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YHDESSÄ ETEENPÄIN
Niin sanotussa sote-uudistuksesssa on vielä
niin paljon auki. Tämä koskee myös
omaishoitajia ja omaishoitoa. Mutta ehkä juuri
siksi, on tärkeää nyt olla esillä omilla
ajatuksilla ja ideoilla eikä jäädä –
Tuntematonta sotilasta lainatakseni – tuleen
makaamaan.
Tärkeimpiin asioihin tässä vaiheessa kuluu
mielestäni huolehtia siitä, että omaishoidon
kehittäminen etenee samansuuntaisesti
muiden meneillään olevien uudistusten kanssa.
Onhan omaishoidon tuen kehittäminen yksi
niistä toimenpiteistä, joilla tuetaan hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvaa
iäkkäiden laitoshoidon vähentämistä ja kotiin annettavien palvelujen lisäämistä. Omaishoito
on siis tärkeä osa laajempaa kokonaisuutta.
Toinen tärkeä kokonaisuus on järjestelmällisen seurantatiedon kehittäminen ja toimivien
indikaattorien laadinta. On voitava kattavasti ja uskottavasti arvioida toimenpiteiden ja eri
ratkaisumallien tuloksellisuutta käytännössä. Ilman seurantaa ja ilman indikaattoreita sitä ei
voida tehdä.
Kolmas asia, jonka haluan nostaa esille on yhteistyön tarve omaishoidon kehitystyössä ja
jalkauttamisessa. Hyviä päätöksiä ja hyviä käytäntöjä saadaan aikaiseksi kuuntelemalla heitä,
jotka elävät arjen keskellä ja arjen asettamien edellytysten kanssa. Heidän äänensä on saatava
kuulumaan niillä foorumeilla, joilla päätöksiä heidän asioistaan tehdään.
Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa 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.
Tässä on vielä paljon työtä ja sitä työtä muun muassa meidän yhdistyksemme tekee.
Hyvää kevättä teille kaikille
Stig
Vidare tillsammans
Hur det sist och slutligen blir med sote-reformen återstår att se. Men några saker är viktiga att
nu lyfta fram och betona då det gäller närståendevården.
För det första måste utvecklingen av närståendevården ske i samma takt som reformen
framskrider. Halkar vi efter kan det visa sig mycket svårt att ta igen förlorad mark.
För det andra måste vi se till en utvärdering av närståendevårdens alla dimensioner tas i
bruk. Det i sin tur förutsätter att vi har trovärdiga mätinstrument för utvärderingen och
sådana måste därför utarbetas.
För det tredje kan inte nog betonas betydelsen av samarbete mellan alla parter. Här vill jag
speciellt lyfta fram föreningarnas, bland dem vår förenings, betydelse när det gäller att
utveckla om förverkliga resultatgivande verksamhetsformer och tillvägångssätt.
En fin vår till er alla
Stig
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Uuden lakimuutoksen käyttöönottoon olisi pitänyt kunnissa osata
varautua riittävästi.
Omaishoitolain uudistus tuli voimaan 1.7.2016 taaten jokaiselle
sopimusomaishoitajalle kaksi vapaavuorokautta kuukaudessa ja
tarvittaessa terveystarkastuksen. Käytännössä tämä on tarkoittanut
sitä, että jokaisen ilman vapaapäiviä olevan omaishoitajan kanssa
kaupunki on kirjeessään ilmoittanut tekevänsä uuden sopimuksen
omaishoidon tuesta 31.3.2017 mennessä.
Tilanne Espoon vammaispalveluissa on tällä hetkellä ongelmallinen. Saamiemme
yhteydenottojen mukaan sopimusten uusiminen on aiheuttanut vammaispalveluissa ruuhkan,
jonka seurauksena nyt tehtävät omaishoidontuen hakemukset käsitellään vasta syksyllä.
Määräaikaisten sopimusten kohdalla sopimuksen uusimista on jouduttu odottamaan
kuukausia, ja tämän takia joltakin ajalta on jäänyt tuki saamatta. Lisää resursseja ilmeisesti
tarvitaan, jotta saadaan jonot purettua.
Vammaispalvelulaissa asiasta säädetään seuraavasti:
3 a § Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma
Tämän lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen
laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä
sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.
Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta
viivytystä laadittava palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain 7 §:ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen
henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen
mukaan.
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen
edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen
erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
Espoon kaupungin vammaispalvelujen toiminta on epäoikeudenmukaista omaishoitajia
kohtaan. Oikeudenmukaista ja lain hengen mukaista sen sijaan olisi, että varauduttaisiin
riittävin resurssein uuden lain mukaisiin muutoksiin.
Otattehan yhteyttä – olemme täällä teitä varten!
Hyvää kevättä ja jaksamista toivottaen Kristiina
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OMA TUKI –HANKKEEN KUULUMISIA

