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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

osoittautunut, että omaishoitajille tärkeät
juhlat ovat erityisesti joulu ja pääsiäinen.
Yhdistyksen joulujuhlassa jouluhartauden
pitää aina kirkkoherra, myös pääsiäisjuhlan
järjestämme yhteistyössä seurakuntien
kanssa. Valtakunnallisella omaishoitajaviikolla omaishoitajien messu suunnitellaan
ja järjestetään yhteistyössä.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teemana on ollut Yhdessä –
Tillsammans. Teeman tarkoituksena on
ollut synnyttää suomalaisissa
ennennäkemätön innostus yhteiseen
tekemiseen. Nyt voi sanoa, että näin
kävikin.Teema Yhdessä – Tillsammans ei
suinkaan vanhene kun juhlavuosi loppuu.
Ei varsinkaan omaishoidon ja
omaishoitajien todellisuudessa. Siinä
yhdessä tekeminen on suorastaan toimivan
arkipäivän edellytys niin yksilötasolla kuin
laajemminkin. Sen tietävät omaishoitajat ja
sen tietävät myös he, jotka ovat ottaneet
tehtäväkseen helpottaa omaishoitajia
heidän arjessaan.
Tehdyissä kyselyissä on selvinnyt, että
omaishoitajat pitävät seurakuntien tukea
tärkeänä. Espoossa seurakunnat ja
seurakuntayhtymä ovat yhdistyksen
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita
kaupungin lisäksi. Tämä konkretisoituu
muun muassa niin, että seurakunta- yhtymä
ja paikallisseurakunnat olivat kumppanin
nelivuotisessa OmaTuki- hankkeessa,
jossa kehitettiin tukimuotoja työn ja
omaishoidon yhdistämiseksi. On

Tämän lisäksi seurakuntien omaishoitajille
järjestämillä virkistyspäivillä on yhdistyksen
edustaja mukana. Tiedotamme myös
yhdessä ja ohjaamme omaishoitajia
toistemme tuen piiriin. Meidän
yhdistyksemme jäsenet ovat kiitollisuudella
ja suurella arvonannolla voineet panna
merkille, että yhteistyö toiminta-alueemme
seurakuntien ja seurakuntayhtymien
kanssa toimii. Näin meidän kohdallamme
Yhdessä – Tillsammans muuntuu
juhlavuosi-teemasta arkea helpottavaksi
todellisuudeksi. Toivomme, että voisimme
monien muiden tahojen kanssa kehittää ja
laajentaa tätä yhdessä tekemistä.
Hyvää kevättä teille kaikille
Stig
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Finland firade sitt hundraårsjubileum med
temat Tillsammans. Det är ett viktigt tema
inte endast under ett jubileumsår utan varje
år, varje månad, varje dag. Detta gäller
speciellt för alla som är beroende av att
göra saker tillsammans. Som t.ex. för
närståendevårdare och deras närstående.
Men för att orka tillsammans förutsätts att
närståendevårdarna också får vila och

samla krafter. Då behövs trygg och
högklassig vård utanför hemmet. För
närståendevårdarna i Esbo är detta ett akut
problem: det finns inte platser där sådan
vård ges på svenska.
Jag hoppas vi Tillsammans – Yhdessä
snabbt kan rätta till det missförhållandet.

En fin vår till er alla
Stig

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräinen kevätkokous

25.4.2018 klo 17.00-18.30
Paikka: Unelma Tapiola, Espoon Järjestöjen Yhteisö, kokoushuone Erkkeri
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo

