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Toiminnanjohtajan palsta

15 vuotta
toimintaa
omaishoitajien
edunvalvojana
ja tukijana
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 15
vuotta. Juhlimme merkkivuottamme
23.10.2018 klo 17-19 Tapiolan kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan
juhlaamme!
On aika kiittää kaikkia toiminnassa
mukana olleita. Yhdistyksemme
perustajajäseniä, jotka ennakoivat
omaishoitajien aseman kasvavan
merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa ja näkivät tarpeelliseksi
perustaa yhdistyksen, jonka tehtäviksi
kirjattiin ”Yhdistyksen tarkoituksena on
toimia omaishoitajien sekä vanhusten,
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
aseman parantamiseksi ja tukemiseksi
sekä kehittää omaishoitajien sekä
vanhusten, vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden palveluita ja
tukitoimia toiminta-alueellaan”. Tämä
kirjaus ohjaa toimintaamme ja sen
suunnittelua joka päivä.
Tuloksellisen toiminnan edellytys on
luottamuksellinen ja jatkuva
yhteydenpito omaishoitajiin ja heidän
läheisiinsä. Vain omaishoitajan arjen
tuntemus ja heiltä saamamme suora

palaute niin hyvistä kuin huonoistakin
asioista mahdollistaa
edunvalvonnallisen toiminnan sekä
tukitoimien kehittämisen heidän
tarpeisiinsa mahdollisimman hyvin
sopiviksi.
Monet kiitokset kaikille aktiivisille
omaishoitajille, joiden kanssa saamme
tehdä tätä työtä heidän arjessaan.
Samoin kiitoksemme entisille,
kokeneille omaishoitajille, jotka tuovat
paljon kokemusasiantuntijuutta
toimintaamme. Tukitoimia
toteutamme STEA:n avustuksella.
OmaisOiva- toimintaa järjestetään
Espoossa, Kauniaisissa ja LänsiUudellamaalla. Yhteistyö kaupunkien ja
kuntien kanssa toimii hyvin. Tästä
saamme kiittää kaikkia niitä
viranhaltijoita, joiden kanssa teemme
yhteistyötä. Vain hyvä yhteistyö
mahdollistaa tuloksellisen toiminnan.
Lisäksi kiitämme yrityksiä ja säätiöitä,
jotka tukevat toimintaamme ja
osoittavat näin arvostustaan
omaishoitajien tekemälle työlle. Heidän
avustuksellaan järjestämme
omaishoitajille virkistystoimintaa,
kuten juhlia ja retkiä.
Otattehan yhteyttä, olemme täällä
teitä varten!
Hyvää syksyä ja jaksamista toivottaen
Kristiina
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OmaisOiva- toiminta huomioi
omaishoidon monet kasvot
Suomessa on yli 350 000
omaishoitajaa. Omaishoitajuudella on
monet kasvot ja jokaisen
omaishoitajatilanne on erilainen. On
vanhempia, jotka hoitavat
erityislastaan, nuoria, jotka hoitavat
mielenterveysongelmaista
vanhempaansa tai ikäihmisiä, jotka
hoitavat muistisairasta puolisoaan jne.
Heistä moni ei edes tunnista olevansa
omaishoitaja, he huolehtivat vain
rakkaasta läheisestään. Osa
omaishoitajista käy myös töissä ja/tai
huolehtii omaisestaan etänä, mikä tuo
elämään monia haasteita esim.
aikataulujen sovittamiseen työn ja
hoivan kesken, mikä aiheuttaa jatkuvaa
riittämättömyyden tunnetta.
Omaishoito on ajoittain raskasta työtä.
Siksi on hyvä tietää, että
omaishoitajalle on tarjolla apua ja
vertaistukea.
Kehitämme toimintaamme koko ajan
erilaisille omaishoitajaryhmille
sopivaksi. Pyrimme antamaan eri
tilanteissa oleville omaishoitajille juuri
heidän tarvitsemaansa tukea. Hyvänä
esimerkkinä tästä on syksyllä alkavat
erityislasten vanhemmille tarkoitetut
Ovet-valmennukset ikääntyneiden
omaishoitajien valmennusten lisäksi.
Ovet-valmennuksissa olemme
avanneet ovia omaishoitajuuteen,
yhteiskunnan palveluihin, hoivatyöhön

ja avustamiseen sekä omaishoitajan
voimavaroihin kunkin ryhmän
tarpeiden mukaisesti.
Myös valmennustemme jälkeen
jatkavat vertaisryhmät ovat tärkeä
tukimuoto. Siellä omaishoitaja saa
tukea ryhmäkeskusteluissa ja myös
tietoa ajankohtaisista asioista.
Luottamuksellinen keskustelu
osallistujien kesken antaa voimia ja
usein myös uusia ideoita läheisen
hoivan ja hoidon suhteen.
Tänä vuonna tekemämme OmaisOivatoiminta Espoon ja Kauniaisten lisäksi
myös Kirkkonummella, Inkoossa,
Siuntiossa, Raaseporissa ja Hangossa
on saanut hyvin osallistujia.
Valmennusten ja vertaisryhmien lisäksi
olemme olleet esillä tapatumissa
OmaisOiva- kioskeilla, OmaisOivakahvila on välittänyt tietoa
omaishoidosta sekä yhdistyksemme
toiminnasta ja Oiva-hetket ovat
tarjonneet henkilökohtaista tukea
kuunnellen ja neuvoen.
OmaisOiva- toiminnan onnistuneesta
aloituksesta toiminta-alueellamme
haluamme kiittää kaupunkien ja
kuntien viranhaltijoita. Vain hyvällä
yhteistyöllä voidaan toteuttaa
omaishoitajien mahdollisimman
kokonaisvaltainen tuki.
Teksti: Suvi Mansukoski-Mustonen
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“Meidän on hyvä
muistaa, että Suomi
on allekirjoittanut
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimuksen, jossa
keskeistä on oikeus
lapsuuteen.”