Nelivuotinen RAY:n rahoittama Oma tuki-hanke päättyi alkuvuonna. Helmikuussa saimme
valmiiksi käytännönläheisen oppaan työssäkäyville omaishoitajille, työnantajille ja
lähiesimiehille, jossa kuvasimme hankkeessa kehitetyn tukimallin työssäkäyville
omaishoitajille. Oppaassa kuvattiin esimerkiksi, millä tavoin työssäkäyvä omaishoitaja voi
huolehtia omasta jaksamisestaan ja miten lähiesimies voi parhaiten tukea omaishoitajana
toimivaa alaistaan. Oppaassa tuotiin esiin myös omaishoitajia tukevien käytäntöjen hyötyjä
työnantajalle: on myös työnantajan etu, jos työntekijöiden sairauslomat vähenevät eivätkä
työntekijät joudu uupumisen vuoksi ennenaikaiselle eläkkeelle. Painettuja oppaita on
saatavilla toimistoltamme ja sähköinen versio oppaasta löytyy kotisivultamme
(www.eska.auttaa.fi).
Lisäksi teimme videosarjan työssäkäynnin ja
omaishoidon yhteensovittamisesta yhdessä Laureaammattikoulun sosionomiopiskelijoiden, Johanna
Laineen ja Anniina Kemppaisen kanssa. Projekti oli
hyvin onnistunut ja olemme erittäin tyytyväisiä
lopputulokseen. Videoilla kuullaan työhön ja
omaishoitoon liittyvästä lainsäädännöstä,
kaupungin palveluista omaishoitotilanteissa,
työnantajan mahdollisuuksista tukea omaishoitajaa,
työn ja omaishoidon yhteensovittamista koskevasta
tutkimustiedosta sekä järjestön tuesta
työssäkäyville omaishoitajille. Kaikki videot ovat
julkisesti katsottavissa Youtubessa, ja linkit
videoihin löytyvät kotisivultamme
(www.eska.auttaa.fi).
Hankkeen päätyttyä olemme pohtineet erilaisia
mahdollisuuksia jatkaa hankkeessa aloitettua työtä.
Olisi tärkeää, että hyviä käytäntöjä työssäkäyvien omaishoitajien tukemiseksi saataisiin
levitettyä ja juurrutettua erilaisten työnantajaorganisaatioiden toimintaan.
Yhä useammalla työssäkäyvällä on hoivaa tarvitseva läheinen, joten omaishoitotilanteiden
huomioiminen työpaikalla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.
Teksti: Mia Silfver-Kuhalampi
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Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräinen kevätkokous

25.4.2017 klo 17.00-18.30

Paikka: Unelma Tapiola, Espoon Järjestöjen Yhteisö, kokoushuone Erkkeri
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo

TERVETULOA!
HALLITUS

***********************************************************************************************************
SIJAISOMAISHOITAJA ON HYVÄ VAIHTOEHTO OMAISHOITAJAN VAPAIDEN AIKAISEEN
HOITOON
Monissa omaishoitotilanteissa tilapäishoito laitoksessa ei ole sopiva vaihtoehto omaishoitajan
vapaiden aikaiseen hoitoon. Silloin hoidosta voi vapaiden aikana vastata sijaisomaishoitaja,
joka tekee hoidosta sopimuksen kaupungin kanssa ja saa kaupungilta hoitopalkkion
(esimerkiksi Espoossa tällä hetkellä 81,48e/vrk ennen veroja). Sijaisomaishoitaja hoitaa
omaishoidettavaa tämän kotona.

