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TYÖNNE MERKITYS KASVAA
Noin kaksi ja puoli vuotta sitten julkaistiin Kansallinen
omaishoidon kehittämisohjelma. Ohjelman tiivistelmässä todetaan
muun muassa: ”Omaishoito määritellään hoitomuodoksi, joka
mahdollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien
toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden ja vammaisten
henkilöiden kotona asumisen. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä
huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen,
yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen.”
Kehittämisohjelman ja muiden linjanvetojen valossa on melko turvallista sanoa, että omaishoidon rooli yhtenä
varteenotettavana hoitomuotona on tunnistettu ja tunnustettu. Taloudelliset luvut ovat varmaan oleellisesti
vaikuttaneet tunnustuksiin. Omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen arvo on nykyisin noin 1,7 miljardia
euroa ja omaishoidon tuen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa. Omaishoidon tuki
vähentää siis julkisia palvelumenoja arviolta 1,3 miljardia euroa vuodessa.
Laskelmat ja ennusteet osoittavat, että omaishoitajien työn – siis teidän työnne – merkitys kasvaa kasvamistaan.
Siksi on omaishoito tasavertaisena otettava mukaan kokonaishoidon suunnitteluun ja kehitettävä sen mukaisesti.
Omaishoito ei saa olla ”hätäuloskäynti”, johon turvataan kun muut hoitomuodot joko pettävät tai osoittautuvat
riittämättömiksi.
Kunnissa valmistaudutaan tähän aikaan vuodesta talousarvioneuvotteluihin. Nyt on oikea hetki nostaa
omaishoidon merkitys keskusteluun ja käytännössä osoittaa, että omaishoitoon suhtaudutaan vakavasti.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää syksyä, Stig
BETYDELSEN AV ERT ARBETE VÄXER
Det nationella utvecklingsprogrammet för närståendevården, som publicerades för två och ett halvt år sedan,
stakar ut de strategiska målen och utvecklingsåtgärderna för att utveckla närståendevården.
I programmet sägs bl.a.: ”Närståendevård definieras som en vårdform som möjliggör att personer i olika åldrar
som behöver vård och omsorg och har försvagad funktionsförmåga, är sjuka och handikappade kan bo hemma.
Programmet fokuserar särskilt på att stärka närståendevårdarnas ställning, lika behandling och stöd för att orka i
arbetet.”
I takt med att närståendevårdens och närståendevårdarnas betydelse – er betydelse – måst närståendevårdens
status lyftas. Närståendevården måste bli en naturlig, självskriven del av vårdarbetet och den måste utvecklas
som en sådan.
I kommunerna lever vi i budgettider. Nu är tiden den rätta att omsätt ord i handling och i besluten se till att
närståendevården tilldelas de resurser som behövs för att nå målen i det nationella utvecklingsprogrammet.

Ja tillönskar er alla en riktigt fin höst, Stig

TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Omaishoitoperheiden yksilöllisiä tarpeita tulee kuulla tarkemmin
1.7.2016 tulivat voimaan muutokset sosiaalihuoltolakiin ja lakiin omaishoidon
tuesta. Lakimuutoksilla halutaan parannusta omaishoitajien tukemiseen.
Keskeisimmät muutokset painottuvat omaishoitajien vapaisiin. Lakimuutoksen
jälkeen kaikki ns. sopimusomaishoitajat (he, jotka ovat tehneet kunnan kanssa
sopimuksen omaishoidosta ja saavat omaishoidon tukea) ovat oikeutettuja kahteen
lakisääteiseen vapaavuorokauteen kalenterikuukautta kohden. Oikeus kolmeen
vapaavuorokauteen säilyy ympärivuorokautisessa ja vaativassa hoidossa. Sosiaalihuoltolakiin tehtävän
muutoksen mukaisesti kunta voi tarvittaessa järjestää ilman sopimusta oleville omaishoitajille vapaapäiviä tai alle
vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Kunnan tulee järjestää myös hoitajan vapaa-aikainen
tarkoituksenmukainen sijaishoito. Lakiin on lisätty myös, että kunta ja omaishoitaja voivat myös jatkossa sopia,
että omaishoitaja voi pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.
Uutta on kunnan velvollisuus järjestää tarvittaessa omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja
terveystarkastuksia. Säädöksen tarkoitukseksi mainitaan, että lähes kaikki omaishoitajat valmennettaisiin ennen
omaishoitosopimuksen tekemistä ja että kunnalla tulee säilyttää mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan.
Tarvittaessa kunta voisi huolehtia myös valmennuksen aikaisesta sijaishoidosta.
Miten sitten lakiuudistukset näkyvät Espoon ja Kauniaisten alueen omaishoitajien arjessa? Vapaapäiviä ovat
omaishoitajat saaneet jo molemmissa kunnissa ja pidemmät vapaajaksot ovat olleet ja tulevat olemaan
mahdollisia omaishoitotilanteen vaikeutuessa ja omaishoitajan uupuessa. Myös ns. lomajaksojen kartuttaminen
on ollut ja on edelleen mahdollista. Uutta ja tärkeää ovat sen sijaan valmennus ja koulutus sekä hyvinvointi- ja
terveystarkastukset. Ne tulisikin nyt toteuttaa lain hengen mukaisesti säännöllisesti.
Lakiuudistuksia lukiessani tulee eteen aivan liian usein sana ”tarvittaessa”. Kuka arvioi omaishoitajan tarpeen
parhaiten? Sen arvioi parhaiten omaishoitaja, joka hoitaa läheistään joka päivä, usein ympärivuorokautisesti.
Tulee muistaa, että jokainen omaishoitotilanne on yksilöllinen. Siihen vaikuttavat niin omaishoitajan kuin
hoidettavankin kokonaisvaltainen tilanne ja mahdollisuus toimia uudessa vaativassa elämäntilanteessa. Tästä
syystä hyvinvointi - ja terveystarkastukset pitäisi toteuttaa säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa tai
useammin omaishoitotilanteen muuttuessa, ilman ulkopuolista tarveharkintaa. Nämä jos mitkä toimisivat
omaishoitajan jaksamista tukevina, uupumusta ennaltaehkäisevinä palveluina. Valmennusta ja koulutusta tulee
saada jokainen omaishoitaja, joka tuntee sitä tarvitsevansa.
Tarkoituksenmukainen lyhytaikaishoito? Kuka arvioi tarkoituksenmukaisen lyhytaikaishoidon? Tunnen aivan liian
monta omaishoitajaa, joka ei käytä vapaapäiviään syystä, että omaishoidettava ei halua hoitojaksolle tai hän
kotiutuu sieltä huonokuntoisena ja omaishoitajan työ vaikeutuu entisestään. Yksi ratkaisu tähän on kotona
järjestettävä hoito. Jos tarkoituksenmukaista hoitoa halutaan järjestää, tulee kotiin saatava hoito olla yksi
käyttökelpoinen vaihtoehto ja sitä tulee saada ympärivuorokautisena. Tätä ovat omaishoitajat toivoneet!
Paljon puhutaan ja tavoitellaan siirtymistä ns. järjestelmälähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Huolestuttavaa on,
että lakiuudistuksissa tätä muutosta ei näy.
Otattehan yhteyttä – olemme täällä teitä varten!

