
Esittelyssä Siri 

Moikka! Olen 23-vuotias Siri ja koulutukseltani lastenohjaaja. Olen 
työskennellyt lasten parissa päiväkodissa sekä kotipalvelussa. Vapaa-
ajallani tykkään ulkoilla, nähdäystäviä sekä valokuvata luonnossa. 
Työssäni parasta on se, että saa keskittyä yhteen perheeseen kerrallaan 
ja auttaa perheen tarvitsemalla tavalla. Jokainen perhe ja tilanne on 
erilainen, joten työ on mukavan vaihtelevaa. Perheeseen yleensä kiintyy, 
varsinkin jos asiakkuus on pitkä. Lopetushetkellä olo on haikea, mutta on 
ollut hienoa nähdä perheen ilot ja surut sekä sen, että voimavarat ovat 
kasvaneet kotipalvelun myötä.  

  
Esittelyssä Jonna 

Hei! Olen Jonna. Olen työskennellyt monta vuotta 
lapsiperheiden ja lasten parissa, ensin varhaiskasvatuksessa 
ja nyt kotipalvelussa. Vaikka perheisiin mennään yksin, niin 
koen työtiimin arvokkaaksi ja tärkeäksi. Omaan perheeseeni 
kuuluu teini-ikäinen poika ja vapaa-aikana nautin kotoilusta 
sekä ystävien tapaamisesta. 

Parasta lapsiperheiden kotipalvelussa on työn vaihtelevuus. 
Nautin siitä, että työssä on aitoja arjen kohtaamisia ja on 
oikeasti aikaa pysähtyä perheen pariin. Hienoa on, että voin 
mahdollistaa vanhemman levon tai vaikka rauhallisen hetken kotitöiden parissa. Konkreettisen 
avun antaminen hyvien keskustelujen lisäksi on minulle mieluista.  

Perheetkin ovat kaikki erilaisia ja on ihan mahtavaa, että saan tehdä töitä omana persoonana. 
Perheistä tulee tärkeitä ja on haikeaa, kun käynnit loppuvat. On kuitenkin hienoa, että olen saanut 
kulkea yhdessä jonkin aikaa ja perheen omat voimavarat kantavat eteenpäin. 

Esittelyssä Nora 

Heippa! Olen Nora. Vapaa-aikanani tykkään liikkua ja kuunnella musiikkia. Vietän aikaa rakkaiden 
ihmisten seurassa. Työssäni parasta on se, että saan keskittyä 
yhteen perheeseen kerrallaan. On mahtavaa päästä auttamaan perheitä 
konkreettisesti heidän kaipaamallaan tavalla. Olen aidosti läsnä ja 
välittävä. Uuteen perheeseen meneminen on usein hieman jännittävää, 
mutta olen innokas tapaamaan uusia ihmisiä. Työn monipuolisuus pitää 
työnteon erittäin mielekkäänä. Kun asiakkuus päättyy, olo on usein haikea. 
Samaan aikaan koen onnistuneeni työntekijänä, kun perhe on valmis 
jatkamaan ilman kotipalvelun tukea. 
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