Tarvitsetko sijaisomaishoitajaa?
Vuokko Rossi toimi omaishoitajana kuusi ja puoli vuotta,
ja sitä ennen etäomaishoitajana useita vuosia. Varsinkin
hoitosuhteen loppuvaihe oli rankka, ja silloin Vuokko
olisi kaivannut luotettavaa tilapäistä hoitoapua. Nyt
hoitosuhde on hänen kohdallaan päättynyt, ja hän
haluaisi auttaa muita omaishoitajia toimimalla
sijaishoitajana. Omaishoidon myötä hänelle on kertynyt
paljon osaamista hoidosta, myös muistisairaan ja
liikuntarajoitteisen hoitoon liittyvistä asioista. Hänellä
on terveydenhuollon koulutus, ja osaamista toimia eri
ikäisten pitkäaikaissairaiden, myös lasten sekä
vanhusten parissa.
Tiedustelut Kristiina Mustakallio 040 531 0990 tai Mia Silfver-Kuhalampi 050 5841062.
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STEA:n (entinen RAY) pysyväisrahoitus mahdollistaa yhdistyksemme toiminnan
pitkäjänteisen kehittämisen omaishoitajien tukemiseksi
Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry on nyt OmaisOiva-yhdistys.
OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja
paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajien voimavaroja tukeva
toimintakokonaisuus.
OmaisOivan toimintamuodot omaishoitajille ovat:

®

16 tuntia kestävä valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan
palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.

Säännöllisesti kokoontuvia, avoimia tai suljettuja vertaisryhmiä omaishoitajille

Avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, tutustua omaishoitajiin ja
paikallisyhdistyksen toimintaan

Tietoa ja tukea annetaan siellä, missä ihmiset liikkuvat, esimerkiksi
kauppakeskuksissa ja toreilla
7

Henkilökohtaisia kohtaamisen hetkiä. Esimerkiksi luottamuksellista
keskustelua, ohjausta ja neuvontaa kahden kesken työntekijän tai vapaaehtoisen
kanssa.
Ota yhteyttä yhdistyksen työntekijöihin ja sovi tapaaminen.
***********************************************************************************************************
Pääsiäisretki Suvelan kappeliin 10.4

Bussikuljetus on tarjolla seuraavasti:
Klo 12.15 Tapiola hotelli Gardenin edestä
Klo 12.30 Matinkylä Omenatarha
Sairaalapastori Ritva Särkkä pitää meille oman hartauden klo 13.00.
Tämän jälkeen seurakuntalainen Helmi Lundgren esittelee kappelia ja nautimme
kahvit ja pullat kappelin kahvilassa. Tilaisuus päättyy klo 15.00, jolloin bussi
lähtee takaisin Matinkylän kautta Tapiolaan.
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OmaisOiva-toimintaa Espoossa 2017 keväällä

Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä neljä avointa vertaisryhmää, jonne uudet
osallistujat ovat tervetulleita. Syksyllä ryhmiä perustetaan tarpeiden mukaan
lisää.
Tapiola
Kauppamiehentie 6, toinen kerros, kokoushuone Erkkeri, klo 14-16 seuraavina
päivinä:
17.4., 15.5. ja 29.5.
Den svenska samtalsgruppen (Hagalund)
Våra möten under våren infaller enligt följande alltid onsdagar och kl. 14.0015.30
26.4 och 24.5.
I gruppen finns plats för nya - välkomna med!
Mera information: Ilse Vaenerberg, Tel: 050 554 4806, Email:
ilse.vaenerberg@gmail.com
Leppävaara (entisille omaishoitajille)
Leppävaaran Elä ja asu-keskus, Säterintie 3.
Klo 14-16. Päivät: 27.4. ja 26.5.
Matinkylä
Ison omenan palvelutori, klo 14-16. Päivät: 24.4., 8.5. ja 22.5.
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Granipäivä torstaina 18.5.2017 alkaen klo 17 Turmaninpuistossa Kauniaisissa.
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:llä on pöytä tapahtumassa.
Tule juttelemaan!
Espoo-päivät 25.-27-8., tarkka aika ja paikka varmistuu myöhemmin

