
 

Perhehoidon 
vahvuudet 

• turvallinen ja tavallinen 

perhe-elämä 

• koti elinympäristönä 

• voimavaralähtöinen toi-

minta 

• yhdessä tekemistä ja 

kokemista 

• yksilöllisyys 

• yhteisöllisyys 

• osallisuuden tukeminen 

• ryhmäkoko pieni ja hoi-

tajat pysyvät samoina 

 

Ota Yhteyttä 

Lisätietoja ja omaishoidon asiakkaat hoito-

paikkavaraus 

 

Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja 

p. 040 575 5473 

 

Verkkosivusto 

http://www.taivalkoski.fi/palvelut/sosiaali- ja 

terveyspalvelut/perhehoito 

 

Perhehoidon asiakasmaksut 
 

Lakisääteinen omaishoidon vapaa  

3vrk/kk, 11,40 €/vrk perhehoitokodissa. 

 

Lakisääteinen omaishoidon vapaa  

3vrk/kk, kunta ei peri maksua  

omaishoidettavan kotona tapahtuvasta  

perhehoidosta.  

 

Omaishoitajan jaksamiseksi myönnetyt  

lisävapaat (hoidettavalle myönnettävät  

ylimääräiset hoitopäivät) 

 

• Osavuorokautinen sijaishoito alle 6 h, 

15 €/pv 

• Lyhytaikainen sijaishoito 6 h – vrk,  

30 €/vrk 

 

 

 

 

 

Taivalkosken 
ikäihmisten  

perhehoito 

Villa Pilvilinna 
 

Perhe ja koti yhdistyvät 

ikäihmisten hoidossa.  

  

http://www.taivalkoski.fi/palvelut/sosiaali-


 

 

Ikäihmisten perhehoito 
antaa turvan, huolenpidon ja kodin. 
 
Ikä ä ntyneen kännältä perhehoito on yk-
silo llinen jä pehmeä  väihtoehto. Perhe-
kodissä sämä tuttu ihminen ottää ikä ä n-
tyneen mukään osäksi omää ärkeään.  
 
Perhehoito voi ollä jatkuvaa, jolloin 
ikä ihminen sää tärvitsemänsä hoivän jä 
huolenpidon mähdollisesti vuosien äjän.   
 
Lyhytaikainen ympä ri -täi osävuoro-
käutinen perhehoito tärjoää mm. mäh-
dollisuuden omäishoidon sijäishoitoon 
täi tukeen toipiläsäikänä ennen kotiutu-

mistä säiräälähoidon jä lkeen. 
 
Osavuorokautinen perhehoito voi toi-
miä väihtoehtonä niissä  omäishoidon ti-
länteissä, joissä ympä rivuorokäutisen 
perhehoidon jä rjestä minen ei ole tär-

peellistä täi tärkoituksenmukäistä. 

Ikäihminen ei kaipaan mi-

tään ylellisyyttä vaan taval-

lista perheen arkea ja nor-

maalia elämää.  

Kurtin perhehoito  

Perhehoitajana Riikalle ja Riitalle on tärkeintä, 
että asukkaalla on hyvä olla ja turvallinen olo. 
Päivän askareet suunnitellaan yhdessä. Per-
heen arjessa ovat mukana Kasperi-kissa ja 
Tiinu-koira.  
 
Kurtin perhehoidon ympäristö luo hyvät ulkoi-
lumahdollisuudet niin talvella kuin kesälläkin. 
Asukkaat voivat osallistua kanojen ja puutar-
han hoitoon oman halukkuuden mukaan. Ke-
säisin puulämmitteinen rantasauna lämmite-
tään yhdessä ja nautitaan sen pehmeistä löy-
lyistä.  
 
Kurtin perhehoitokodissa on viidelle asuk-
kaalle kalustetut omat huoneet. Tilat eivät so-
vellu pyörätuoliasiakkaille. Asiakkaat liikkuvat 
kävellen ja mahdollisesti rollaattoria tai keppiä 
apuna käyttäen.  
 
Siskokset Riikka ja Riitta toivottavat tervetul-
leeksi niin vakituiset kuin omaishoidon asuk-
kaat viihtyisään perhehoitokotiin Villa Pilvilin-
naan.  
 
 
 

 

Taivalkosken 

perhehoitajat 
 
 
 

 
 
Riikka Kuha 
Riikka on rauhallinen, empaattinen ja tu-
lee hyvin toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. Monenlaiset käsityöt, musiikki, 
kasvimaan hoito ja luonto ovat lähellä 
sydäntä. 
 

Riitta Kuha 
Riitta on sosiaalinen, iloinen ja helposti 
lähestyttävä. Eläinten kanssa puuhas-
telu, metsästys, marjastus ja sienestys 
sekä keramiikka kuuluvat lempiharras-
tuksiin. 
 

Riikka ja Riitta ovat perhehoitokodissa 
vuoroviikoin perhehoitajina jatkuvassa 
perhehoidossa oleville ikäihmisille.  

Vuoroviikoin toinen perhehoitaja toimii 
omaishoidon sijaishoitajana perhehoito-
kodissa.  

Yhteystiedot: Villa Pilvilinna 

Metsäkyläntie 154, 93400 Taivalkoski.  

p. 044 235 1353  

15 km Taivalkosken kuntakeskuksesta 

 

 

 