Jangsterit – nuoret hoivaajat
Läheistensä hoivasta ja hyvinvoinnista
huolehtivat ihmiset eivät aina ole
aikuisia, vaan myös nuoria ja lapsia.
Omaishoitajaliitto on saanut
kansainvälisen yhteistyön ansiosta
tietoa Euroopasta, jossa on tunnistettu
alle 18-vuotiaita nuoria hoivaajia
omaishoitotilanteissa. Tarkkaa nuorten
hoivaajien lukumäärää Suomessa ei
vielä tiedetä. Tarvitaan asian
tunnistamista, jotta nuorille osattaisiin
kehittää tukea.
Omaishoitajaliitolla on kolmivuotinen
Jangsterit- hanke, joka toteutetaan
kolmivuotisella STEAn (2016–2019)
toiminta-avustuksella. Hankkeen
tarkoituksena on tavoittaa ja tunnistaa
omaisiaan ja läheisiään hoitavia alle 18vuotiaita lapsia ja nuoria Suomessa.
Jangsteri-hanke toteutettiin yhteistyössä Espoon seurakuntayhtymän ja
seurakuntien kanssa tänä kesänä.
Rippikoululaisille suunnatun kyselyn
tarkoituksena oli kerätä tietoa nuorten
perheissä antamasta hoivasta, jotka
auttavat säännöllisesti sairasta, vammaista tai iäkästä perheenjäsentään tai
muuta läheistään.

Rippikoulun kävi Espoossa noin 2000
nuorta. Kyselyyn osallistuivat sekä
rippikoululaiset että isoset.
Seurakunnan työntekijöille
Omaishoitajaliiton koordinaattori oli
laatinut ohjaajamateriaalin, joka käsitti
diat ja taustatietoa hankkeesta.
Kyselyyn vastaaminen oli
vapaaehtoista. Kerättävät tiedot olivat
luottamuksellisia. Kyselyssä ei
tiedusteltu henkilötietoja tai muita
tietoja, koska vastaajat olivat nuoria.
Ripari-infossa kerrottiin, että ”Riparilla
pohdimme yhdessä ja erikseen erilaisia
elämän eteen tuomia asioita”. Elämä ei
kohtele meitä aina niin kuin haluaisimme. Perheissä on riippuvuuksia,
sairautta, vammaisuutta jne., jotka
vaikuttavat lapsen ja nuoren elämään.
Moni hoivaaja kertoo: ”Kukaan ei kysy,
mitä meille kuuluu”, vaikka ovat olleet
useissa palavereissa.
Rippikoulussa on mahdollisuus
keskustella myös vaikeista asioita, jotka
painavat mieltä ja saada tukea. Psykoterapeutti Maaret Kallio ilmaisee
osuvin sanoin Lempeä- blogitekstissä:
”Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, jää
yksin kannettavaksi”. Seurakunnan
työntekijöillä on sielunhoidon koulutus.
He ovat valmiita kuuntelemaan,
jakamaan yhdessä nuoren taakkaa ja
etsimään nuoren kanssa yhdessä apua.
Hyvää syksyä ja voimia toivottaen
Ritva Särkkä
hallituksen 1. varapuheenjohtaja
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Muutoksia Kelan korvaamiin
taksimatkoihin 1.7.2018 alkaen
Kelan korvaama taksimatka pitää tilata
Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen
tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain
tilausvälityskeskuksesta tilatusta
taksimatkasta saa sairausvakuutuslain
mukaisen matkakorvauksen. Jos tilaat
taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa
matkaasi. Näistä matkoista asiakas
maksaa omavastuun, joka
yhdensuuntaiselta matkalta on enintään
25 euroa. Taksimatkojen
tilauspuhelinnumerot muuttuivat ja
korotettu omavastuu poistui 1.7.2018
1. Tilaa matka edeltävänä päivänä
viimeistään klo 14.00. Tilaa matka
alueellisesta numerosta myös
silloin, kun tarvitset taksia
äkillisesti tai olet unohtanut tilata
taksin edellisenä päivänä. Voit
tilata samalla kertaa kaikki
tiedossasi olevat matkat seuraavan
14 vuorokauden ajalle.
2. Puhelun yhteydessä saat tiedon,
mihin aikaan auto noutaa sinut.
Samassa kuljetuksessa voi olla
myös muita matkustajia, mikä
saattaa vaikuttaa
matkustusaikoihin.
3. Jos taksi ei saavu sovittuna aikana,
soita uudelleen alueelliseen
tilausnumeroon.
4. Jos tilaamasi matkaan tulee
muutoksia tai se peruuntuu,
ilmoita siitä viipymättä alueelliseen
tilausnumeroon.
5. Muista näyttää autoilijalle Kelakorttisi ennen matkan alkamista.
Helsingin-Uudenmaantaksit Oy
0800 96 130 (suomi)
0800 96 140 (ruotsi)