TERVETULOA!
HALLITUS

4

TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

Yleisesti tiedetään, että omaishoito on
parasta hoitoa niin erityislapsille, aikuisille
kuin ikääntyneillekin. Hoitaja on tuttu ja
turvallinen, hän tuntee hoidettavansa
toiveet, tavat ja hän on ennen kaikkea
turvallinen läheinen, johon voi luottaa.
Hyvän omaishoidon turvaamiseksi on
pidettävä huolta, ettei omaishoitaja uuvu.
Tähän tarvitaan niin kaupungin/kunnan
tukea, järjestöjentukea kuin läheisiä ihmisiä
– perhettä, muita sukulaisia ja ystäviä.
Viisas neuvo omaishoitajille nimimerkillä
Siipirikko kuuluu seuraavasti: ” Rakasta
häntä niin paljon, että rakastat ensin itseäsi.
Huolehdi itsestäsi, omasta jaksamisestasi.
Vasta sitten voit huolehtia hoidettavastasi ja
rakastaa häntä”.
OmaisOiva- toiminnassa omaishoitajat
saavat enemmän osaamista, motivaatiota,
tunteiden käsittelyä ja kykenemistä – ennen
kaikkea vaihtoehtoja!
Aloitimme tämän vuoden alusta
OmaisOiva- toiminnan Espoon ja
Kauniaisten lisäksi myös Kirkkonummella,
Inkoossa, Siuntiossa, Raaseporissa ja

Hangossa. OmaisOiva- toimintaan kuuluu
viisi toimintamuotoa: OmaisOiva- kioskeja
järjestämme siellä, missä ihmiset liikkuvat,
esimerkiksi kauppakeskuksissa ja toreille.
OmaisOiva- kahvilat ovat avoimia
tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta,
tutustua omaishoitajiin ja yhdistyksemme
toimintaan. Ovet- valmennuksissa
avaamme ovia omaishoitajuuteen,
yhteiskunnan palveluihin, hoivatyöhön ja
avustamiseen sekä omaishoitajan
voimavaroihin. Oiva- hetket ovat
henkilökohtaista tukea kuunnellen ja
neuvoen.
Toimintamme on lähtenyt hyvin alkuun.
Tästä haluamme kiittää kaikkien toimintaalueemme kaupunkien ja kuntien
viranhaltijoita. Vain hyvällä yhteistyöllä
voidaan toteuttaa omaishoitajien
mahdollisimman kokonaisvaltainen tuki.
Tule mukaan, kun tarvitset eväitä
omaishoitajana toimimiseen ja haluat
viihtyä toisten omaishoitajien seurassa!
Esitteessämme on kevään aikataulu.
Toivotamme niin sopimusomaishoitajat kuin
tuen ulkopuolella olevat omaishoitajat
mukaan! Mukaan voi helposti tulla ottamalla
yhteyttä omaishoidon ohjaajaan tai meihin
sähköpostitse eska.auttaa@hotmail.fi tai
soittamalla numeroon 050 528 4224.
Käykääpä katsomassa verkkosivujamme
www.eska.auttaa.fi. Löydät meidät myös
Facebookista.

Otattehan yhteyttä – olemme täällä teitä varten!
Hyvää kevättä ja jaksamista toivottaen, Kristiina
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Monialainen osaaminen ja voimavaralähtöinen työote
Ovet-valmennuksen taustalla
Kun aloitin työni Espoon ja Kauniaisten
Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä, sain
muutaman kerran selvittää tarkemmin, mikä
oikein on koulutukseni, koska
kasvatustieteiden lisäksi olen opiskellut
myös geronomiksi. Se oli monelle vieras
nimike, mutta muutamalle tuli sanasta
mielleyhtymä gerontologiaan ja geriatriaan,
jolloin päästiin oikealle aihealueelle, eli
ikääntymisen ja vanhenemisen tutkimiseen
ja monitieteelliseen osaamiseen.
Geronomin ammattikorkeakoulututkinto on
laaja-alainen sosiaali-ja terveysalan
tutkinto, jonka suorittanut on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka
toiminnallaan kehittää tulevaisuuden
vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään
ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden
ja toimijuuden vahvistumisen. Geronomin
(AMK) osaamiseen sisältyvät:
•
•
•

•

•

Gerontologinen osaaminen ja
eettiset periaatteet.
Voimavaralähtöinen ja kuntouttava
työ.
Monialainen osaaminen ja
toimiminen vanhustyön eri
ympäristöissä.
Palvelujen ja niiden tarpeiden
arviointi, koordinointi ja ohjaus
hoivan, hoidon ja kuntoutuksen
moniammatillisissa
toimintaympäristöissä.
Vanhuspalvelujen tuotanto-,
johtamis- ja kehittämistehtävät.

