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UUDENLAINEN KUNTA

Anni ja Matti Pälä ovat juuri 
asettuneet Haltian pappilaan 
yhteislomalle. Anni sai elo-
kuussa omaishoitajastatuksen 
asiakasohjaajan haastattelun jäl-
keen. Matilla, 88, on Parkinsonin 
tauti ja muistisairaus.

– Halusin lepolomalle, mut-
ta yhdessä mieheni kanssa. 
Toiveenani on syödä hyvin ja 
ulkoilla, Anni Pälä sanoo.

Pälät pääsivät perhehoitoon 
ottamalla yhteyttä omaan asia-
kasohjaajaan hyvinvointialueen 
ikäihmisten palveluiden kautta.

Puitteet lepolomaan Halti-
alla ovat kunnossa. Pappilana 
jo 1800-luvulta aina 1980-lu-
vun lopulle saakka toiminut 
iso rakennus huokuu historian 
havinaa. Sisustus kunnioittaa 
vanhaa. Ympäristö on kaunis.

Kodinomaisuus  
taattu
Johanna Ketola on miehensä 
Jussi Marttisen kanssa hankki-
nut paikan vuoden 2020 alussa 
perhekotitoimintaa varten. Mit-
tava remontti tiloissa on tehty, ja 
tilaa riittää yhdeksän huoneen 
verran.

Johannalla on hoitajatausta, 
mutta lisäksi Pirkanmaan per-
hehoidon yksikkö on valmenta-
nut heidät tehtävään neljä vuotta 
sitten.

– Auttamisen halu on lähellä 
sydäntä, ja olen hyvä asettumaan 
toisen olotilaan. Koetan luoda 
kodinomaista tunnelmaa kaikes-
sa tekemisessä.

Kesken haastattelun Tarmo, 
11, tuleekin koulusta ja alkaa 
välipalalle. Ystävällinen Pimu-
koira hakee välillä rapsutuksia ja 
kissat Shakira ja Kissi loikoilevat 
sängyillä.

Lastenhoitajana työskennel-
lyt Anni ja hitsaajana toiminut 
Matti Pälä ovat tyytyväisiä, kun 
pääsivät tulemaan Haltialle bus-

Johanna Ketola ja Jussi Marttinen ovat remontoineet vanhaa kunnioittaen

Haltian pappilassa omais- 
hoitajankin on helppo hengähtää 

kotiin ja perhehoitoon. Vasta 
tämän jälkeen tulevat hoito-
laitokset. Perhehoito saakin 
nyt aivan uuden painotuksen 
uudella hyvinvointialueella.

– Perhekodissamme saa ni-
menomaan tätä lyhytaikaista 
hoitoa. Uusi perhehoidon muo-
to ovat omaishoitajien ja heidän 
läheisten yhteiset lomajaksot, 
Johanna Ketola sanoo.

Haltian pappila on ensimmäi-
nen perhekoti Pirkanmaalla, jo-
ka järjestää sekä tilapäishoitoa 
että yhteislomia.

Tilapäishoito eli interval-
lijakso perhekodissa tarjoaa 
omaishoitajalle taukoa hoiva-
vastuusta. Se on omaishoitajalle 
lakisääteistä vapaata.

Tilapäishoitojaksoja käyte-
tään myös silloin, jos ikäihmi-
nen joutuu lähtemään kotoaan 
väliaikaisesti pois remontin takia 
– samoin pidemmän sairaala-
jakson jälkeen, kun kotiinpaluu 
tuntuu epävarmalta. Jaksojen pi-
tuus vaihtelee viikosta reiluun 
kuukauteen.

Lisää  
tietoa kaivataan
Anni Pälä oli aikoinaan perus-
tamassa palvelutalo Kotipirttiä 
Tampereella. Hän tietää asiois-
ta hyvin, ja verkostoja on yhä. 
Toista on niillä, jotka hyppää-
vät omaishoitajiksi vähän kuin 
tyhjästä.

– Enemmän saisi olla tietoa 
kaikesta ja asiakasohjaajien pitää 
osata informoida, mitä on saata-
villa. Myös taloudellisesta tuesta 
tieto on pirstaloitunutta.

Anni Pälä ottaa esimerkin Ke-
lan eläkkeellä olevan hoitotuesta, 
jota Matille myönnetään 75 eu-
roa kuukausittain. Tästäkään ei 
juuri tietoa ollut tarjolla.

– Edunvalvontavaltuutus kan-
nattaa tehdä ajoissa – silloin, kun 
vielä muisti pelaa. Ehdotan tieto-
paketin laatimista omaishoitajaa 

silla Tampereelta. Tammikuussa 
87 vuotta täyttävä Anni Pälä ajaa 
yhä, mutta pitkiä matkoja hän 
jo välttää.

– Asumme omakotitalossa. 
Työt ovat nyt siirtyneet minulle, 
mutta onneksi olen tehnyt aina 
kaikkea. Poika lähellä auttaa 
myös.

Perhehoito  
korostuu
Uusi hyvinvointialue ohjeistaa 
ikäihmisten lyhytaikaisen hoi-
don järjestämisen ensisijaisesti 

tai ylipäätään ikäihmistä varten, 
Anni Pälä ehdottaa.

Haltian Pappilan perhekoti 
toimii yhteistyössä Pirkanmaan 

hyvinvointialueen sekä Pirkan-
maan perhehoidon ja omais-
hoidon yksikön kanssa.

KATI PÄÄKKÖNEN

Anni ja Matti Pälä tulivat yhteiselle lepolomalle Tampereelta. 
Syöminen ja ulkoilu kuuluvat ainakin ohjelmaan.

Johanna Ketola on miehensä Jussi Marttisen kanssa tehnyt valtavan ison remontin Haltian pappilassa vajaan parin vuoden aikana, jolloin he Tampereelta muuttivat 
Haltialle. Marttinen oli haastatteluhetkelläkin remonttipuuhissa yläkerrassa.

Pappilana jo 1800-luvulta aina 1980-luvun lopulle saakka toiminut iso rakennus huokuu historian 
havinaa.

Haltian pappilassa on haluttu kunnioittaa vanhaa. Silmä tarttuu 
lukuisiin yksityiskohtiin helposti.