Hyvää syksyä ja jaksamista toivottaen Kristiina

OMA TUKI –HANKKEEN KUULUMISIA

Nelivuotisen RAY-rahoitteisen Oma Tuki -hankkeen neljäs ja
viimeinen toimintavuosi on nyt menossa. Hankkeen tavoitteena
on ollut edistää työssäkäyvien omaishoitajien työhyvinvointia ja
työssä jaksamista kehittämällä keinoja työn ja omaishoidon
yhdistämiseen sekä tehdä tunnetuksi tähän liittyviä hyviä
käytäntöjä ja toimintamalleja. Vuoden lopussa julkaistaan
opaskirja hyvistä käytännöistä työnantajille, esimiehille ja
työssäkäyville omaishoitajille. Syksyllä teemme myös
verkkovalmennuksen työssäkäynnin ja omaishoidon
yhteensovittamisesta yhteistyössä ammattikorkeakoulu Laurean
kanssa. Valmennus koostuu videoiduista
asiantuntijahaastatteluista sekä kirjallisista oheismateriaaleista.
Keväällä saatiin päätökseen työeläkevakuutusyhtiö Elossa
pidetty Ovet - omaishoitajavalmennus. Lisäksi vertaistukiryhmä
aloitti toimintansa Elossa. Elon intranetissä olevaa
omaishoitoportaalia on kehitetty edelleen kesän aikana, kun
Elon intranet-sivut uusitaan. Tavoitteena on saada sivusta
entistä tavoitettavampi ja selkeämpi, jotta tieto tavoittaisi
paremmin Elon työssäkäyvät omaishoitajat.
Kaikissa organisaatioissa ei koeta Elon tapaan luontevaksi, että
koulutukset ja vertaisryhmät toimisivat työpaikalla. Siksi olemme
syksyllä järjestämässä kaikille työssäkäyville avointa
valmennusta ja vertaistukea, joka toteutetaan Espoon
Järjestöjen Yhteisön tiloissa työajan jälkeen.
Hankkeessa tärkeänä tavoitteena on ollut edistää lähiesimiesten
valmiuksia tukea omaishoitajana toimivia alaisiaan. Vierailemme
syksyllä seurakuntayhtymässä ja työeläkevakuutusyhtiö Elossa
esimieskokouksissa puhumassa esimiehen tuesta
omaishoitotilanteissa. Selvityksemme mukaan tärkeimpiä
tukimuotoja työssäkäyville omaishoitajille olivat työaikajoustot,
työaikavapaat sekä esimiehen ja työyhteisön tuki, joustavuus ja
ymmärrys. Näitä asioita voidaan edistää lisäämällä tietoisuutta
omaishoitoasioista, sillä joskus edes omaishoitajat itse eivät
miellä itseään omaishoitajaksi.
Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös lääkäriasema Aavan
kanssa, jossa on kehitetty toimintamalli työssäkäyvien
omaishoitajien tukemiseksi. Mahdollinen omaishoitotilanne
otetaan aina puheeksi terveystarkastuksissa ja sairauteen
liittyvillä käynneillä kysymällä, onko asiakkaalla joku omainen,
josta hän kantaa huolta. Usein omaishoitotilanne ei kävisi ilmi,

ellei sitä otettaisi puheeksi. Kun
työterveyshuollossa tiedetään tilanne,
asiakkaalle voidaan räätälöidä sopivia
tukitoimenpiteitä: keskusteluapua, kuntoutusta
tai työhön tehtäviä muutoksia yhteistyössä
työnantajan kanssa. Asiakas myös ohjataan
tarvittaessa hakemaan kunnan apua ja
ottamaan yhteyttä paikalliseen
omaishoitajayhdistykseen, jossa osataan
auttaa kunnan tukitoimien hakemisessa.
Työssäkäyvien omaishoitajien jaksamisen
tukeminen on erittäin tärkeää suomalaisen
yhteiskunnan kannalta. Hyvien käytäntöjen
juurrutusta erilaisille työpaikoille jatketaan vielä
tämän kehittämishankkeen päätyttyä.

Teksti: Mia Silfver-Kuhalampi

TUTUSTUMISMATKA RUOTSIN OMAISHOITOKÄYTÄNTÖIHIN
Vierailimme 1.-2.6.2016 Tukholmassa, jossa sosiaaliasioiden asiantuntija Anne Eriksson Suomen
suurlähetystöstä oli järjestänyt meille seminaarin omaishoidon käytännöistä Ruotsissa. Mukana oli
projektisuunnittelija Mia Silfver-Kuhalammen lisäksi omaishoidon tutkija, dosentti Kaisa Kauppinen ja Terhokodin
ylilääkäri Juha Hänninen. Omaishoidon ohella keskeisenä teemana oli saattohoito ja omaisten rooli
saattohoidossa.
Kuulimme paljon tutkimustietoa Ruotsin omaishoitotilanteesta. Yllättävää oli se, että myös Ruotsissa on viimeisen
parin vuosikymmenen aikana leikattu huomattavasti vanhustenhoidosta, ja pitkäaikaishoitopaikoista jopa
neljännes on lakkautettu. Professori Marta Szebehelyn mukaan vaje on täytetty suurelta osin omaisten
lisääntyneellä panoksella. Ruotsin lainsäädännössä velvoitetaan kunnat ”tukemaan omaistaan hoitavia” mutta
tuen sisältöä ei ole täsmennetty. Suomalaisia omaishoitosopimuksia vastaavaa järjestelmää ei ole, vaan kunnan
tuki koostuu usein omaishoitajien koulutustapahtumista ja vertaistukiryhmistä. Rahallisen tuen tarjoaminen on
kunnille vapaaehtoista, ja käytännössä sitä tarjotaan vähän. Työssäkäyvillä on kuitenkin mahdollisuus paikallisen
Kelan (Försäkringskassan) maksamaan omaisrahaan (närståendepenning). Sitä voi saada, mikäli jää pois työstä
ollakseen ”vaikeasti sairaan ja välittömässä kuolemanvaarassa” olevan läheisen luona. Omaisen ei varsinaisesti
tarvitse hoitaa, vaan potilas voi olla myös saattohoidossa sairaalassa. Vapaan kesto on kuitenkin enintään 100
päivää hoidettavan koko eliniän aikana. Käytetyt vapaat ovat tavallisesti olleet lyhyitä, keskimäärin noin 15
päivää. Suomessa lainsäädäntö ei toistaiseksi tue omaisten saattohoitoon osallistumista, vaan on täysin
työnantajasta kiinni, saako siihen vapaata, eikä erityistä korvausta ole.
Ruotsissa on myös kiinnitetty huomiota työnantajien rooliin työssäkäyvien omaishoitajien tukemisessa.
Arbetsgivare för anhöriga-hankkeessa on luotu hoivamyönteisten työnantajien verkostoa, tutkittu työssäkäynnin ja
hoivan yhteensovittamista ja laadittu oppaita hyvistä käytännöistä sekä omaisille että työnantajille. Toimintaa
koordinoivat paikallinen omaishoitajaliitto sekä omaishoidon osaamiskeskus, jossa tehdään tutkimusta työn ja
omaishoidon yhteensovittamisesta. Toiminta on vielä pienimuotoista ja mukana on vasta kuusi yritystä, kuusi
julkisen sektorin työnantajaa ja yksi seurakunta. Tavoitteena on laajentaa toimintaa ja lisätä tietoisuutta
omaishoitajien tukemisen hyödyistä työnantajille. Toimintamalli on kiinnostava myös Suomea ajatellen, ja olisi
hyvä, jos vastaavaa verkostoa alettaisiin kehittää täälläkin.

Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen, toiminnankehittäjä Inger Kylestorp,
Försäkringskassan, Tukholman yliopiston sosiaalipolitiikan professori Marta Szebehely, Täbyn kunnan
omaiskonsulentti Sanna Öhman, tutkija ja dosentti Kaisa Kauppinen, projektisuunnittelija Mia Silfver-Kuhalampi ja
sosiaaliasioiden asiantuntija Anne Eriksson Suomen suurlähetystöstä. Teksti: Mia Silfver-Kuhalampi

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräinen syyskokous

20.10.2016 klo 17.00-18.30
Paikka: Unelma Tapiola, Espoon Järjestöjen Yhteisö, Sali
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo
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***********************************************
Lomia omaistaan hoitaville
Omaishoitajat ja läheiset –liiton kautta voi hakea omaishoitajalomia, jotka ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu
virkistykseksi omaistaan hoitavalle. Loman kautta saat pienen tauon arkeen. Voit saada vertaistuen ja
asiantuntijaluentojen myötä tietoa ja uusia ajatuksia arjen tueksi.
Omaishoitajalomalla voi jakaa arjen vinkkejä ja niksejä, kertoa ja kuunnella kokemuksia. Toisten omaishoitajien
kanssa on helppo jakaa tunteita – herkässä voivat olla niin nauru kuin kyyneleetkin. Toista omaishoitajaa on
helppo ymmärtää.
Osa lomista on tarkoitettu pelkästään omaishoitajalle ja osa apua tarvitsevalle hoidettavalle yhdessä hoitajansa
kanssa.
Omaishoitajat ja läheiset –liitto järjestää vuosittain useita omaishoitajalomia sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa.
Lomat järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Lomajärjestö myöntää lomalaisille lomatuen, joka kattaa
pääosin loman hinnan. Lomalle lähtijä maksaa omavastuun ja matkat.
Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät liiton sivuilta osoitteesta www.omaishoitajat.fi/lomat ja kuntoutus. Voit myös
soittaa suoraan liittoon, tiedustella ja tilata hakukaavakkeet numerosta 020 780 6533, Kaisu Häggvist.

Seppo Aulilo kannustaa omaishoitajia hakemaan lomalle!
Vaimonsa omaishoitaja Seppo Aulilo oli liiton järjestämällä omaishoitajalomalla Lehmirannan lomakeskuksessa.
Paikka oli Sepon mielestä hieno. Ruoka oli hyvää, joskin ruokailu oli eri rakennuksessa kuin majoitus. Loman
tanssiteema ei oikein soveltunut kepin kanssa liikkuvalle Sepolle, mutta lomalla oli Sepon mielestä parasta
positiivinen ja kannustava ilmapiiri osallistujien kesken. Hän sai muilta aplodit tullessaan suunnistuksessa
viimeisenä maaliin. Tärkeää oli saada tavata muita omaishoitajia ja jakaa kokemuksia. Sepon mielestä lomalle
kannattaa ehdottomasti hakea ja hintakin on edullinen.

Omaishoitajat ja läheiset - liiton tiedotteita
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat muutokset lakiin omaishoidon tuesta.
1. Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vuorokauteen vapaata
kalenterikuukautta kohti 1.7.2016 alkaen. Omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin
keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on jatkossakin vähintään kolme
vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa
useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.
2. Laissa on uusi pykälä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Pykälässä säädetään kunnan
velvollisuudesta järjestää tarvittaessa omaishoitajalle
•
•
•
•

valmennusta
hoitotehtävää tukevaa koulutusta
hyvinvointi- ja terveystarkastuksia, sekä
hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto: Omaishoidon teesit
TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava
• Emme selviydy ilman omaishoitoa.
• Omaishoitajia on kohdeltava yhdenvertaisesti.
• Omaishoitajien osaamista ja asiantuntemusta on arvostettava.
TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava
• Omaishoidon laajuus ja monimuotoisuus on huomioitava lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä.
• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on osattava tunnistaa omaishoitotilanne sekä omaishoidon mahdollisuudet ja rajat.
• Perheitä on tuettava tunnistamaan omaishoitotilanne sekä tuen ja palveluiden tarve.
TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava
• Omaishoitoperheen tulee saada tukea ja palvelut laissa säädetyllä tavalla.
• Omaishoitoperheellä on oltava mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön.
• Omaishoitoperheen hyvinvoinnista on huolehdittava.
TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön
• Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vapaaseen ja omaishoidosta irtautumiseen.
• Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus osallistumiseen.
• Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus käydä ansiotyössä.
TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde
• Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle.
• Omaishoito ei saa olla ainoa vaihtoehto.
• Omaishoidosta on oltava oikeus luopua.

Kelan kuntoutuskurssit

Kela järjestää omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilö- että parikursseina. Parikursseille osallistuvat
omaishoitaja ja hoidettava läheinen yhdessä.
Omaishoitajien kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, jotka jonkin sairauden
ja/tai mahdollisten uupumusoireiden perusteella tarvitsevat kuntoutusta. Edellytyksenä on, että omaishoitajan
toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä eikä
omaishoidon tuen saaminen ole edellytys valinnalle.
Kuntoutuslaitosjakso on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuksen aikaisesta sijaishoidosta voi aiheutua
omaishoitoperheelle kuluja. Parikurssien kuntoutuslaitosjaksot ovat maksuttomia sekä kuntoutujalle että
hoidettavalle läheiselle. Kela korvaa kuntoutukseen liittyvät kohtuulliset ja tarpeelliset matkakustannukset
omavastuuosuuden ylittävältä osalta (yhteen suuntaan tehdyltä matkalta 16 € ). Matkakorvausta haetaan
toimittamalla Kelaan matkakorvaushakemus, osallistumistodistus kuntoutuksesta sekä matkaliput ja maksukuitit.
Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkasta.
Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi tulostaa Kelan www-sivuilta (www.kela.fi). Kelasta
saa myös neuvoja hakemuksen täyttämiseen. Kuntoutushakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon.
Kuntoutuspäätöksen antaa Kela.

********************************************************************************
VALMISTAUTUMINEN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAAN
Hoito- ja palvelusuunnitelman huolellinen laatiminen on erittäin tärkeää. Seuraavilla kysymyksillä voi
valmistautua suunnitelman tekoon viranomaisten kanssa.
o Pohtikaa millaisia palveluja ja tuen tarpeita omaishoitotilanteessanne on? Miettikää myös mikä
on niiden tärkeysjärjestys.
o Millaisia toiveita teillä on niiden toteuttamiseksi?
o Oletteko tyytyväisiä nykyisiin palvelu- ja tukitoimiin?
o Minkälaisissa asioissa koette tarvitsevanne tietoa, koulutusta ja ohjausta?
o Miten haluaisitte hoito- ja palvelusuunnitelman tehtävän, missä ja kenen kanssa? Mukaan
neuvotteluun voi pyytää myös läheisen, omaisen, tukihenkilön tai muun haluamanne henkilön.
o Onko jotain erityistä mitä haluaisitte selvittää tai kysyä ennen varsinaisen suunnitelman tekoa?
Kysy lisää! Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990

Omaishoitajan on hyvä muistaa:
•

Jos käytätte kotihoidon suihkutusta ja pesupalveluita läheisellenne, tulee hoitajalla olla
nimilappu, jotta tiedätte, kuka läheistänne hoitaa. Jos nimilappu puuttuu, siitä voi ensin
huomauttaa hoitajalle, mutta kannattaa myös ottaa yhteyttä kotihoitoon tai meihin yhdistykseen.