Kauniaisten seurakuntien ja Granin
Lähiapu ry:n järjestämä
omaishoitajien vertaisryhmä jatkaa
kokoontumisiaan syksyllä
keskiviikkoisin klo 15.30-17.30
Sebastoksessa, Kauniaistentie 11.
• 12.09. Kuulumiset
• 10.10. Villa Breda Tutustuminen taloon,
Marianna Ekholm
palvelukeskus esimies
• 7.11. Vaativa hoidettava,
vieraana toiminnanjohtaja
Kristiina Mustakallio
• 28.11. Aihe avoin
Närståendevårdarnas stödgruppens
träffar i Grankulla kl. 15.30 – 17.30 i
Sebastos, Grankullavägen 1
• Onsdag 12.9. Uppdatering
efter sommaren
• Onsdag 10.10 Vi bekantar
med huset Villa Breda med
Marianne Ekholm, Chef för
servicecentret
• Onsdag 7.11 Krävande vård,
verksamhetsledare i Esbo och
Grankulla Närståendevårdare
och Vänner rf, Kristiina
Mustakallio
• Onsdag 28.11 Temat ännu
öppet
Organiseras av församlingarna i
Grankulla och Grani Närhjälp rf
Yhteyshlöt:
Pirjo Luoma 050 501 7028
Sanna ja Elena 040 518 9281
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Päihdeongelmat koskettavat
myös omaishoitoperheitä
Valtaosa omaishoitajista on alkoholin
kohtuukäyttäjiä tai täysin
päihteettömiä. Omaishoitajaliiton
tekemän kyselyn mukaan
alkoholinkäyttö usein vähenee
omaishoitajuuden myötä, mutta osalla
omaishoitajista ja hoidettavista on
alkoholin liikakäyttöä. Omaishoidon
synnyttämä muutostilanne, huoli ja
kuormittavuus ovat päihteiden
liikakäytön riskitekijöitä.
Päihteistä voidaan etsiä hetken
helpotusta kuormittavaan arkeen tai
esimerkiksi unettomuuden,
yksinäisyyden ja ahdistuksen
lievittämiseen. Päihde on kuitenkin
huono lääke ja usein vain pahentaa
ongelmaa tai tilannetta entisestään.
Lisäksi päihteiden käyttöön syntyy
helposti ja huomaamatta suhde, jossa
ei enää itse hallitsekaan tilannetta.
Ongelmallista päihteiden käyttöä voi
olla myös hoidettavalla läheisellä, ja se
lisää huolta hoidettavasta sekä avun ja
valvonnan tarvetta. Omaishoitaja
saattaa joutua kamppailemaan oman
jaksamisensa ja turvallisuutensa
kanssa.
Omaa tai hoidettavan läheisen
päihteisiin liittyvää ongelmaa voi olla
vaikea tunnistaa ja tunnustaa.
Päihdeongelmiin liittyy usein häpeä,
syyllisyys, arvottomuuden tunteet ja

myös pelko omaishoidon
menettämisestä. Puhuminen antaa
kuitenkin mahdollisuuden tarvittavan
avun ja tuen saamiseen. Jos oma tai
hoidettavan läheisen päihteiden käyttö
huolettaa, kannattaa olla rohkeasti
yhteydessä oman alueen sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä tukeutua
ystäviin, läheisiin ja
omaishoitoyhdistykseen. Keskustelu ja
huolien kertominen helpottaa oloa,
auttaa selkiyttämään tilannetta ja
saamaan tarvittavaa apua. Jokainen
omaishoitaja on arvokas, myös
päihdeongelman kanssa elävässä
perheessä.
Kuppi nurin -hanke tukena
Omaishoitajaliitossa on meneillään
Kuppi nurin -hanke (2017-2020), jonka
tavoitteena on, että päihdeongelmat
tunnistetaan ja tunnustetaan
omaishoitoperheissä, ja että perheet
saavat tarpeisiinsa perustuvaa tukea.
Hankkeessa tuotetaan
omaishoitoperheitä tukevaa
materiaalia päihdeasioista ja
kehitetään järjestölähtöisiä
tukimuotoja. Toteutumassa on
esimerkiksi vertaisryhmä Facebookissa,
Helsingissä kokoontuva tukiryhmä sekä
infotilaisuuksia ja oppaita. Lisäksi
tuetaan sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia sekä yhdistystoimijoita
huomaaman omaishoitoperheet ja
niiden riskit päihteiden käyttöön.
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Kuppi nurin -hankkeessa halutaan
arkipäiväistää puhetta päihteiden
käytöstä ja hälventää siihen liittyvää
häpeää ja kielteistä leimaa. Hankkeessa
on mukana kokemusasiantuntijoita,
joilla on omakohtaista kokemusta
päihdeongelmista omaishoidon arjessa.
Päihteiden aiheuttamiin huoliin ja
ongelmiin on saatavilla apua. Et ole
yksin!
Tutustu, osallistu ja ota yhteyttä:
www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin
Elina Koponen, Kuppi nurin -hanke
Puh. 020 7806 589
elina.koponen@omaishoitajat.fi

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräinen syyskokous
18.10.2018 klo 17-18.30
Paikka: Puistokartano, Merikansantie 2c Espoo, 1.kerroksen kabinetti

Tervetuloa!

Hallitus
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En tarkoita olla hankala

Omaishoitajia askarruttaa usein
muistisairaan käyttäytymisen
muuttuminen ja mitä se tuo
tulevaisuudessa mukanaan.
Keskustelimme aiheesta Uudenmaan
Muistiluotsin toiminnasta vastaavan
Sanna Suvisalmen kanssa, joka
asiakastyössään kohtaa käyttäytymisen
muutoksia ja käytösoireita.
”Muistisairauksilla tarkoitetaan
eteneviä neurologisia sairauksia.
Sairaudet eivät kuitenkaan nimestään
huolimatta koske vain muistin
heikkenemistä, vaan ne vaikuttavat
kaikkiin kognitiivisiin eli
tiedonkäsittelyn taitoihin.
Muistisairauksien yhteydessä puhutaan
myös dementiasta, joka taas on
muistisairaudesta johtuva oireyhtymä,
joka heikentää selviytymistä arkipäivän
toiminnoista.” määrittelee Suvisalmi
aluksi muistisairauden käsitettä.