Geronomi on ikäihmisten arjen asianajaja.
Hänellä on kyky katsoa kokonaisvaltaisesti
niin sosiaalisia kuin terveyteen ja
toimintakykyynkin liittyviä tarpeita ja hän
osaa hakea niihin ratkaisuja julkisesta
palvelujärjestelmästämme sekä käyttää
tietämystään erilaisista yhteisöistä,
järjestöistä, yksityisistä palveluntuottajista
jne. Geronomi on myös seniorikansalaisten
äänitorvi, oli kyseessä sitten omaishoitoon,
etuuksiin, terveydenhoitoon tai
sosiaalipalveluihin tai ylipäätään vanhusten
yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät asiat.
Ongelmien ratkaisukyky on eräs geronomin
keskeinen osaamisalue.
Väestön ikääntyminen vaikuttaa siihen, että
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve
ikääntyneillä kasvaa ja tarpeet
monipuolistuvat. Myös omaishoitajuus
muuttuu. Tilannetta ei kuitenkaan pidä
nähdä vain negatiivisena asiana. Se antaa
myös mahdollisuuden parantaa ja kehittää
erilaisia palveluja yksilöllisesti.
Ikääntyneiden arvostaminen ja yleinen
suhtautuminen ikääntymiseen
elämänvaiheena tulee toivottavasti
kokemaan entistä enemmän muutoksia.
Ikäihmisten ottaminen huomioon aktiivisina
toimijoina ja palvelujen, niin digitaalisten
kuin muidenkin, käyttäjinä sekä kuluttajina
on jatkossa yhä tärkeämpää.

Toivotan kaikille mukavaa uuden vuoden alkua! Suvi
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OLETKO JO OLLUT OMAISHOITAJIEN TEEMALOMILLA
TAI KUNTOUTUSKURSSEILLA?
Erilaisia lomia ja kuntoutuskursseja
järjestävät Kela sekä erilaiset
järjestöt, mm. Omaishoitajat ja
läheiset-liitto.

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. Lomajärjestö
myöntää lomalaisille lomatuen, joka
kattaa pääosin loman hinnan.
Lomalle lähtijä maksaa omavastuun
ja matkat.
Lisää tietoa lomien teemoista ja
kohderyhmistä saa liiton wwwsivuilta lomakalenterista ja

lomaoppaasta tai kysymällä liitosta
(020 780 6533, Kaisu Häggvist.).
Tutustumalla erilaisiin lomiin voi
löytää juuri omaan tilanteeseesi
sopivan ja itseäsi kiinnostavan
loman.

Kelan kuntoutuskurssit
omaishoitajille
Kuntoutuskurssi on tarkoitettu
päivittäin omaistaan tai läheistään
hoitavalle aikuiselle
• jonka toimintakyky on sairauden
tai omaishoitajan tehtävän
rasituksen takia vaarassa heikentyä
• jolla on uupumisoireita, jotka
uhkaavat jatkamista omaishoitajana.
Kurssille osallistuminen ei edellytä
omaishoitosopimusta kunnan
kanssa.
Kurssilla käsitellään omaishoitajan
tehtävää tukevia toimintatapoja.
Lisäksi jokaisella kurssilaisella on
yhdessä määritellyt yksilölliset
tavoitteensa.
Hakeminen
• Kuntoutusta haetaan lomakkeella
KU 132 (harkinnanvarainen
kuntoutus).
• Hakemukseen liitetään Blääkärinlausunto tai vastaavat tiedot
sisältävä lääketieteellinen selvitys,
jossa suositellaan kuntoutusta ja
esitetään sen tavoitteet.
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• Lisäksi tarvitaan kotikunnassa
laadittu, enintään vuoden vanha
selvitys omaishoitajan ja hoidettavan
omaisen kotona selviytymisestä.
Selvitys perustuu kunnan edustajan
tekemään kotikäyntiin.
Kurssin myöntämisen edellytyksenä
on, että kuntoutus voi parantaa tai
ylläpitää omaishoitajan
toimintakykyä. Lisäksi kuntoutujan
itsenäisen toimintakyvyn on oltava
sellainen, että hän kykenee
osallistumaan ryhmämuotoiseen
kuntoutukseen. Hänen on kyettävä
liikkumaan kuntoutustiloissa

ilman jatkuvaa avustamista ja
suoriuduttava päivittäisissä toimista
pääosin omatoimisesti.
Esimerkiksi vaikea sairaus tai
huonokuntoisuus voi estää kurssille
osallistumisen
Tietoja omaishoitajien ja
omaishoitajien parikursseista löydät
kuntoutuskurssihaun kautta
osoitteessa
www.kela.fi/kuntouskurssihaku tai
puh. 020 692 205. Lisätietoja saa
myös yhdistyksestämme puh.
050 528 4224. Avustamme myös
lomakkeiden täytössä.

