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Muutama vuosi sitten nyt 21-vuotias Mira 
Koivula etsi sopivaa vaihtoehtoa toimia 
vapaaehtoisena. Sattumalta hän törmäsi 
Facebookissa PePPi-hankkeen mainok-

seen, jossa etsittiin vapaaehtoisia sijaisperheiden tuek-
si. Se kiinnosti.

– Minusta sijaisperheiden ja sijaisperheiden lasten ja 
nuorten tukeminen on matalan kynnyksen auttamista. Se 
sopii erilaisille ihmisille ja siinä myös tapaa erilaisia ihmi-
siä. Vapaaehtoistyö antaa perspektiiviä molemmille osa-
puolille, tuumaa Koivula.

Koivula osallistui PePPi-hankkeen järjestämään tuki-
henkilövalmennukseen.

– Valmennuksessa käytiin keskusteluja ja kuultiin si-
jaisperheiden kokemuksista. Vetäjät muistuttivat meitä 
osallistujia siitä, että vaikka monet odotukset ja toiveet va-
paaehtoistoiminnasta varmasti täyttyvät, ei aina voi kui-
tenkaan olla varma siitä, mitä on tulossa. Tämä oli minus-
ta tärkeää oivaltaa.

Koivula suunnitteli ensin ryhtyvänsä sijoitetun lapsen 
tukihenkilöksi. Sattuma puuttui kuitenkin jälleen peliin, ja 
hänelle ehdotettiin 14-vuotiasta sijoitettua tyttöä.

– Työntekijät ajattelivat, että minulla voisi olla hänel-
le annettavaa. Pidämme esimerkiksi molemmat musiikis-
ta ja peleistä. Vaikka en aluksi osannutkaan nähdä itseäni 
nuoren tukihenkilönä, synkkasi meillä tavattuamme hy-
vin. Pidän hänestä kovasti.

Monipuolista tekemistä
Koivulan ja nuoren tytön yhteinen taival on kestänyt vuo-
den verran. Tapaamisia oli aluksi joka viikko, mutta nykyi-
sin he tapaavat kahden viikon välein.

– Sovimme tästä yhdessä, kun minulla alkoi koulu ja 
tytöllä taas harrastukset veivät aikaa. Suosin monipuoli-

suutta ja koetamme tehdä vähän erilaisia juttuja yhdes-
sä. Haastan sekä itseni että hänet kokeilemaan uutta. To-
ki pääasiassa vain jutellaan ja kahvitellaan, mutta joskus 
käymme elokuvissa, keilaamassa, kuuntelemassa musiik-
kia tai vaikka näyttelyssä, kertoo Koivula.

Vapaaehtoisena toimiminen on haastanut Koivulan 
peilaamaan itseään ja monia toimintaan kohdistuvia odo-
tuksia.

– Olen miettinyt sitä, millainen esimerkki haluan ol-
la ja mitä annettavaa minulla on. Minulla on omat odo-
tukseni toiminnasta. Samoin odotuksia on sijoitetulla 
tytöllä, hänen sijaisperheellään sekä PePPi-hankkeen 
työntekijöillä. Oman auktoriteetin ja paikan hakeminen 
nuoren elämässä on välillä haastavaa. Toisaalta on hyväl-
läkin tapaa erilaista ja tärkeää olla mukana tämän nuo-
ren elämässä. 

Tukea tarjolla
Koivulan ei ole tarvinnut olla mietteineen yksin, vaan hän 
on saanut tukea PePPi-hankkeen työntekijöiltä.

– Voin aina ottaa yhteyttä ja laittaa viestiä, kun minul-
la on ollut kysyttävää. Hanke on myös tarjonnut virkis-
tystä ja vertaistukea. Olen saanut kuulla, miten muilla va-
paaehtoisilla menee. Oman paikan pohdinnan lisäksi olen 
keskustellut työntekijöiden kanssa esimerkiksi siitä, mitä 
voin sanoa ja mitä ottaa vastaan. Myös omasta jaksamises-
ta olemme keskustelleet.

Omalta tuettavalta nuoreltaan Koivula on saanut sa-
natonta palautetta.

– Rehellinen läsnäolohetki on paras palaute, mitä voin 
saada. Kun toinen tiuskaisee sinulle ensimmäisen kerran, 
voi iloita siitä, että luottamus on syntynyt. On ihan hieno 
juttu, kun nuori sanoo ääneen, että nyt on vähän tylsää, 
naurahtaa Koivula. 
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Tiuskiminen voi joskus olla parasta  
palautetta vapaaehtoiselle.

Lupaukseni vuodelle 2016:  
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 PePPi – Vapaaehtoiset voimavarana si-
jaisperheiden tukemisessa (2012–2016) 
on Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoito-
liitto ry:n ja Pesäpuu ry:n yhteinen han-
ke, joka toimii Keski-Suomessa, Poh-
jois-Karjalassa ja Uudellamaalla

 hanke muun muassa etsii vapaaehtoi-
sia toimimaan sijaisperheiden tukena ja 

valmentaa nämä tehtävään
 seuraavat valmennukset järjestetään 

Pohjois-Karjalassa helmikuun lopulla ja 
Uudellamaalla maaliskuussa

 katso myös video tukihenkilötoimin-
nasta peppivoimaa-sivuilta

 Keski-suomi: Pirkko Porrassalmi, puh. 
050 413 3425, pirkko.porrassalmi@per-

hehoitoliitto.fi, Pohjois-Karjala: Kaisu 
Kaverinen, puh. 050 411 2079, kaisu.ka-
verinen@pelastakaalapset.fi, uusimaa: 
Maaret Parviainen, puh. 050 412 6729, 
maaret.parviainen@pesapuu.fi
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