OmaisOiva- kahvilat ovat avoimia tilaisuuksia, joissa keskustellaan
omaishoitoon liittyvistä asioista.
Espoon ensimmäinen OmaisOiva-kahvila pidetään Leppävaaran uudessa
Elä ja asu-keskus (Säterinkatu 3) 13.4 klo14-16
-Omaishoidosta alustaa ensin Kristiina Mustakallio
Lisäksi ohjelmassa on:
-HelppoAsu-vaatteiden esittely: vaatteita, jotka on suunniteltu mukaviksi ja
helpoiksi pukea ihmisille, jotka eivät pysty itse pukeutumaan tai liikkuvat
esimerkiksi pyörätuolilla
-Hemmotteluhoitoja Aloe Vera-tuotteilla, käsihemmottelu tai intialainen pää-ja
niska-hartiahieronta
-kahvitarjoilu
Tarjoilun järjestämiseksi toivomme alustavia ilmoittautumisia puhelimitse,
050 528 4224 tai sähköpostitse eska.auttaa@hotmail.fi.
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OmaisOiva-kahvila Tapiolassa
Espoon järjestöjen yhteisö (Kauppamiehentie 6) 18.4. klo 13-16
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä kotipalveluyritys Stellan kanssa
-Omaishoidosta alustaa ensin Kristiina Mustakallio
Lisäksi ohjelmassa on:
- Ikäihmisen ravinto ja arjessa jaksaminen, ergonomia.
- Fysioterapeutin antamat ohjeet kuntouttavalle toiminnalle, ajatellen sekä
omaishoitajaa että hoidettavaa.
- Painehaavat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito
-kahvitarjoilu
OmaisOiva-kahvila Leppävaaran Elä ja asu-keskuksessa (Säterinkatu 3)
11.5. Klo14-16
-Omaishoidosta alustaa ensin Kristiina Mustakallio
Lisäksi ohjelmassa on:
-Ikäihmisten arjen turvallisuus, puhumassa asiantuntija Ilari Parisaari
-kahvitarjoilu
OmaisOiva-kahvila erityislasten vanhemmille ja heidän lapsilleen
23.5. klo 17
Osoitteessa Puistokujan päiväkoti, Thurmanin puistotie 1
02700 Kauniainen
-Erityislasten omaishoidosta alustaa ensin Kristiina Mustakallio
-Samanaikaisesti järjestetään musiikkiliikuntahetki lapsille
-kahvitarjoilu ja pientä syötävää
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ESPOON KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
Omaishoidon palkkiot 1.1.2017
Hoitoisuusryhmä 3

431,13 euroa

Hoitoisuusryhmä 2

784,00 euroa

Hoitoisuusryhmä 1

1698,20 euroa

Lisätietoja omaishoidon tuesta seuraavasti
• alle 50-vuotiaat asiakkaat vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta arkisin klo 9–11,
p. 09 816 45 285
• yli 50-vuotiaat asiakkaat Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista,
p. 09 816 33 333
Omaishoidon tukea koskeva laki on muuttunut 1.7.2016. Espoon omaishoidon tuen
toimintaohjetta on päivitetty sen mukaisesti.

Keskeiset muutokset omaishoitajille
•
•
•

Oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin laajenee (voi valita päivätoiminnan).
Omaishoitajan toimintakyvyn arvioinnin periaatteet on määritelty.
Omaishoitajalla on tarvittaessa oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin.

Keskeiset muutokset vammaisten lasten ja nuorten omaishoidon tukeen
•
•
•

Lasten ja nuorten palvelutarpeen arvioinnin periaatteet on määritelty aiempaa
selkeämmin vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä.
Uudet lasten ja nuorten hoitoisuusryhmät kohdentavat palvelun sitä eniten
tarvitseville.
Vuoroviikoin vammaista lastaan hoitavien vanhempien tilanne huomioidaan palvelun
järjestämisessä.

Keskeiset muutokset työikäisten omaishoidon tukeen
•

Muut sosiaalihuollon palvelut otetaan tarkemmin huomioon omaishoidon tuen
palkkioiden määrässä. Tämä kohdentaa palvelua niille työikäisten henkilöiden
omaishoitajille, joilla on pääasiallinen hoitovastuu omaisestaan.