•

Puhekielenä pitää aina käyttää asiakkaan äidinkieltä, suomea tai ruotsia, ja asiakas tulee ottaa
mukaan keskusteluun.

LÄHEISENÄ ELÄMÄN
MUUTOSTILANTEISSA
- kun huoli kuluttaa
Aika:
Perjantai 14.10.2016 klo 9.00 –15.00
Paikka: Espoon kaupungin valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoon keskus
Seminaarissa käsitellään omaisena olemisen haasteiden ja työn yhteensovittamista,
omaistaan hoitavan oikeudellista asemaa sekä tuen ja palveluiden kehittämisen tarpeita.
Seminaari on suunnattu kunnan päättäjille, viranomaisille, työntekijöille, kuntalaisille, itse
omaistaan tai läheistään hoitaville henkilöille ja asiasta kiinnostuneille.
9.00

Seminaarin avaus ja järjestäjät esittäytyvät

9.15

Omaishoitajan/läheistään hoitavan oikeudellinen tilanne
Laura Kalliomaa-Puha, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

10.00

Voimavaratankkausta Mindfulness-menetelmällä
Ira Kalmari, psykologi, ja Linda Tavio, psykologi, Espoon kaupunki

10.30

Näkökulmia työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen
Kristiina Mustakallio, projektipäällikkö ja Mia Silfver-Kuhalampi, projektisuunnittelija,
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry, Marjo Kuosa, HR-päällikkö, Työeläkevakuutusyhtiö
Elo

11.30

Lounas (omakustanteinen)

12.30

Perhetyön menetelmien mahdollisuudet
Leif Berg, toiminnanjohtaja, FinFami-Uusimaa ry

13.30

Kahvi

14.00

Omaishoidon nykyisyys ja tulevaisuus EU:ssa
Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen

14.45

Seminaarin päätös

Seminaari on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset kahvitarjoilun järjestämiseksi viimeistään
3.10.2016 mennessä eija.suominen@otu.fi, puh. 050 5348 395 tai eska.auttaa@hotmail.fi,
puh. 050 528 4224.
Tervetuloa!

ESPOON KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT ESPOOSSA VUONNA 2016
VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I ESBO ÅR 2016
1 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp 1678,56 €
2 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp 774,93 €
3 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp 426,14 €
Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei
koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. Vuonna 2016 lakisääteisen
vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 11,50€/vuorokausi. Palvelutalossa asuville ei
omaishoidon tukea myönnetä.
Om vården avbryts för en längre tid än fem (5) dygn per månad på grund omständigheter som gäller
närståendevärdaren, men inte tillskrivs hälsan, utbetalas inte vårdarvode för de dagar vården avbryts (gäller ej
lagstadgadledighet). Från och med år 2016 är klientavgiften för vården av den vårdbehövande under
närståendevårdarens lagstadgande ledighet till 11,50€/dygn. Om vårdbehövande bor på serviceboende betalas
inte vårdbidrag.
Tiedustelut/ Upplysningar:
Yli 50-vuotiaat asiakkaat / Klienter som fyllt 50 år
Kotihoito, keskitetyt palvelut, omaishoidontuki
Hemvårdens centraliserade tjänster
Stöd för närståendevård
Asemakuja 2 C, PL/BP 2308
02070 Espoon kaupunki/Esbo stad
- 09 8163 3333 arkisin/vard. klo 9–15
- kotihoito.keskitetytpalvelut@espoo.fi

Alle 50-vuotiaat asiakkaat / Klienter under 50 år
Vammaispalvelun palvelukeskus, omaishoidontuki
Handikapptjänstens servicecenter
Stöd för närståendevård
Kamreerintie/Kamrersvägen 2 A, 4 krs. PL/PB 2513
02070 Espoon kaupunki/Esbo stad
- 09 8164 5285 arkisin/vard. klo 9-11
- vammaispalvelut@espoo.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENIORINEUVONTA ESPOOSSA
SENIORRÅDGIVNINGEN I ESBO
Sosiaali- ja terveystoimi antaa seniorineuvontaa Matinkylässä, osoitteessa Nelikkokuja 3.
Neuvonta ja palveluohjaus senioreille
Puh. 09 816 33 333
ma–pe klo 9–15 Henkilökohtaista neuvontaa varten suosittelemme sopimaan ajan etukäteen.
Seniorin palveluoppaan voi noutaa seniorineuvonnasta, yhteispalvelupisteestä tai palvelukeskuksista.
Sen voi myös ladata suoraan verkosta osoitteesta
www.espoo.fi/materiaalit/sosiaali_ja_terveyspalvelut/verkkolehti/senioriopas/
Seniorrådgivningen ger råd och information om tjänster för äldre i Mattby må-fre kl. 9-15. Besöksadressen är
Fjärdingsgränden 3, gatuplanet, MereoMattby (ingång på Fjärdingsvägens sida). Telefon 09 816 33 333.
För personlig service rekommenderas att beställa besökstid.
Seniorguiden kan hämtas från seniorrådgivningen, samservicen eller servicecentraler. Den kan även laddas från
nätet www.espoo.fi/materiaalit/sosiaali_ja_terveyspalvelut/verkkolehti/seniorguide

ESPOON MUISTINEUVOJAT
MINNESRÅDGIVNINGEN I ESBO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Leppävaara, Mäkkylä
Pohjois-Leppävaara, Lintuvaara
Kilo, Karakallio, Viherlaakso
Espoon keskus
Pohjois-Tapiola
Kalajärvi
Etelä-Tapiola
Matinkylä-Olari
Espoonlahti

•

Svensktalande klienter

puh. 043 824 9320
puh. 046 877 2682
puh. 043 824 8453
puh. 043 824 8653
puh. 043 824 8656
puh. 043 824 9320
puh. 046 877 2681
puh. 043 824 8655
puh. 043 824 8649
puh. 043 825 2089
tel. 046 877 2682

GERIATRIAN POLIKLINIKKA
GERIATRISKA POLIKLINIKEN
Geriatrian poliklinikka: Puolarmetsän sairaala, Puolarinportti 1
Postiosoite: PL 2700, 02070 Espoon kaupunki.
Muistipoliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä. Muistitutkimuksiin pääsystä saa neuvoa toimiston
puhelinnumerosta 09 816 47422.
Geriatriks poliklinik i Bolarskog sjukhus, Bolarsporten 1.
Postadress: PB 2700, 02070 Esbo stad.
Det behövs läkarremiss till geriatriska polikliniken. Mera information om minnesundersökningar,
tel. 09 816 47422.

Uinti- ja kuntosalietuja omaishoitajille
Omaishoitajat pääsevät Espoossa vuoden 2016 alusta alkaen maksutta uimahalleihin ja kuntosaleille. Liikuntaetu
tukee monipuolisesti omaishoitajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista jaksamista.
Etu koskee omaishoitajia, jotka saavat Espoon kaupungilta omaishoidontukea. Lisäksi hoidettavan on oltava
espoolainen. Edun saa esittämällä omaishoidontuen maksusta saatavan palkkalaskelman uinti- ja
kuntosalikäyntejä ostettaessa.