Kevään 2018 OmaisOiva-ryhmät

Keskusteluryhmät kaikille omaistaan hoitaville (ei tarvitse olla
sopimusomaishoitaja). Ryhmätoiminta on ilmaista.
Kauniainen
Erityislasten vanhempien ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin 30.1.,
27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. klo 17-18.30 osoitteessa Puistokujan päiväkoti,
avoimen perhetoiminnan tilat, Thurmanin puistotie 1.
Kirkkonummi
Erityislasten omaishoitajat kokoontuvat klo 17-18.30 kaupungintalolla kerran
kuukaudessa alkaen torstaina 11.1.
Ikääntyneiden omaishoitajien ryhmän kokoontumisaika ja -paikka varmistuu
myöhemmin. Kysy lisätietoa Suvilta tai Kristiinalta.
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Leppävaara, Espoo
Entisten omaishoitajien ryhmä kokoontuu klo 13-14.30 alkaen 25.1., 22.2., 22.3.,
19.4., ja 31.5. Leppävaaran Elä ja Asu-keskuksessa, Säterinkatu 3.
Matinkylä, Espoo
Omaishoitajien ryhmä kokoontuu Ison Omenan kirjastossa klo 14-15.30,
kokoushuone Kari (h.112). Päivät: 15.1. 29.1., 12.2., 26.2.,12.3., 26.3., 9.4., 23.4.,
7.5., 21.5. ja 4.6.
Raasepori
Karjaan terveyskeskuksen kokoustilassa 2. krs, Bulevardi 21, Karjaa, kokoontuu
suomenkielinen omaishoitajien ryhmä keskiviikkoisin klo 13-15 seuraavina
päivinä: 24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5.
Tapiola, Espoo
Omaishoitajien ryhmä kokoontuu klo 14-15.30 seuraavina päivinä: 22.1., 5.2.,
19.2., 5.3., 19.3., 16.4., 30.4.,14.5. ja 28.5., 11.6. Paikkana Kauppamiehentie 6,
toinen kerros, kokoushuone Erkkeri.
Hagalund
Den svenska samtalsgruppen träffas under våren i Hagalund kl 14.00-15.30
följande onsdagar: 17 .1., 7.2. 14.3., 18.4., 16.5.
I gruppen finns plats för nya - välkomna med! Mera information: Ilse Vaenerberg
Tel: 050 554 4806, Email: ilse.vaenerberg@gmail.com
Inkoo
Ikääntyneiden omaishoitajien ryhmä ja erityislasten omaishoitajien ryhmä
kokoontuvat keväällä. Aika ja paikka varmistuvat myöhemmin. Tiedustele
kokoontumisista Kristiinalta tai Suvilta.