Käyttäytymisen muuttuminen
”Yleisimmät alkuvaiheessa ilmenevät
muutokset muistisairaan
käyttäytymisessä ovat ärtymys,
turhautuminen ja lyhytpinnaisuus.
Muistisairaan maailmasta on tullut yhä
monimutkaisempi ja vaikeampi hallita,
joten esim. oman keskittymiskyvyn
heikkeneminen turhauttaa ja ärsyttää,
koska tekeminen ei enää vaan suju
entiseen tapaan ja aloitekyky
heikkenee”, kuvailee Suvisalmi
muutoksia.
Suvisalmi painottaa, että on tärkeää
ymmärtää, mistä käyttäytymisen
muutokset johtuvat. Sairastuneelle
muuttunut terveydentila on hyvin iso
muutos ja vaatii sopeutumista. Kun
omaishoitaja tietää, että muutokset
johtuvat kognitiivisten taitojen
heikkenemisestä ja sairauden
etenemisestä, hän ymmärtää, että
sairastunut ei käyttäydy hankalasti
tahallaan. Hoidettava reagoi oman
ympäristönsä muutoksiin tavalla, johon
kykenee ja joka on hänen logiikkansa
mukainen. Meille se näyttäytyy outona
käytöksenä, mutta hoidettava ei osaa
muuta.
Usein kuulee myös sanottavan, että
kiltistä ihmisestä tulee ilkeä. Hän ei
kuitenkaan ole muuttunut ”ilkeäksi”,
vaan käyttäytymisen muutokset
aiheutuvat muistisairauden
etenemisestä. Kärjistynyt käytös liittyy
tilanteen hallinnan menettämiseen
8

muistisairaan elämässä. Ponnistelut
saada tilanne hallintaan ja
käsitettäväksi vievät energiaa ja
henkisiä voimavaroja ja ilmenevät
haastavana käyttäytymisenä.
Muistisairas ei hahmota, että hän
käyttäytyy omituisesti tai väärin. Asiaan
liittyy monessa tapauksessa lisäksi
hyvin yleinen sairaudentunnottomuus,
jolloin sairastunut ei myönnä itsessään
tai käyttäytymisessään mitään vikaa
olevankaan.
Suvisalmen mukaan vaikeat
käytöshäiriöt, kuten fyysinen
aggressiivisuus, eivät ole kovin yleisiä,
mutta niihin pitää suhtautua viipymättä
vakavasti. Jokin asia, tilanne tai
ihminen voi laukaista aggressiivisen
käyttäytymisen. Jos käytöksen
muutokseen löytyy syy-yhteys, voi ko.
tilannetta mahdollisesti välttää.
Suvisalmi neuvoo, että esim. väittelyyn
ei kannata lähteä sanallisesti
aggressiivisen muistisairaan kanssa,
vaikka asiasta tai tapahtumista olisikin
eri näkemys. Se useimmiten vain
pahentaa asiaa. Uhkaavasta tilanteesta
tulee poistua heti, eikä reagoida
samanlaisella käytöksellä.
Omaishoitajan ei pidä joutua olemaan
varuillaan omassa kodissaan, joten
aggressiiviseen käyttäytymiseen pitää
pyytää apua.
Parisuhteesta hoitosuhteeseen
Hoitosuhde muuttaa myös
parisuhdetta ja monet hoidettavat

kokevat, että puoliso on heidän äitinsä
tai isänsä. Äiti-sanassa on suuri
tunnelataus ja se liitetään turvaan ja
hoivaan. Kun muistisairaan käsitys
omasta itsestä muuttuu, hän voi esim.
tuntea olevansa lapsi tai nuori. Äiti on
silloisen iän mukainen tuttu ja
turvallinen huolehtija, jollaiseksi
puoliso koetaan uudessa tilanteessa.
Muistisairaan käyttäytymisessä ja
puheissa toistuvat samat asiat ja jutut.
Se saattaa kyllästyttää ja väsyttää
hoitajaa, mutta ne ovat merkityksellisiä
hoidettavalle ja siksi niitä pitäisi
parhaan mukaan sietää ja vastailla
esim. kysymyksiin jo vastaamisesta
päästyäänkin.
Omaishoitajalle parisuhteen hyvien
hetkien muisteleminen voi tuoda
helpotusta. Myös ajantasainen tieto
sairaudesta ja ymmärrys siitä, että arki
ei pysy samanlaisena, vaan muuttuu
yleensä aina haastavammaksi
sairauden edetessä, auttaa
toivottavasti suhtautumaan nykyiseen
elämään ja tulevaisuuteen tyynesti.
Arjen toimet hankaloituvat
Arkisissa toimissa liikkuminen muuttuu
usein epävarmaksi. Eksymisen riskistä
tulee yhä suurempi, ei vaan ulkona
lähiympäristössä, vaan myös sisällä.
Muistisairas ei löydä ajan myötä enää
esim. wc-tiloihin. Turvallisen ulkona
liikkumisen avuksi on jo olemassa
varmatoimista teknologiaa: GPSpaikantimia, sovelluksia puhelimeen ja
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älylaitteisiin ym. Niitä kannattaa ottaa
mahdollisuuksien mukaan käyttöön
omaisen turvallisuuden takaamiseksi ja
myös oman mielenrauhan tähden.
Myös peseytymisestä voi tulla
hankalaa. Esim. viileä vesi voi tuntua
pestävästä hyvin epämiellyttävältä.
Myös peseytymistila koetaan usein
kylmäksi ja kolkoksi. Näihin ongelmiin
voi auttaa lämpö, viihtyisyyden
lisääminen (esim. lempimusiikki) ja
rauhalliset otteet.
Suvisalmi huomauttaa myös, että
olemassa olevaa
tiedonkäsittelykapasiteettia pitää tukea
mahdollisimman paljon. Erityisesti
aistien toiminnan tukeminen on
muistisairaiden kohdalla olennaista.
Tiedonkäsittelyn helpottamiseksi ovat
tarpeelliset apuvälineet, kuten esim.
hyvät silmälasit ja kuulolaite,
välttämättömiä. Nämä auttavat
osaltaan muistisairasta saamaan tietoa
ja havaitsemaan asioita oikein
monimutkaistuvassa ympäristössä.
Mistä apua?
Apua voi kysyä esim. muistineuvojilta,
muistihoitajalta, kotihoidosta tai
omalta lääkäriltä. Ahdistuksen ja
levottomuuden suhteen tulisi heti
alkuvaiheessa olla yhteydessä lääkäriin.
Hän voi arvioida mm. lääkityksen
tarpeen, koska käyttäytymisen oireisiin
on olemassa helpottavia lääkkeitä.
Usein on syytä tarkistuttaa koko
lääkitys. Paljon puhutaan myös