**************************************************************************************
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT KAUNIAISSA VUONNA 2016
VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I GRANKULLA ÅR 2016
1 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp 1678,60 €
2 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp 774,98 €
3 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp 426,14 €
Tiedustelut: Kotihoidon ohjaaja 09 5056461 (klo 12-13), Palveluohjaaja 09 5056 456
Information: Hemvårdsledare tfn. 09 5056 461 (kl. 12-13), Servicehandledare tfn. 09 5056 456

Kauniainen tarjoaa omaishoitajille terveystarkastuksia
Kauniaisten terveysasema osallistuu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suosituksen mukaisesti omaishoitajien
tukemiseen järjestämällä heidän jaksamistaan ja toimintakykyään tukevia terveystarkastuksia.
Terveystarkastukset kohdennetaan tässä vaiheessa vähintään 2 vuotta omaishoitajana toimineille, yli 65-vuotiaille
kauniaislaisille henkilöille. Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja ja se on osallistujalle maksuton. Palveluun
oikeutetuille lähetetään porrastetulla aikataululla kutsukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta osallistua
terveystarkastukseen sekä ohjeistetaan hyödyntämään sähköisiä terveyspalveluja ennen tarkastukseen tuloa
terveysriskien seulomiseksi. Osallistujia pyydetään täyttämään Lääkäriseura Duodecimin sähköinen
terveystarkastuslomake, joka löytyy osoitteesta: www.kauniainen.fi > sosiaali- ja terveyspalvelut > omahoito.
Lomake pyydetään täyttämään kotona ja tuomaan tulostettu kopio mukaan terveydenhoitajan vastaanotolle.
Lomake soveltuu kaikenikäisten aikuisten terveysriskien seulontaan, ja sen käyttö on kauniaislaisille maksutonta.
Jos tarvitsette apua lomakkeen täyttämisessä tai tulostamisessa, ottakaa yhteys asiantuntijasairaanhoitaja Raili
Mylläriseen puh. 050 4116058 arkisin klo 8.30-10.00. Terveystarkastuksen ajanvaraukseen liittyvissä asioissa
ottakaa yhteys terveydenhoitaja Ulla Mikkoseen puh. 09 8789 1332 ma-ti klo 12.00-12.30
Pia Höglund
ylilääkäri
Kauniaisten terveysasema

SENIORINEUVOLA KAUNIAISISSA
Seniorineuvola on suunnattu 65-vuotta täyttäneille kauniaislaisille senioreille. Seniorineuvola on auki
maanantaisin ja perjantaisin. Vastaanottoa hoitaa sairaanhoitaja Telma Nyholm. Puhelinaika seniorineuvolaan
arkisin klo 12-13, puh. 09 5056462. Käytössä myös sähköpostiosoite; seniorineuvola@kauniainen.fi Käyntiosoite:
Villa Breda, Bredantie 16,
02700 Kauniainen
Vastaanotolla sairaanhoitaja haastattelee asiakkaan ja käydään lävitse terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.
Tarvittaessa asiakas ohjataan perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Käyntiin on hyvä varata aikaa 45
minuuttia. Tulemme lähettämään kutsut postitse tänä vuonna täyttäville 70-vuotiaille.
GRANIN LÄHIAPU OMAISHOITAJAN TUKENA
Kauniaisten kaupunki on kehittänyt toimivan käytännön kauniaislaisten omaishoitajien tueksi, jossa voittoa
tavoittelematon palvelujärjestö Granin Lähiapu välittää omaishoitoperheeseen avustajan. Menettely mahdollistaa
omaishoitajalle pienen hengähdystauon tai pääsyn hoitamaan omia asioitaan. Kaupunki maksaa menettelystä
aiheutuvat kulut Granin Lähiavulle.
Kauniaisissa kokoontuu myös omaishoitajille suunnattuja kerhoja, joista lisätietoja saa Granin Lähiavusta, puhelin
040 518 9281. Toimisto (Leankuja 4) on avoinna arkisin klo 9-13.

Kutsu
Omaishoitajat, tulkaa mukaan vertaistapaamisiin
Syksyn ohjelma 2016
Omaishoitajien vertaistukiryhmä
Paikka: kirkon toimitila Sebastos, Kauniaistentie 11
ke 21.09. klo 16-18 Kesän kuulumiset.
ke 26.10. klo 16-18 Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen.
ke 23.11. klo 16-18 Juhlapäivällinen, musiikki
Ennakkoilmoittautuminen.
to 15.12. Granin Lähiavun joulujuhla, tarkemmat tiedot lähempänä.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA MUKAAN!
Yhteyshenkilöt:
Diakonityöntekijä Pirjo Luoma 050-5017028, Kauniaisten suom. srk.
Granin Lähiapu ry 040-5189281

Inbjudan

Närståendevårdare, kom med i stödgruppen
Höstens program 2016
21.8 kl.10 Mässa med Grani Närhjälp i Grankulla kyrka, kyrkkaffe
Närståendevårdarnas stödgrupp
Plats: församlingsutrymmet Sebastos, Grankullavägen 11
ons. 21.09. kl.16-18 Sommartankar.
ons. 26.10. kl.16-18 Social-och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen.
ons. 23.11. kl.16-18 Festmiddag med musik
Förhandsanmälning.
tors.15.12. Grani Närhjälps julfest, närmare uppgifter senare.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED!
Kontaktpersoner:
Diakon Catherine Granlund tfn. 050-439 3208, Grankulla svenska församling
Grani Närhjälp rfn 040-5189281

OMAISHOITAJIEN ”ILTAPARKKI”
Kauniaislaisten omaishoitajien keskuudessa on syntynyt idea omaishoitajien verkostosta, jossa omaishoitajat
voisivat kukin vuorollaan hoitaa useampaa hoidettavaa ja mahdollistaa näin lyhyet vapaat ilta-aikaan. Toiminnan
käynnistämiseksi on varattu tila Kauniaisten kirkon alatakkahuoneelta (Kavallintie 3) 14.9 klo 18-20.
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, 040 531 0990.Tervetuloa!

YHDISTYSTEN TIEDOTTEITA
LEIJONALUURI KUUNTELEE
Leijonaluuri tarjoaa tukea, keskusteluapua ja neuvoja erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen sekä
tukee vanhempia, joilla ei lapsen sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista saada tukea kodin ulkopuolelta.
Leijonaluuriin soittamalla voi myös purkaa huolensa anonyymisti.
Leijonaluuri auttaa, kun vanhemmat eivät tiedä mitä tehdä tai keneen ottaa yhteyttä erityslapsiperheen arjen
haasteissa. Vastaajat ovat koulutettuja vertaisvastaajia ja itsekin erityislasten vanhempia, joilla on voimavaroja
ja halua auttaa muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia.
Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia tukeva järjestö.
Leijonaluuri kuuluu osana yhdistyksen tarjoamiin erityislapsiperheille suunnattuihin palveluihin.
Puhelin 045 869 8335. Palvelu on maksutonta.