9

Kevään 2018 Ovet-valmennukset

Ovet-valmennuksesta tietoa, taitoa ja tukea omaishoitajan työhön. Ovetvalmennuksissa avaamme ovia omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin,
hoivatyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.
Espoo
Aika: klo 9.15-12 torstaisin1.3.,15.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5.
Paikka: Leppävaaran Asu ja Elä-keskus, Säterinkatu 3, Espoo.
Inkoo
Aika: klo 13-16 keskiviikkoisin 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3. lisäksi
kunnan oma valmennus omaishoitajien tukemisesta Inkoossa.
Paikka: Vaahteramäki, Kotipolku 7, Inkoo
Kauniainen
Aika: klo 13.15-16.00 keskiviikkoisin 21.3, 4.4. (kunnan oma valmennus
omaishoitajien tukemisesta Kauniaisissa), 18.4., 2.5., 16.5. ja 30.5.
Paikka: Kauniaisten terveyskeskuksen kirjasto, sisäänkäynti fysioterapian
ovesta alapihalta.
Kirkkonummi
Aika: klo 13-16 torstaisin 1.2., 15.2.,1.3., 15.3., 12.4.ja lisäksi kunnan valmennus
omaishoitajien tukemisesta Kirkkonummella klo 13-16 19.4.
Paikka: Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi.
Raasepori
Aika: klo 13-16 torstaisin 8.2. (kunnan oma valmennus omaishoitajien
tukemisesta Raaseporissa), 22.2, 8.3, 22.3 5.4. ja 26.4.
Paikka: kokoushuone 2, krs, Karjaan terveyskeskus, Bulevardi 21, Karjaa.
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Siuntio
Aika: Tiistaisin 17.4, 24.4, 8.5 ja 22.5. klo 17-20
Paikka: Siuntion päivätoiminta, Charlotta Lönnqvistintie 3 B, Siuntio.
Hanko
Valmennuksen aika ja paikka ilmoitetaan 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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eOvet-kurssi erityislasten vanhemmille
•
•

Aika: 26.02 – 26.03.2018
Paikka: verkkokurssi

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry järjestää maksuttoman eOvet-kurssin erityislasten
vanhemmille 26.2.–26.3. Kurssi on tarkoitettu kaikille erityistä hoivaa tarvitsevien lasten
vanhemmille. Kurssilla käsitellään vanhemmuutta, omaishoitajan roolia sekä omia
voimavaroja ja tukipalveluita.
Kurssi kestää neljä viikkoa ja osallistua voi oman aikataulunsa mukaan. Osallistujat
muodostavat suljetun ryhmän, jossa käydään keskusteluja toisten erityislasten
vanhempien kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 12.2. mennessä:
•
•

Kaisa Parviainen kaisa.parviainen@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 512
Matilda Linnavirta matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 520.

ESPOON KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
Omaishoidon palkkiot (mahdollisista indeksikorotuksista v. 2018 palkkioihin voi
tiedustella yhdistyksestä vuoden alussa)
Hoitoisuusryhmä 3

431,13 euroa

Hoitoisuusryhmä 2

784,00 euroa

Hoitoisuusryhmä 1

1698,20 euroa

Lisätietoja omaishoidosta:
• 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.
Espoon omaishoidon tuen 1.1.2017 päivitetty toimintaohje löytyy osoitteesta:
http://www.espoo.fi/fiFI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen
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KAUNIAISTEN KAUPUNGIN PALVELUT OMAISHOITAJILLE
Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen
luokkaan (mahdollisista
indeksikorotuksista v. 2018 palkkioihin voi
tiedustella yhdistyksestä vuoden alussa)
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 65vuotiaiden 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
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FYSIOTERAPEUTTI OMAISHOITAJAN TUKENA
ammattilaisen, kuten fysioterapeutin,
ohjaus ja neuvonta ovat kullanarvoisia
myös omaishoitajille.
Tiina oli mukana kahdessa syksyn 2017
Ovet-valmennuksessa asiantuntijana ja
omaishoitajat
saivat
vinkkejä
mm.
ergonomiaan ja tukea jaksamiseen. Tiina
antaa viisi hyvää neuvoa omaishoitajille:

Tiina Kinnunen on vastavalmistunut
fysioterapeutti ja lähihoitaja. Hän on
työskennellyt
vanhusten
parissa
kahdeksan vuotta ja opiskellut viimeiset
3,5 vuotta fysioterapeutiksi. Tiina on myös
suorittanut hierojan tutkinnon,joten hänellä
on vahva tausta ja näkemys fyysisen
kunnon kokonaisvaltaisesta merkityksestä
ihmisen toimintakyvylle sekä psyykkiselle
hyvinvoinnille.
Tiina harrastaa karatea ja kestävyyslajeja.
Niiden ohella hän harjoittaa aktiivisesti
lihaskuntoaan ja siksi Tiina korostaakin
hyväkuntoisten
lihasten
merkitystä
kaikenikäisille ihmisille. Hän mainitsee,
että iäkkäiden täytyisi harrastaa liikuntaa
kuin huippu-urheilija, sillä lihaskunto alkaa
vähetä iän karttuessa ja lihakset alkavat
menettää lihasmassaa, joka on erittäin
tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisessä.
Esim. jalkalihasten voima on suoraan
verrannollinen siihen, kuinka hyvin pystyy
itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan arjen
askareissa.
Omaishoitajan on tärkeä pitää huolta
omasta kunnostaan ja hallita oikea
ergonomia. Ilman toimivaa arkea ei
omaishoitaja pysty kauaa hoitamaan
omaistaan ja sen seurauksena sekä
hoitaja että hoidettava eivät enää pärjää
ilman
ulkopuolista
apua.
Siksi

