen 

välistä suhdetta ja ehkä itsekin vanhempana sitten muistaa huomata ne hyvät asiat silloin kun arki 

on rankkaa, koska sitä tulee sitä palautetta sitten muualtakin. 

 

Matleena: 

 

 Niin aivan. Perhetyöhönhän varmaan kuuluu aika olennaisesti kanssa lapsen ja vanhemman suhteen 

tukeminen niin tää on niin kuin yksi keino? 

Jasmiina: 

 

Joo, se on ehdottomasti yksi keino ja sitten toki se että että me ollaan vanhemmille tehty selväksi, 

että me ollaan aina kuuntelemassa jos on jotain jotain mitä haluaa kertoa tai purkaa. Ja sitten 

tarpeen mukaan ohjataan oikean tahon piiriin. Että sanotaan, että jos arjessa se jaksaminen alkaa 

loppua niin sitten neuvotaan, että mihin voi olla yhteydessä että saisi ehkä lisätukea siihen arkeen. 

Tämmöisiä asioita, millä sitten myös tunnetaan, mutta että yritetään just silleen että vanhemmalla 

on positiivinen olo jättää lapsi sinne meille ja myöskin että tuntuu tuntuu se viikonloppu 

rentouttavalta ja semmoiselta, että oikeasti ne akut akut latautuu siinä. 

Maiju: 

Ja luoda semmoinen suhde niinhin vanhempiin, että  me ollaan teidän kanssa samalla puolella tämän 

tämän lapsen etua ajamassa. Että me ollaan niinku samassa jengissä! 

Matleena: 

Onko teillä luontevaa tehdä tuollaista perhetyötä ja olla vanhempien kanssa tekemisissä? 

Maiju: 

No on kyllä, joo. 

Jasmiina: 

 

Ja siis itse ainakin nauttii paljon siitä, että on tyytyväisiä sekä meidän lapset ja nuoret, että sitten 

vanhemmat. Eli se on tosi tärkeä osa sitä meidän työtä, että myöskin sitten osataan ottaa 

vanhemmilta palautetta vastaan ja sitten sitten käsitellä sitä rakentavasti meidän työtiimissä. 

Voidaan sitten kehittää meidän toimintaa sen mukaan. 

Matleena: 

Tuleeko teille mieleen jotain semmoisia tilanteita tai muistoja, että milloin te olette itse kokenut sen 

työn erityisen merkityksellisenä? 

 

 

 



Jasmiina: 

 

Minun mielestäni aivan ihania ne hetket milloin näkee,että lapsi tai nuori nauttii. Ihan tulee viime 

kesältä, kun oli kuumat helteet ja me oltiin sitten hankittu semmoinen pieni allas mihin pystyy 

menee sitten lapsi istumaan. Ja sitten kun näki semmoisen lapsen joka normaalisti ei niin paljon ehkä 

esimerkiksi suihkussa välitä käydä niin jotenkin ihan innoissaan siitä  uima-altaasta niin semmoiset 

on. Ja ja sitten yhtenä viikonloppuna tehtiin siis itse keksitaikinajäätelöä ja sitten tämä yksi niistä 

nuorista, ketä oli ollut  syömässä niin seuraavalla kerralla kun tuli niin pyysi tätä keksi jäätelöä 

uudestaan. Että just tämmösen jutut on, mistä tulee itselle hyvä mieli myöskin että kun nähdään että 

on  ollut kiva juttu toisellekin. 

 

Matleena: 

 

Tuleeko sullekin mieleen? 