käytösoireiden lääkkeettömästä
hoidosta. Se vaatii kuitenkin
perehtymistä ja ammattitaitoa.
Omaishoitajan osaaminen ja
jaksaminen ovat usein rajalliset.
Jos levoton käytös on ongelmana, voisi
omaishoitaja kokeilla aktiivisuuden
kanavoimista toimintaan, josta
hoidettava on ollut aikoinaan
kiinnostunut ja jossa hän voi käyttää
säilömuistissa olevia asioita. Näitä ovat
mm. vanhat harrastukset ja
kiinnostuksen kohteet, jotka voidaan
”nostaa” uudelleen esiin. Omaishoitaja
voi etsiä tuttuja ja tärkeitä juttuja
menneisyydestä ja saada näin huomion
kiinnittymään näihin.
Suvisaari muistuttaa myös
muistisairaalle tärkeistä onnistumisen
kokemuksista, vaikka hoidettavan
käytös olisikin raskasta ja haastavaa.
Jos palaute hoitajalta on usein
moittivaa: ”miksi teit noin”, ”et tehnyt
kuten sovittiin”, aiheuttaa se
mielipahaa ja turhautumisen tunteita
muistisairaassa. Vaikka omaishoitajaa
välillä ymmärrettävästi turhauttaisi tai
kiukuttaisi, tulisi muistisairasta
kuitenkin pyrkiä tukemaan. Jos välillä
muistaa kehua, että ” pärjäät ihan
hyvin”, kannustaa se taas hoidettavaa
hetken eteenpäin.
Suvisalmi neuvoo omaishoitajaa
hakemaan vertaistukea eri ryhmistä.
Myös mm. muistineuvojilta,
muistineuvon ja vertaislinjan
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puhelimista, omaishoidon yhdistyksistä
ja mahdollisesti omilta ystäviltä saa
apua ja tukea.
Lapsille ja muille läheisille on hyvä
kertoa hoidettavan sairauden
etenemisestä ja pitää heidät ajan
tasalla arjen sujumisesta. Monesti
henkilöt, jotka eivät ole
omaishoitoperheen arjessa mukana
ottavat hanakasti kantaa erilaisiin
asioihin tietämättä oikeaa tilannetta.
Omaishoitajalla on kuitenkin äänivalta
omien voimiensa suhteen, lapset tai
muut omaiset tai läheiset eivät voi tai
saa päättää esim. siitä, lähteekö
hoidettava vuorohoitoon
omaishoitajan vapaan ajaksi tms. Tämä
päätös kuuluu omaishoitajalle, mutta
sijaishoidon järjestämisen eri tavoista
voidaan keskustella.
Teksti: Suvi Mansukoski-Mustonen

Muistineuvo-tukipuhelin
tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja
neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin (klo 12–17) numerossa 09 8766
550 (0,08€/min.+pvm). Puheluihin
vastaavat muistityön ammattilaiset.
Minneslinjen betjänar på svenska på
tisdagen kl. 14–17 på samma
telefonnummer.

“Ethän unohda itseäsi –
omaishoitajan rakkaus ja rajat”
Taiteiletko työelämän, hoivan ja
parisuhteen pyörteissä?
Omaishoitoperheiden parisuhdeilta
25.9. klo 17-19 osoitteessa
Seurakuntien talo, Engel- sali, Kolmas
linja 22 B.
Aiheesta luennoi parisuhdetiimin
esimies Heli Vaaranen Väestöliitosta.
Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme
ilmoittautumisia Pollin toimistoon
puhelin 040 533 2710/Tiina
Sirkiä tai sähköpostilla
tiina.sirkia@polli.fi viimeistään
7.9.mennessä
Järjestäjänä toimii Omaishoidon
Pääomaverkosto:
FinFami–Uusimaa ry, Folkhälsan, Espoon
Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry,
Espoon ja Kauniaisten
Muistiyhdistys ry, Helsingin Alzheimer yhdistys ry, Helsingin kaupungin
omaishoidon toimintakeskukset, Helsingin
seurakuntayhtymän diakoniatyö,
Inkerikeskus ry, Kehitysvammatuki 57 ry,
Omaisena edelleen ry, Omaishoitajaliitto,
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry ja Suomen Punainen Risti.

Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa
kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen
tilanteisiin vuoden jokaisena päivänä (klo
17-21) numerossa 0800 9 6000 (maksuton).
Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut
omaishoitajat.
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Omaishoitajan palsta – meidän
tarinamme

”Olen Karl Ilmari Koivusen leski. Kalle
kuoli 25.9.2017. Olin virallisesti hänen
omaishoitajansa ympäri vuorokauden
viimeisten neljän elinvuoden ajan.
Silloin olimme vain me. Viimeisinä
vuosina ei minulta maalailu onnistunut.
Kallen kuoleman jälkeen mikään ei
kiinnostanut. Masensikin ja sain
elämäni suurimman flunssan, makailin
vain sängyssä. Aloin kuitenkin käydä
entisten omaishoitajien tapaamisissa ja
siellä kannustettiin minua pitämään
näyttely maalauksistani”, esitteli
Tuulikki itsensä taidenäyttelynsä
avajaisissa Espoon Järjestöjen Yhteisön
tiloissa kesäkuussa.
”Taiteen tekemisen idea on siinä, että
kun maalaat, tekemiseen syventyy niin,
että kaikki muu unohtuu. Kiinalaista
akvarellia ei edes pysty tekemään kuin
hyvällä mielellä. Mielen pitää olla
tasapainossa, koska työ on erittäin
tarkkaa ja vaatii keskittymistä”, kertoo
Tuulikki. Tuulikki aloitti harrastuksensa

1960- luvun alussa ensin öljyväreillä,
jatkoi sitten posliininmaalaukseen ja
viimeiseksi akvarellimaalauksen pariin
vuonna 1982. Erityisesti hän innostui
kiinalaisesta akvarelli- ja tussimaalauksesta. ”Taitojani kartutin Työväenopiston kursseilla. Opettajana toimi
Kirsi Tiittanen ja ryhmämme nimi oli
Seikkaileva sivellin. Kiinalaista
akvarellimaalausta opetti Li Xinsheng.
Yhteys ryhmiin loppui, kun sopimusomaishoitajuus alkoi”, kertoo hän.
Tuulikki kannustaa omaishoitajia
aktiivisuuteen tilanteen niin salliessa:
”Kävimme paljon eri tapahtumissa.
Kalle oli myös usein mukana, kun kävin
kaupassa, menimme pyörätuolilla ja
tulimme takaisin invataksilla,
muutenhan se ei olisi onnistunut.
Kerran kuussa Kalle kävi osteopaatilla,
jonka jälkeen menimme Sellon Robert`s
Coffee- kahvilaan cafe lattelle ja Kalle
sai pehmeän pullan. Pehmeä pulla oli
Kallen juttu. Ainoan moitteenkin sain
kotona, jos pöydässä ei ollut pehmeää
pullaa kahvin kanssa.”
”Kun Kalle lähti taivasmatkalleen ja
suuri suru valtasi mielen, pääsin
näyttelyn myötä uudelleen
harrastukseni pariin. Nyt haen
kiinalaisen maalauksen kursseille.
Kun ajattelen omaishoitajuuttani,
päällimmäisenä mielessäni on rakkaus.
Halusin hoitaa Kallen kotona ja olen
ikionnellinen, että se oli mahdollista.
Ikävä on ja siitä on vielä vaikea puhua.
Tämä on kuitenkin vain elämää ja se
jatkuu.” toteaa Tuulikki.
Teksti: Kristiina Mustakallio
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Syksyn 2018 OmaisOiva-toiminta