1. Varaa aikaa siirtymiseen hoidettavan
kanssa ja huomioi ergonomia.
2. Vahvista etenkin jalkojen lihaskuntoa.
3. Turvaa mahdollisuuksien mukaan
hyvät yöunet.
4. Syö proteiinia joka aterialla.
5. Älä jää yksin, pyydä apua.

Hän kehottaa tekemään edellä mainituista
viidestä kohdasta rutiinia, jolloin niiden
vaikutus on näkyvä ja pitkäkestoinen.
Tiinalla on oma yritys, joka tarjoaa
omaishoitajille esim. seuraavia palveluja:
1. Kotifysioterapiaa senioreille, joka
sisältää
ohjauksen
kotona,
jossa
katsotaan
kokonaisvaltaisesti
keinot
oikeaan ergonomiseen työskentelyyn ja
omaishoitajan oikeisiin menetelmiin.
2. Pienryhmäfysioterapiaa (3-5-hlöä),
jossa opetellaan oikeita siirtotekniikoita,
ravinnon ja liikkumisen periaatteet sekä
apuvälineiden käyttö arkea helpottavalla
tavalla.
3. Fysioterapialuentoja, aiheina esim.:
•

•
•

Ikääntyvien omaishoitajien ja hoidettavien toimintakyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen.
Omaishoitajan ja hoidettavan yhteistyö
Liikunnan riemua sairastaville.

Ota yhteyttä Tiina Kinnuseen, jos tarvitset
fysioterapeutin apua ja neuvontaa
omaishoitajan arjen helpottamiseen!
Yhteystiedot: tiina.kinnunen@hotmail.fi,
puhelin 044 338 7768, www.letsfysio.fi.
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Omaishoitajan palsta – meidän tarinamme

työstään, oli opettaja ”jokaisella solullaan”,
joten työ oli hänelle tärkeää. Reijo ja Inkeri
hoitivat Pekkaa vuorovedolla töiden ohessa.
Reijo oli ravintola Fenniassa illat yöhön asti
soittamassa, ja aamulla Inkeri taas lähti
kouluun töihin. Reijo hoiti päiväsaikaan
neuvolakäynnit ja oli siellä äitien joukossa
tuolloin harvinaisuus. Kun Reijo meni
autokoulunopettajakurssille keväällä – 66
ja siitä sitten opettajaksi, poika siirtyi
osittain perhepäivähoitoon. Reijo toimiessa
opettajana Autokoulu Auliksessa, hän oli
töissä pääosin illat ja hoiti Pekka päivisin.
Kun Inkeri tuli koulusta, Reijo lähti töihin ja
hoitovuoroon siirtyi Inkeri.

Inkeri ja Reijo Kallio viettävät eläkepäiviään
kotonaan Matinkylässä. Yhteistä matkaa on
takana virallisesti jo 54 vuotta, ennen vihille
menoa pari seurusteli kaksi vuotta. He
tutustuivat Lahdessa ravintolassa, jossa
Reijo lauloi ja Inkeri oli kuuntelemassa.
Ensitapaaminen sattui jo vuonna 1959,
mutta
tuttavuuden
kehittyminen
kirjeenvaihdon ja seurustelun kautta
parisuhteeksi vei muutaman vuoden. Kihlat
ostettiin v. 1962 ja vuonna 1963 heidät
vihittiin ja he asettuivat asumaan Lahteen.
Muutto Espooseen tuli kuitenkin eteen jo
pari vuotta myöhemmin 1965, koska Inkeri
sai
opettajan
paikan
Leppävaaran
ammattikoulusta. Myös ensimmäinen lapsi,
Pekka, syntyi samana vuonna.
60-luvulla ei pidetty paljon äitiyslomaa,
Inkerillä sitä oli kuukausi. Elämä oli kiireistä
ja vaati järjestelykykyä, mutta Inkeri
huomauttaa, että hän nautti kovasti