 

Maiju: 

 

Joo,  yksikin tilanne oli semmoinen että että tota tuli semmoinen uusi asiakasperhe, jossa oli 

sittenminulle tuttu asiakas, että mä oon  ollut jo hänen kanssaan aikaisemmassa työssä. Sitten, kun 

tapasin  äidin ja hän oikein niin tavallaan kapsahti kaulaani ja oli silleen että: “ihana nähdä sinut 

täällä” niin sit jotenki semmonen että, ehkä mä oon sit jotain tehnyt jotakin oikein jos tämä omainen 

on näin onnellinen siitä, että mä jatkankin edelleen. Vaikka onkin yksikkö vaihtunut ja muutama 

vuosikin tässä vierähtänyt välissä. Siitä tuli semmoinen onnistumisen fiilis siitä sitten siitä omasta 

työstä.  

 

 Just se, mitä Jasmiina sanoo että että kun näkee ne onnistumiset ja ilot niiden nuorten ja lasten 

naamoilla. Että on esim. käynyt kävelyllä jonkun lapsen kanssa ja sitten hän tulee ja kertoo että mitä 

me tehtiin.. Siis niille toisille ohjaajille.Niin kuin että on  innokkaana kertomassa tai kertoo vaikka 

heti kotiin tai  vaikka soittaa, “että hei mä kävin tein tämmösen jutun!”  

Siitä tulee aika kiva fiilis olla toteuttamassa niitä toiveita mitä pystytään. 

Matleena: 

Mitäs te sanoisitte sellaiselle tyypille, joka ehkä miettii että vaikka tän podcastin innostamana, että 

pitäisiköhän kokeilla kehitysvammapuolta tai tai vaikka työskentelystä kehitysvammaisten lasten 

kanssa niin miten te rohkaisisitte? 

Maiju: 

Mä sanoisin, että pitäisi. Ehdottomasti. Siis tää on semmoinen työ, missä hyviä hetkiä on niin paljon, 

että toki niitä huonoja hetkiä on, niinku missä tahansa työssä... Mutta kun niitä hyviä hetkiä on niin 

paljon enemmän ja ne hyvät hetket on niin hyviä, että jotenkin se antaa antaa niin paljon voimaa ja 

siis muistelee itsekin niitä  naurun hetkiä. Se on semmoista aitoaja saa oma itsensä. 

 

 

 



 

Maiju: 

 

Joo ja semmoista vilpitöntä iloa, mitä näkee. Mitä pitäisi näkyä joka puolella niin paljon enemmän 

niin se on jotenkin ihana tunne. 

 

Matleena: 

Kyllä, kun teitä katselee ja kehittelee kun te puhutte kiitosta työstäni näkee ihan sen, että se on 

oikeesti teille tosi tärkeetä ja nautitte. Ja ihana kun jaoitte noita muistoja ja tarinoita sieltä. Voin 

uskoa, että on todella palkitsevaa. Kiitos teille haastattelusta. 

 

Jasmiina: 

 

Kiitos paljosti. 

 

Maiju: 

 

Kiitos, kiva kun saatiin tulla. 

Matleena: 

Tilapäisen hoidon palveluja on Rinnekodilla ollut aikaisemmin tarjolla Helsingissä ja Espoossa ja nyt 

myös vuoden 2022 keväästä lähtien tuolla Turussa. Eli Turussa on vastikään avattu lasten ja nuorten 

pienryhmäkoti Nanna ja Knut myös tilapäisen hoidon yksikkö Juniori-Frida. Jos siis lasten ja nuorten 

parissa tehtävä työ esimerkiksi siellä Turussa kiinnostaa, niin näitäkin avoimia työpaikkoja voi tiirailla 

tuolla osoitteessa rekrytointi.hdl.fi 

Vielä tämän kevään aikana on luvassa pari Rinnekoti-podcast jaksoa, mutta niitä odotellessa niin 

ottakaahan meidän instagram seurantaan. Siellä meidän asiakkaat päivittää Instagramia myös 

meidän ohjaajien kanssa ja pääsette kurkkimaan vähän sitä minkälaista arki meidän eri toimipisteissä 

on. Mutta ensi kertaan, moi moi! 

Tunnusmusiikki: 

Rinnekoti-podcast, asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 