Keskeiset muutokset vanhusten omaishoidon tukeen
•
•

Omaishoidon tuen hakijan toimintakyvyn arviointia ja hoitoisuusryhmien sisältöä on
tarkennettu.
Omaishoidon tuen tarpeen selvittämisessä käytetään apuna toimintakykymittareita.
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Vammaisten lyhytaikaisen hoidon toimintaohje
Myös vammaisten lyhytaikaisen hoidon toimintaohje on päivitetty 1.1.2017 alkaen.
Toimintaohjeessa määritellään lyhytaikaisen hoidon myöntämisen kriteerit ja
järjestämistavat sekä lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkiot ja kulukorvaukset.

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen luokkaan:
I hoitoisuusryhmä 1678,60€ €
Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Tähän ryhmään
kuuluvat henkilöt, jotka hoitoisuudeltaan ovat verrattavissa laitoshoidossa/asumispalvelussa
oleviin. Hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa
kaikissa päivittäisissä toiminnoissa
II hoitoisuusryhmä 774,98€
Henkilö, joka tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa paljon hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan.
Hoidettava ei pysty asumaan yksin, mutta selviytyy ilman toisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa.
Nämä henkilöt tarvitsevat jatkuvaa apua, tukea ja ohjausta hygienian hoidossa,
ravitsemuksesta ja vaatetuksesta huolehtimisessa, liikkumisessa, vuorovaikutuksessa ja
elämänhallinnassa. Omaishoito voi olla vaihtoehto tuki- tai palveluasumiselle.
III hoitoisuusryhmä 426,14€
Henkilö, joka tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa esim. päivittäisissä toiminnoissa, mutta
heillä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Hoidettava voi olla
säännöllisesti osan päivästä tai säännöllisesti useamman kerran viikossa kodin ulkopuolella,
esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms. Tähän ryhmään voivat
kuulua myös öisin runsaasti apua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden hoitovastuu päivällä ei
ole omaishoitajalla. Omaishoitaja voi olla koko- tai osapäivätyössä.
Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten
vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa
palveluohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. Omaishoidontukea haetaan lomakkeella,
jonka saa tulostettua Kauniaisten kaupungin internetsivuilta (kohdasta omaishoito) tai
omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus toimitetaan toiselle omaishoidon tukea käsittelevälle
työntekijälle. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan
lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko
myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon
tuesta. Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja
palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä
omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon
työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.
Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa.
Kotihoidon ohjaaja, puh. 050 500 4129 (klo 12-13)