Leijonaemot tarjoavat myös tapahtumia ja vertaistukea erityislasten
vanhemmille, lisätietoa löytyy verkkosivulta, www.leijonaemot.fi

**************************************************************************************

TOIMINTAA MUISTISAIRAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Aika

Toiminta

Paikka

Maanantai klo 13–14.30 1krt/kk
Maanantai klo 14–15.30
1 krt/kk
Tiistai klo 10–12
2krt/kk
Tiistai klo 14–15.30 1krt/kk

Muistitreeni- ja vertaisryhmä
Muistitreeni- ja vertaisryhmä

Espoon keskus
Kirkkonummi

Liikuntaryhmä

Matinkylä

Muistitreeni- ja vertaisryhmä

Viherlaakso

Tiistai klo 17.30 – 19 1krt/kk
Keskiviikko
klo 10:30–12 1rt/kk
Keskiviikko klo 17–18.30 1rt/kk
Torstai klo 10.30–12
1krt/kk
Torstai klo 13 – 14.30 1krt/kk
Syksy 2016 1krt/vko

Vertaisryhmä aikuisille lapsille
Muistitreeni- ja vertaisryhmä

Tapiola
Tapiola

Muistitreeni- ja vertaisryhmä
Muistitreeni- ja vertaisryhmä

Tapiola
Tapiola

Muistitreeni- ja vertaisryhmä
IE-muistikuntoutuskurssi muistisairautta

Espoonlahti
Leppävaara

4.10-22.11.
klo 9.30-10.30
Syksy 2016 8 kertaa
5.9-12.12. klo 13-15

sairastaville
Käsinkosketeltavat muistot- muistelua
käsillä tekemisen kautta

Espoo

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 0400 364 453 tai toimisto@espoonmuisti.fi

SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET
För personer med minnessjukdom och deras närstående
Tid

Verksamhet

Plats

Måndag kl 10.30–12 1gång/mån
Onsdag kl 10–11.45
1 gång/mån

Minnestränings- och stödgrupp
Uppfriskande grupp för närstående

Mattby
Grankulla

För alla som är intresserade av minnet
Tid
Verksamhet
Ämne

Plats

Måndag 15.8 kl 1415.30

Minnescafé

Kognitiv träning för en frisk
hjärna

Folkhälsanhuset i Hagalund
(Vindgränden 6, Esbo)

Måndag 19.9 kl 1415.30

Minnescafé

Sköt om ditt minne

Folkhälsanhuset i Hagalund
(Vindgränden 6, Esbo)

Måndag 14.11 kl
14-15.30

Minnescafé

Minnestekniker för ett bättre
minne

Folkhälsanhuset i Hagalund
(Vindgränden 6, Esbo)

Mer information: 040 170 6771 eller ida.bruun@espoonmuisti.fi

********************************************************************************
KEIKKA-APU TILAPÄISEEN AVUNTARPEESEEN

Keikka-apu on tarkoitettu kotona asuvien ikä-ihmisten tilapäiseen avuntarpeeseen.
Tukea, apua ja seuraa voi pyytää vaikkapa ostoreissuille, kirjasto- tai lääkärikäynneille, puutarhatöiden
tekemiseen tai yhteiseen lehdenlukutuokioon. Auttaja on tehtävään koulutettu, vapaaehtoistyöntekijä. He
eivät kuitenkaan tee mitään hoidollisia toimenpiteitä eivät auta esim. siirtymisissä.
Palvelun voi saada molemmilla kotimaisilla kielillä.
Keikka-avun taustalla on useita toimijoita kuten Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, Espoon seurakunnat,
Espoon kaupungin vanhusten palvelut sekä SPR:n Espoon ystävävälitys.
Lisätietoja: ma-to klo 9-11, p. 050 381 0999, keikka@ejy.fi

OMAISHOITAJIEN RETKI KAUPUNGINMUSEOON 28.9.2016
Tutustumme uudistettuun Helsingin kaupunginmuseoon Tupu Nyströmin johdolla 28.9.2016. Bussikuljetus on
järjestetty seuraavalla aikataululla:
•

Omenatarhan palvelutalo (Piispansilta 16 A) klo 9.30

•

Tapiola, Hotelli Gardenin edessä klo 9.50

•

Leppävaara (Armas Launiksen katu 9) klo 10.15

Opastettu kierros museossa alkaa klo 11.00 ja klo 12 syömme kevyen lounaan museon kahvilassa. Bussi lähtee
takaisinpäin klo 13.30.
Omavastuu retken hinnasta on 10 euroa. Pyydämme ilmoittautumisia viimeistään 21.9 mennessä yhdistyksen
sähköpostiin: eska.auttaa@hotmail.fi tai Kristiina Mustakalliolle 040 531 0990. Retkelle voimme ottaa enintään 25
osallistujaa.

JOULULOUNAS

Tervetuloa joululounaalle Bodomin kartanoon
tiistaina 20. joulukuuta 2016 klo 13-15.30
Mukanamme on myös kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja. Päivän ohjelma:
klo 11.50
klo 12.05
klo 12.25
klo 13.00
klo 13.15
klo 15.30

bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)
bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä
bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)
pieni hartaushetki, kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
joululounas ja sen jälkeen musiikkia ja yhteislaulua
paluumatka Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan

Omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että
heidän hoidettavilleen.
Ilmoittaudu ja kerro erikoisruokavaliotoiveesi mahdollisimman pian. Muutokset ilmoittautumisiin
viimeistään 11.12.2016.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut, Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 tai sähköpostilla
eska.auttaa@hotmail.fi

*******************************************************
Vertaisryhmä muistisairaille ja heidän läheisilleen
Espoonlahden seurakunnassa alkaa pe 9.9 muistisairaille ja heidän läheisilleen vertaisryhmä. Ryhmä kokoontuu
parillisten viikkojen perjantaisin klo 10.00-12.30 Soukan kappelilla Soukankuja 3, 02360 Espoo. Alussa on lyhyt
hartaus, jonka jälkeen omaiset kokoontuvat yhteen diakoniatyöntekijän ja vapaaehtoisen ryhmänvetäjän kanssa
ja muistisairaat läheiset omaan ryhmäänsä SPR:n vapaaehtoisten kanssa. Klo 12 syömme yhdessä.
Ryhmässä vierailee asiantuntijoita muistisairauteen liittyen.
Lounas maksaa 5€/hlö
Tiedustelut diakonissa Pirjo Hagmark gsm: 040 547 1848

OMAISHOITAJAVIIKON TAPAHTUMIA

Omaishoitajien kirkkopyhä 20.11.
Kauklahden kappelilla klo 12

Mukana Kauklahdessa Kristiina Mustakallio

I Esbo domkyrkan kl 12

I domkyrkan är med ordförande Stig
Kankkonen.

OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSILTAPÄIVÄ
Omaishoitajien iltapäivää vietetään 22.11. klo 13.00 alkaen Espoon Järjestöjen Yhteisön talossa, osoitteessa
Kauppamiehentie 6, Tapiola.
Tervetuloa viihtymään ja rentoutumaan ja ottakaa hoidettavannekin mukaan!

Ohjelmassa:
•

Ravitsemusterapeutti Hanna Partasen luento ravitsemuksesta

•

Pientä tarjoilua Hannan ohjeiden mukaan

•

Harmonikkataiteilija Elina Leskelä esiintyy musiikkiopiston oppilaiden kanssa

Ilmoittautumiset pyydämme puhelimitse numeroon 050 528 4224 tai sähköpostilla osoitteeseen
eska.auttaa@hotmail.fi

VERTAISTUKI ON ARVOKAS VOIMAVARA
Ammattilaisten tarjoaman hoidon, tiedon ja tuen lisäksi erityisesti muiden samassa elämäntilanteessa
olevien ihmisten tarjoama vertaistuki auttaa arjessa selviytymisessä.
Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten
keskinäiseen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä keskusteluun ja tukeen.
Espoon ja Kauniaisten alueella kokoontuu kolme suomenkielistä vertaisryhmää ja yksi ruotsinkielinen
ryhmä. Suomenkielisten ryhmien kevään aikataulut ja ohjelmat löytyvät seuraavilta sivuilta.