Vertaisryhmät kaikille omaistaan hoitaville (ei tarvitse olla sopimusomaishoitaja).
Ryhmätoiminta on ilmaista.
Espoo
Leppävaara:
Entisten omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 13-14.30 seuraavina päivinä: 27.9., 25.10. ja 22.11.ja 20.12.
Paikka: Leppävaaran Elä ja Asu-keskus, Säterinkatu 3.
Omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 13-14.30 seuraavina päivinä: 13.9., 11.10. ja 8.11.
Paikka: Leppävaaran Elä ja Asu-keskus, Säterinkatu 3
Matinkylä:
Omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 14-15.30 seuraavina päivinä: 27.8., 10.9.,24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11.,
3.12.
Paikka: kokoushuone Kari (h.112), Ison Omenan kirjasto
Kokoonnumme 1. kerralla kaikki yhdessä (27.8.), sen jälkeen jakaudumme kahteen
ryhmään, entisiin ja nykyisiin omaishoitajiin. Kokoontumiskerrat vuorottelevat
ryhmittäin niin, että 10. 9., 8.10., 5.11. ovat tarkoitetut nykyisille omaishoitajille. 24.9.,
22.10. ja 19.11. ovat tarkoitettuja entisille omaishoitajille. 3.12. kokoonnumme
yhdessä lähestyvän joulun merkeissä.
Tapiola:
Omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 14-15.30 seuraavina päivinä: 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.,
10.12.
Paikka: Kauppamiehentie 6, toinen kerros, kokoushuone Erkkeri.
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Hagalund:
Den svenska samtalsgruppen träffas under hösten i Hagalund kl 14.00-15.30 följande
onsdagar kl. 14.00-15.30: 22.8, 19.9., 17.10., 14.11.
I gruppen finns plats för nya - välkomna med!
Mera information: Ilse Vaenerberg Tel: 050 554 4806, Email:
ilse.vaenerberg@gmail.com
Inkoo
Omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 13-14.30 seuraavina päivinä: 5.9., 3.10., 31.10., 28.11. ja 19.12.
Paikka: Vaahteramäki, Kotipolku 7, Inkoo, alakerran kokoushuone.
Kauniainen
Teemakahvila omaishoitajille kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa. Jokaisella
kerralla asiantuntija alustaa omaishoitajuuteen liittyvästä teemasta, jonka jälkeen
keskustelemme aiheesta. Ryhmään on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille
omaishoitajille ja läheisille.
Ohjelma:
25.9. klo 13-15 ”Teknologia apuna arjessa”
Tule tutustumaan hyvinvointiteknologian monipuolisiin mahdollisuuksiin arkesi
helpottajana. Laurea AMK:n teknologialainaamo esittelee uusinta
hyvinvointiteknologiaa. Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota tietoa, näyttää
vaihtoehtoja ja mahdollistaa ratkaisujen kokeilu ja testaus. Esittelyssä ei myydä
tuotteita.
30.10. klo 13-15 ”Onnistunut intervallijakso omaishoitajan jaksamisen tukena”
Miksi omaishoitajan vapaa on tärkeää? Kuinka varmistun siitä, että läheiselläni on
hyvä hoito vapaani aikana? Alustajina ja keskustelemassa toiminnanjohtaja Kristiina
Mustakallio ja omaishoidon kokemusasiantuntijoita.
26.11. klo 13-15 ”Missä on rajasi?”
Omaishoitotilanteisiin liittyy usein paljon henkilökohtaista ja parisuhdehistoriaa,
joihin liittyvät seikat saattavat kuormittaa monella tavalla omaishoitajan henkistä
jaksamista ja vaikeuttaa osaltaan omaishoitajana toimimista. Kognitiivis-analyyttinen
psykoterapeutti Pekka Riihimäki luennoi henkisestä uupumisesta ja omien rajojen
tunnistamisesta.
Paikka kaikilla kerroilla : Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kauniaisten ryhmään: s-postilla
eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina p. 040 513 0990.
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Kirkkonummi
Ikääntyneiden omaishoitajien vertaisryhmä
Aika: klo 13-14.30 seuraavina päivinä: 21.8., 18.9., 16.10.,13.11. ja 11.12.
Paikka: Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi.
Ikääntyneiden omaishoitajien iltaryhmä
Aika: klo 17-18.30 seuraavina päivinä: 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.
Paikka: Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi.
Erityislasten omaishoitajat kokoontuvat klo 17-18.30 seuraavina päivinä: 11.10.,
8.11., 13.12.
Paikka: Sosiaali- ja terveyskeskuksen ryhmätila, osoitteessa Virkatie 1, B-ovi 1. krs.
Raasepori
Omaishoitajien suomenkielinen vertaisryhmä
Aika: klo 12.30-14.00 seuraavina päivinä: 22.8, 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
Paikka: Karjaan terveyskeskuksen kokoustila, 2. krs, Bulevardi 21, Karjaa.
Siuntio
Omaishoitajien suomenkielinen vertaisryhmä
Aika: klo 16.30 seuraavina päivinä: 6.9.,4.10., 1.11., 29.11.
Paikka: Siuntion päivätoiminnan tilat, Charlotta Lönnqvistintie 3 B, Siuntio.

Ole yhteydessä Suviin tai Kristiinaan, jos haluat lisätietoja vertaisryhmistä ja niiden
ajankohdista tai laita viestiä yhteiseen sähköpostiimme: eska.auttaa@hotmail.fi !
Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina p. 040 513 0990
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Syksyn 2018 Ovet-valmennukset