Palveluohjaaja, puh. 050 520 1232

13

TERVEHDYS TÄÄLTÄ ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖSTÄ
Vuonna 1970 Espoossa viisi ihmistä halusivat auttaa Mankkaan
kaatopaikalla asuvia asunnottomia ihmisiä. Nämä viisi ihmistä
perustivat tähän tarkoitukseen Espoon Diakoniasäätiön. Nyt
Espoon Diakoniasäätiö on saavuttanut toimeliaan keski-iän.
mutta arvot ja toiminnan tarkoitus on pysynyt samana.
Diakoniatyön periaatteiden mukaisesti toimia erityistukea
tarvitsevien hyväksi ja mahdollistaa heidän elämänhallintansa
mahdollisimman itsenäisesti.
Espoon Diakoniasäätiön toimintaa on ohjannut halu tukea
vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja parantaa heidän
mahdollisuuksiaan yhteiskunnassa. Joukossamme elää usko
huomiseen. Haluamme myös kannustaa kaikkia tekemään
valintoja, jotta yhteiskuntamme haluaa pitää huolta niistä ihmisistä, jotka tukea tarvitsevat.
Meistä on tärkeää ja vastuullista, että huolehdimme, välitämme ja kunnioitamme itseämme ja
toisiamme.
Tänä päivänä Espoon Diakoniasäätiö auttaa asunnottomia, mielenterveyskuntoutujia,
pitkäaikaistyöttömiä ja diakonisin auttamishankkein eri tavoin avun tarpeessa olevia
lähimmäisiä kaukana ja lähellä. Diakoniasäätiöstä on kasvanut monipuolinen palveluja
tuottava yleishyödyllinen järjestö.
Tukiasuntotoiminta tähtää asunnottomuuden ehkäisyyn. Tukiasuntotoimintaan kuuluu tuki,
jonka tarkoituksena on tukea asukasta oman elämän hallinnassa ja asumisessa. Kilossa
sijaitseva Klubitalo tarjoaa vertaistukea ja mielekästä toimintaa mielenterveyskuntoutujille.
Espoon Diakoniasäätiön Eedi-palveluasumisyksikössä asukkaat asuvat ryhmäkodeissa. He
saavat tarvitsemaansa tukea asumiseensa ja arjessa selviämiseen. Työpalveluyksikkömme
sijaitsee Suomenojalla. Sen tavoitteena on edistää työkykyä ja valmiuksia siirtyä normaaliin
työelämään.
Espoon Diakoniasäätiö pyrkii kehittämään
jatkuvasti
toimintaansa
vastaamaan
ihmisten ja ympäristön haasteisiin. Juuri nyt
tavoitteena
on
kehittää
säätiön
diakoniatyötä, avustus- ja auttamistoimintaa
sekä hakeutua muiden sosiaali- ja
terveysalalla toimivien järjestöjen kanssa
yhteistyöhön.
Ilonaihe on ollut yhteistyö Espoon ja
Kauniaisten Omaiset ja Läheiset ry:n kanssa.
Meillähän on samassa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä mukana toiminnassa ja
yhteinen tavoitteemme on tukea ja auttaa
ihmisiä heidän tarpeistaan käsin. Yhdessä
voimme olla enemmän. Voimme välittää
tietoa toistemme toiminnasta ja suunnitella sekä toteuttaa konkreettisia yhteistyöhankkeita.
Yhteistyömme on alussa, mutta uskomme siitä olevan iloa ja hyötyä kaikille.
Jyrki Myllärniemi
Espoon diakoniasäätiö, kehittämispäällikkö
Espoon ja Kauniaisten Omaiset ja Läheiset ry hallituksen jäsen
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Happihypylle Balanssipajan Sinin ja Nooran kanssa
Koko happihypyn idea on lähtöisin omasta kokemuksesta sivustakatsojana. Äitini on isäni
omaishoitaja ja välillä äidin on vaikea lähteä edes hetkeksi kotoa kävelylle, kertoo Sini. Kyse ei
ole siitä, etteikö ajallisesti siihen pystyisi, vaan siitä, ettei ole oikein juttukaveria kenen kanssa
olisi kiva kävellä. Olisihan se kivaa, jos haettaisiin kotoa ja tunti käveltäisiin nauttien
ulkoilmasta.
Välillä tuntuu, että omaishoitajat eivät myöskään malta lähteä pois kotoa kävelemään, koska
potevat siitä huonoa omatuntoa. Kun omat voimavarat ovat koetuksella, voi olla myös vaikeaa
saada itsensä edes pienelle happihyppelylle. Kun ottaa pienen tauon arjesta, tulee itselle edes
vähän parempi mieli. Tällöin jaksaa kohdata läheisenkin virkeämmin.
Balanssipajan hyvinvointivalmentajat Sini ja Noora ovat auttaneet satoja ihmisiä voimaan
paremmin. Kyse on ihan perusasioista; hieman viilataan ruokavaliota ja kannustetaan
liikkumaan. Passiiviset liikkujat aloittavat peruskävelystä. Tämä sama pätee meihin kaikkiin.
Kun hieman kävelee, tulee parempi mieli, kun vireys kasvaa.
Meidän tarkoituksena on auttaa muita löytämään parempi mieli, edes hetkeksi. Toivottavasti
ymmärrätte, kuinka arvokasta hoitotyötä teette. Toivottavasti me pystymme tukemaan teitä.
Ota hengähdystauko arjesta ja lähde hetkeksi ulkoilemaan Sinin tai Nooran kanssa.
Balanssipajan Sini ja Noora ovat kokeneita hyvinvointivalmentajia ja
he hakevat teidät mielellään kävelylle. Halutessasi Sini ja Noora vievät
myös hoidettavan ulkoilemaan. Varaa aika kävelylenkille numerosta 0400 787870 tai
osoitteesta info@balanssipaja.fi
Yhdistyksen
jäsenille
tunnin kävely
27 € (norm.
35 €)

Sini

Noor
a

Balanssipaja
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