MATINKYLÄN VERTAISRYHMÄ
Matinkylän ja Olarin omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin Ison
Omenan kansalaistorilla klo 14.00 – 16.00, neuvotteluhuone 111 (Aalto)
Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990.
12.9. Syyskauden
avajaiset
26.9. Vertaistuki
10.10. Vertaistuki
24.10. Vertaistuki
7.11. Vertaistuki
21.11. Vertaistuki
5.12. Vertaistuki,
valmistaudumme joulun
tunnelmaan.
Kuva: Tuulikki Koivunen
Tervetuloa mukaan!

TAPIOLAN VERTAISRYHMÄ
Tapiolan omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin
Unelma Tapiolassa (entinen Yhteisötupa), Kabinetti/Erkkeri klo 14.00 – 16.00. Osoite
on Kauppamiehentie 6, 2. Krs.
Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990.
5.9. Syyskauden
avajaiset
19.9. Vertaistuki
3.10. Vertaistuki
17.10. Vertaistuki
14.11. Vertaistuki
28.11. Vertaistuki
12.12. Vieraana
diakoni Katja
Karvinen

Kuva: Tuulikki Koivunen

Tervetuloa mukaan!

**************************************************
RYHMÄTOIMINTAA ENTISILLE OMAISHOITAJILLE
Entisten omaishoitajien ryhmä kokoontuu Leppävaaran palvelukeskuksessa
Osoite: Armas Launiksenkatu 9, 2. krs.
Ensimmäinen tapaaminen torstaina 22.9.2016 klo 14

Tervetuloa mukaan!
Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990.

TAPIOLAN TYÖSSÄKÄYVIEN OMAISHOITAJIEN VERTAISRYHMÄ
Työssäkäynnin ja omaishoidon yhteensovittamiseen liittyy monenlaisia haasteita. Varsinkin
ikääntyneitä vanhempiaan hoitaa moni työssäkäyvä, vaikka he eivät yleensä ole tehneet virallista
omaishoitosopimusta. Haluatko kuulla vinkkejä ja jakaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa
olevien kanssa? Tapiolan työssäkäyvien omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu keskiviikkoina
Unelma Tapiolassa (entinen Yhteisötupa), Kabinetti/Erkkeri klo 16.30-18.00. Osoite on
Kauppamiehentie 6, 2. Krs. Kokoontumisissa sekä annetaan tietoa että keskustellaan
osallistujien henkilökohtaisista tilanteista. Tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia.
Ryhmää ohjaa Mia Silfver-Kuhalampi tai Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990.
7.9. Espoon ja
Kauniaisten
omaishoitajat ja läheiset
ry omaishoitajan tukena
28.9. Sosiaali- ja
terveyspalvelut
omaishoitajalle
19.10. Työn ja
omaishoidon
yhteensovittamisen
haasteet
9.11. Haastavat
muutostilanteet: miten
omaa uupumista ja
stressiä voi lievittää?
30.11. Hoidettavan ja
hoitajan
vuorovaikutuksen
haasteet

Tervetuloa mukaan!

DEN SVENSKA SAMTALSGRUPPEN

Den svenska samtalsgruppen träffas under hösten i Hagalund, Köpmansvägen 6
§

Onsdag

den 31.8.2016 kl 14-15.30

§

Onsdag

den 28.9.2016 kl 14-15.30

§

Onsdag

den 26.10.2016 kl 14-15-30

§

Onsdag

den 23.11.2016 kl 14-15.30

I gruppen finns plats för nya - välkomna med!

Kuva: Tuulikki Koivunen

Mera information: Ilse Vaenerberg
tel: 050 554 4806
email: ilse.vaenerberg@gmail.com

**************************************************

OMAISHOIDONTUELLE ERILLINEN VEROKORTTI
Jos saat omaishoidon tukea, tarvitset sitä varten erillisen verokortin. Verokorttia varten tarvitaan tieto siitä,
mistä alkaen omaishoidon tukea aletaan maksaa ja paljonko tuki on kuukaudessa.
Toimita verokortti tuen maksajalle. Omaishoidon tuen veroprosentista tulee yleensä melko suuri, mutta eläkkeen
veroprosentti pysyy ennallaan. Mahdollisen liikaa perityn veron saat takaisin veronpalautuksena.

****************************************************

LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUDET PAINEHAAVOISTA

Kokemusasiantuntija Seppo Aulilo kertoo ja keskustelee painehaavoista ja niiden ennalta ehkäisystä ja hoidosta
kotona Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisötalon Kabinetissa Osoite: Kauppamiehentie 6, Tapiola.
Keskustellaan myös kystofikseista ja niihin liittyvistä kokemuksista. Kokemuksia kystofixeista voi lähettää Sepolle
osoitteeseen kystofix@aulilo.net.
Lisätietoja: Seppo Aulilo 040 7605858. painehaava@aulilo.net
Alustavat ilmoittautumiset sähköpostitse tai puhelimitse Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle
osoitteeseen: eska.auttaa@hotmail.fi tai puhelimitse 050 528 4224.

Kuva: Tuulikki Koivunen

Home Instead esittäytyy
Home Instead Seniorihoiva tarjoaa luotettavia omaishoitajan sijaisia
Yhä useampi valitsee läheisensä hoitomuodoksi omaishoidon. Ymmärrettävästi – kukapa haluaisi pois omasta
kodistaan ja rakkaidensa luota. Mutta myös omaishoitajan tulee saada työstään vapaata. Kotona asuvan ja hoitoa
tarvitsevan läheisen ei kuitenkaan sen takia tarvitse lähteä pois kotoaan edes väliaikaisesti.
”Mielestämme palvelut on tuotava kotiin. Kotiin tarjottavien palveluiden on oltava yksilöllisten tarpeiden mukaan
suunniteltua ja joustavia siten, että jopa päivittäisiin muutoksiin voidaan reagoida.” kertoo Home Instead
Seniorihoivan hoivakoordinaattori Eveliina Hovinen.
”Home Instead Seniorihoivan luotettavan ja henkilökohtaisen palvelun avulla omaishoitaja voi turvallisin mielin
viettää vapaata parista tunnista jopa viikkoihin.” toteaa Hovinen.
Uuden palvelun kokeilukynnystä madaltaa maksuton ja asiakasta sitomaton arviointikäynti.
”Keskustellessani asiakkaiden kanssa molemminpuolinen rehellisyys, avoimuus ja erityisesti palveluntarjoajan
luotettavuus korostuvat. Vaikeistakin asioista avoimesti puhumalla on helppo taata juuri sellainen hoiva, jollaisen
omaishoitaja ja -hoidettava haluavat. Myös hoivanantajan persoonalla on merkitystä ja panostammekin sopivan
työntekijän valintaan ehkä tavallista enemmän.” Hovinen toteaa ja lisää: ”Pitkäkestoisella hoivasuhteella ja
toistuvilla tapaamisilla kanssakäymisen taso syvenee. Tämä näkyy hoivan jatkuvuudessa ja laadussa.”
Usein ongelmaksi nousee kuitenkin sijaishoitajan kustannukset. Lyhytaikaishoitojakson tilalle voi saada erillisellä
päätöksellä palvelusetelin. Palvelusetelin avulla omaishoitaja voi yhdistellä lyhytaikaisjaksoja ja pienempiä
vapaajaksoja omien tarpeiden ja menojen mukaan. Osan palvelusta voi maksaa myös itse ja itse maksetusta
palvelusta voi tietyin rajoituksin hakea kotitalousvähennystä. Home Instead Seniorihoiva avustaa haluttaessa
hakemuksen teossa.
Home Instead Seniorihoivan hoivanantajat sijaistavat ja auttavat Espoon ja Kauniaisten omaishoitajia
satunnaisesta kauppa-avusta aina ympärivuorokautisiin vapaisiin. Luottamuksella rakennetut ihmissuhteet ja
inhimilliset kohtaamiset ovat keränneet runsaasti kiitosta. Ammattitaitoiset hoivanantajat tekevät töitä
persoonallaan tukien arjessa jaksamista niin hoidettavan kuin hoitajankin näkökulmasta.
Eveliina Hovisen voi tilata maksuttomalle arviointikäynnille numerosta 010 841 7400.
Lue lisää palveluistamme www.homeinstead.fi