Tule kartuttamaan taitojasi omaishoitajana! Valmennus on tarkoitettu sekä
sopimusomaishoitajille että tuen ulkopuolella oleville omaishoitajille.
Espoo
Valmennus omaishoitajille tulossa syksyllä.
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Hanko
Valmennus omaishoitajille.
Aika: klo 13-16 keskiviikkoisin 29.8., 12.9.(kaupungin valmennus omaishoitajien
tukemisesta Hangossa), 26.9., 10.10., 24.10., 7.11.
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Kirkkonummi
Valmennus yli 65- vuotiaita hoitaville omaishoitajille
Aika: klo 13-16 seuraavina päivinä: 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.(kunnan valmennus
omaishoitajien tukemisesta Kirkkonummella) ja 1. 11.
Paikka: Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi.
Valmennus alle 65-vuotiaita hoitaville omaishoitajille
Aika: klo 15-18 tiistaisin 16.10., 13.11. (kunnan valmennus omaishoitajien
tukemisesta Kirkkonummella), 11.12. ja jatkuu 15.1.2019 sekä 12.2.2019
Paikka: Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi.
Raasepori
Valmennus yli 65- vuotiaita hoitaville omaishoitajille
Aika: klo 13-16 27.9 (kunnan oma valmennus omaishoitajien tukemisesta
Raaseporissa), 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
Paikka: Karjaan terveyskeskus, Bulevardi 21, kokoushuone 2, krs.
Valmennus alle 65-vuotiaita hoitaville omaishoitajille
Tulossa, tiedotamme valmennuksen alkamisesta myöhemmin.
Ole yhteydessä Suviin tai Kristiinaan, jos haluat lisätietoja valmennuksista ja niiden ajankohdista
tai laita viestiä yhteiseen sähköpostiimme: eska.auttaa@hotmail.fi !
Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina p. 040 513 0990
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Syksyn 2018 OmaisOiva-kahvilat ja muut tapahtumat
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kiinnostavista aiheista Oiva-kahviloihimme
ja tilaisuuksiimme! Löydät tapahtumat myös www-sivuiltamme eska.auttaa.fi ja
Facebookista https://www.facebook.com/eska.auttaa/ hyvissä ajoin ennen kunkin
tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoitamme siellä myös muutoksista, joten seuraa ilmoittelua!
25.8. klo 12-14 Espoon päivän lounas omaishoitajille ja hoidettaville. Tervetuloa
viettämään Espoo-päivää omaishoitajien, hoidettavien ja heidän läheisten kanssa!
Lounaalla nautimme hyvästä ruuasta, Espoon harmonikkakerhon soittajien Jyrki
Koskisen ja Eino Ukonahon tarjoamasta musiikista ja toistemme seurasta.
Tarjoilujärjestelyjen vuoksi ilmoittaudu puh. 050 528 4224 tai s-postilla
eska.auttaa@hotmail.fi
Paikka: Kauppamiehentie 6, 2. kerros, Tapiolan keskus.
5.9. klo 18-20 Oiva-kahvila teemana hoitotarvikkeet
Yhteistyössä Uudenmaan CP-yhdistyksen kanssa.
Mitä hoitotarvikkeita omaishoitaja saa kaupungilta hoitotyöhönsä? Minkälaisia
hoitotarvikkeita voit hankkia itse? Hoitotarvikkeita (pienapuvälineet, vaipat, erilaiset
suojat, haavanhoitovälineet, jalkojenhoitotuotteet, tuet, tukisidokset,
avannetarvikkeet ym.) esittelemässä mm. Toimiva Koti, Edis-verkkokauppa, Wello,
Essity Finland (Tena-tuotteet).
Paikka: Kauppamiehentie 6, 2.kerros, Tapiolan keskus, Espoo.
Ilmoittautumiset: s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina
p. 040 513 0990.
20.9. klo 17-19 Oiva-kahvila teemana erityislasten oikeudet
Kuinka turvaan lapseni edut? Alustajana varatuomari, OTL Liisa Aittoniemi. Alustuksen
jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Paikka: Kauppamiehentie 6, 2.kerros,
Tapiolan keskus, Espoo.
Ilmoittautumiset: s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina
p. 040 513 0990.
15.10. klo 14-16 Oiva-kahvila teemana onnistunut intervallijakso omaishoitajan
jaksamisen tukena. Keskustelutilaisuus aiheesta, paikalla Hoivakoti Kristiinan johtaja
Satu Lamminsalo, toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio ja kokemusasiantuntijoina
omaishoitajia.
Paikka: Kauppamiehentie 6, 2.kerros, Tapiolan keskus, Espoo.
Ilmoittautumiset: s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvi p. 040 5709780 ja Kristiina
p. 040 513 0990.
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20.11. klo 14-15.30 Omaishoidon monet kasvot - yksilöllistä tukea omaishoitoon.
Toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio. Yhteistyössä ELPY:n (Espoon
Lähimmäispalveluyhdistys ry) kanssa.
Paikka: Puistokartano, Merikansantie 2c, Espoo.
Huom! Alla oleviin Kauniaisten teemaryhmän tapaamisiin voivat osallistua myös
muut kuin Kauniaisissa asuvat:
Teemakahvila omaishoitajille kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa. Jokaisella
kerralla asiantuntija alustaa omaishoitajuuteen liittyvästä teemasta, jonka jälkeen
keskustelemme aiheesta. Ryhmään on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille
omaishoitajille ja läheisille.
Ohjelma:
25.9. klo 13-15 ”Teknologia apuna arjessa”
Tule tutustumaan hyvinvointiteknologian monipuolisiin mahdollisuuksiin arkesi
helpottajana. Laurea AMK:n teknologialainaamo esittelee uusinta
hyvinvointiteknologiaa. Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota tietoa, näyttää
vaihtoehtoja ja mahdollistaa ratkaisujen kokeilu ja testaus. Esittelyssä ei myydä
tuotteita.
30.10. klo 13-15 ”Onnistunut intervallijakso omaishoitajan jaksamisen tukena”
Miksi omaishoitajan vapaa on tärkeää? Kuinka varmistun siitä, että läheiselläni on
hyvä hoito vapaani aikana? Alustajina ja keskustelemassa toiminnanjohtaja Kristiina
Mustakallio ja omaishoidon kokemusasiantuntijoita.
26.11. klo 13-15 ”Missä on rajasi?”
Omaishoitotilanteisiin liittyy usein paljon henkilökohtaista ja parisuhdehistoriaa,
joihin liittyvät seikat saattavat kuormittaa monella tavalla omaishoitajan henkistä
jaksamista ja vaikeuttaa osaltaan omaishoitajana toimimista. Kognitiivis-analyyttinen
psykoterapeutti Pekka Riihimäki luennoi henkisestä uupumisesta ja omien rajojen
tunnistamisesta.
Paikka: Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset tapaamisiin: s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvi
p. 040 5709780 ja Kristiina p. 040 513 0990.
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Tervetuloa yhdistyksemme 15-vuotisjuhlaan
Tapiolan kirkkoon 23.10.2018 klo 15-17 (Kirkkopolku 6, Espoo)
Ohjelma:
• Tervetulosanat, hallituksen puheenjohtaja Stig Kankkonen
• Tapiolan seurakunnan tervehdys omaishoitajille, kirkkoherra Päivi
Linnoinen
• Juhlapuhe, emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä
• Musiikkia
• Kahvitarjoilu
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 15.10. Kristiina/040 531 0990 tai Suvi/040
570 9780 tai s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi

Joululounas
Bodomin kartanossa 17.12. 2018 klo 13-15.30
Ohjelma:
klo 11.50 bussi lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)
klo 12.05 bussi lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä
klo 12.25 bussi lähtee Leppävaaran elä ja asu-seniorikeskukselta (Säterink. 3)
klo 13.00 pieni hartaushetki
klo 13.20 lounas ja sen ohessa musiikkia ja päätteeksi yhteislaulua
klo 15.30 bussi lähtee paluumatkalle leppävaaran ja Tapiolan kautta Matinkylää

TERVETULOA!
Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että hoidettaville. Omakustannushinta on 10e/hlö.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian ja muista kertoa ruokavaliotoiveesi.
Muutokset ilmoittautumisiin viimeistään 10.12.2018.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kristiina/040 531 0990 tai Suvi/040 570 9780

tai s-postilla eska.auttaa@hotmail.fi
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