OMAISHOITAJAN PALSTA- MEIDÄN TARINAMME
Etäomaishoitajana Saksassa

Marja-Leena Wilke asuu Saksassa ja hoitaa sieltä käsin äitinsä asioita eli toimii 94-vuotiaan äitinsä
etäomaishoitajana. Vuodesta 1978 alkaen Marja-Leena on asunut ulkomailla, Saksassa ja Portugalissa. Vuonna
1995 hän muutti Suomeen, ja vuonna 2001 takaisin Saksaan. Marja-Leenan aiemmin omatoiminen äiti sairastui
vuonna 2011, jolloin tilanne muuttui haastavammaksi. Äiti joutui pyörätuoliin ja sairaalaan, jolloin kunto heikkeni
nopeasti. Kuntoutusta ei ollut saatavilla riittävästi. Tällä hetkellä äiti asuu hoitokodissa, mutta lomilla Marja-Leena
on ottanut äitinsä kotihoitoon.
Äiti on jaloista voimakkaasti liikuntarajoitteinen ja useimmiten hyvinkin kiinnostunut ajankohtaisista asioista.
Hoitamattomat virtsatietulehdukset ovat toisinaan aiheuttaneet sekavuutta. Marja-Leena soittaa usein äidilleen
Saksasta, ja kysyy, miten äidillä menee: onko lämmin peitto jaloilla, onko päässyt sängystä ylös? Marja-Leenan
mielestä luottamuksen hoitokotiin ja sen antamaan hoitoon tulisi olla itsestäänselvyys. Usein vaihtuvat hoitajat
eivät aina tunne potilaiden yksilöllisiä tarpeita, ja hoitohenkilökuntaa vaikuttaa olevan liian vähän. Kunnolla
pääsee peseytymään vain kerran viikossa. Etäomaishoitajalle on erityisen stressaavaa, kun joutuu olemaan
huolissaan hoidettavansa pärjäämisestä ja hänen saamansa hoidon laadusta, eikä itse pääse paikalle.
Marja-Leena tekee Saksassa vapaaehtoistyötä hoitokodeissa. Hänen tehtävänään on järjestää erilaista toimintaa
hoidettaville niin ryhmässä kuin yksittäinkin. Hän esimerkiksi lukee potilaille, katsoo valokuvia heidän kanssaan ja
pitää tietokilpailuja. Hän on läsnä ettei poisnukkuva joudu olemaan yksin. Saksassa vapaaehtoiset saavat
toisinaan pientä verotonta 6-8 euron korvausta vaativasta virkistystä tarjoavasta työstä vanhusten ja
vammaisten parissa.
Marja-Leenan havaintojen mukaan Saksassa hoito on tiukemmin normitettua kuin Suomessa: henkilökuntaa
täytyy olla riittävästi, myös öisin. Marja-Leenan mukaan hoitajia on selvästi enemmän kuin Suomessa ja myös
hoitokodin johtaja osallistuu hoitokodin normaaliin toimintaan. Vuorovaikutukseen potilaan kanssa kiinnitetään
erityisesti huomiota hoitotoimenpiteiden aikana. Sisustus on suunniteltu iäkkäiden ihmisten makuun perinteiseksi
ja värit ovat lämpimiä. Saksassakin hoidossa on
joitakin ongelmia, esimerkiksi laitojen laittaminen
sänkyihin on kiellettyä, jolloin vanhukset saattavat
yöllä pudota sängystä ja loukata itsensä. Kuitenkin
Marja-Leenan mukaan Suomessa voitaisiin ottaa
mallia Saksan käytännöistä, ja esimerkiksi aktivoivaa
toimintaa olisi hyvä järjestää enemmän.
Marja-Leenan mielestä suomalaisen
vanhustenhoidon heikkous on, ettei toimintakyvyn
heikentymisen ennaltaehkäisyyn kiinnitetä riittävästi
huomiota. Tärkeää olisi hoitaa näkö- ja kuuloongelmat, jotka saattavat vaikuttaa huomattavasti
toimintakykyyn. Hammashoito vaikuttaa myös
merkittävästi yleiseen terveyteen. Esimerkiksi MarjaLeenan äidin kaihia ei huomattu eikä hoidettu ennen
kuin Marja-Leena järjesti itse siihen hoitoa. Näön
parannuttua äiti pystyi taas lukemaan.
Vanhuksille ei myöskään tarjota riittävästi
fysioterapiaa, joka voisi vahvistaa liikuntakykyä ja
ehkäistä kaatumisia. Taitava fysioterapeutti on ollut
tärkeä Marja-Leenan äidin fyysisen ja henkisen
hyvinvoinnin kannalta.
Kuvassa Marja-Leenan äiti Helmi Hirvonen ja
fysioterapeutti Jaana Rönnberg.

Suomessa yhteiskunnan tukemaa liikuntaa vanhuksille on saatavilla hyvin vähän, kun taas saksalaisessa
vanhustenhoidossa liikunta on osa normaalia päiväohjelmaa. Marja-Leenan mukaan Suomessa tulisi myös
huomioida, että liikuntarajoitteisilla vanhuksilla ei välttämättä ole kognitiivisiin kykyihin vaikuttavia sairauksia.
Usein hoitokodin kaikkia asukkaita kohdellaan automaattisesti ikään kuin he olisivat dementoituneita, vaikka
kaikki eivät sitä ole.
Kuten Suomessakin, myös Saksassa työssäkäyviä ja ikääntyviä omaishoitajia on paljon, ja useimmilla
hoidettavina ovat omat iäkkäät vanhemmat tai oma sairastunut puoliso. Kiinnostavaa on, että Saksassa
vanhuksille on saatavilla päivähoitoa kaikille arkipäiville omaisten työssäkäynnin ajaksi. Päiväohjelma sisältää
monenlaista toimintaa, lepohetken ja ruokailut. Ohjattua liikuntaa on tarjolla vähintään tunti joka päivä. Maksu
määräytyy vanhuksen hoidettavuuden mukaan ja yhteiskunta maksaa osan kuluista. Hoitajia on kolme, ja
vanhuksia vajaa parikymmentä. Päivähoidon lisäksi kotihoito voi käydä illalla, jos omaiset eivät pysty hoitamaan
iltaisin.
Suomessa vanhusten päivätoiminta ei ole yhtä kattavaa, ja tavallisesti tarjotaan vain yhtä päivää viikossa. Silloin
yksinoloa kertyy paljon, ja työssäkäyvät omaiset joutuvat stressaavaan tilanteeseen pohtiessaan, miten iäkäs
omainen selviytyy kotonaan. Kattavamman päivähoidon järjestäminen vanhuksille voisi helpottaa huomattavasti
työssäkäyvien omaishoitajien tilannetta Suomessa.
Teksti: Mia Silfver-Kuhalampi

Kuvassa Marja-Leena Wilke äitinsä Helmi Hirvosen kanssa.

Lähettäjä:
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Pohjantie 3
02100 Espoo