Toinen poika Pasi syntyi 1970. Reijon
suuren suosion myötä hän aloitti 70-luvulla
keikkailun, mutta toimi myös vielä
autokoulun
opettajana.
Ensimmäinen
kultalevy tuli 1979 Yksinäinen -levystä.
Kulta- ja timanttilevyjä kertyi sittemmin
useampikin, ja ne koristavat nyt
pariskunnan eteisaulan seinää. Inkeri oli
koko ajan opettajan toimessaan, pojat
kasvoivat ja Reijo keikkaili. Kilometrejä
kertyi Reijolle v. 1979 lähtien monia
kymmeniä tuhansia. Pariskunnasta huokuu
vahva yhteishenki.
Työntäyteinen ja vaiherikas elämä on
taivallettu yhdessä toinen toisestaan huolta
pitäen. Myös perhe ja ystävät ovat olleet ja
ovat edelleen tärkeitä.
Nyt pariskunta on asettunut Matinkylään
viihtyisään
asuntoon
ja
nauttii
yhdessäolosta sekä lapsenlapsistaan, joita
on yhteensä viisi, kolme tyttöä ja kaksi
poikaa. Inkeri on toiminut puolisonsa
omaishoitajana nyt viisi vuotta. Reijon
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heikentynyt terveydentila tuli esiin eräällä
ulkomaanmatkalla jo vajaa kymmenen
vuotta sitten. Hän oli matkalla kovin
väsynyt, eikä jaksanut lähteä retkille tai
kävelyille
nähtävyyksiä
katselemaan.
Matkasta kului vajaa vuosi, kunnes
diagnoosi varmistui, mutta vasta viisi
vuotta sitten Inkeri ryhtyi ”viralliseksi”
omaishoitajaksi. Kuten monen muunkin
läheisestään huolehtivan tapauksessa,
Inkeri
ei
ollut
tiennyt
olevansa
omaishoitaja. Kun pariskunta muutti
Haukilahdesta Omenakotoon asumaan, hän
kuuli enemmän tietoa asiasta tuttavilta ja
naapureilta, jonka seurauksena hän alkoi
selvittää
omaa
tilannettaan
ja
mahdollisuutta
saada
omaishoitajalle
tarkoitettuja palveluja. Sen seurauksena
Inkerillä on nyt omaishoitosopimus
kaupungin kanssa.
Inkerin mielestä omaishoitajuus tekee
heille mahdolliseksi sen tärkeimmän,
yhdessäolon. Se, että pariskunta saa olla ja
asua mahdollisimman kauan yhdessä, on
heille arvokkainta. Siksi Inkerin mielestä
kannattaa ponnistella arjen paineissa ja
kestää vaativiakin tilanteita ja väsymystä.
Inkeri puhuu myös vertaistuen ja ystävien
tärkeydestä; niiden avulla ja tuella on

selvitetty
monta
asiaa.
Inkerin
rentoutumiskeinoina ovat harrastukset ja
esimerkiksi lähteminen yksin asioimaan
samassa
talossa
sijaitsevaan
Isoon
Omenaan, koska Reijo voi olla vähän aikaa
itsekseen. Reijokin tulee joskus mukaan ja
he menevät syömään tai kahville.
Inkeri pitää tärkeänä, että Reijolla olisi
vaihtelun ja virkistyksen vuoksi muutakin
seuraa kuin hän itse. Reijo on käynyt
päivätoiminnassa, mutta ryhmässä tapahtui
jokin aika sitten muutoksia ja nyt Inkeri
etsii Reijolle uutta ja sopivampaa
päivätoimintaa.
Inkeri
ehdottaakin
päivätoimintaan ryhmää, jossa olisi
enemmän miehiä ja samankaltaista seuraa.
Hänen mielestään on syytä kiinnittää
huomiota ryhmien kokoonpanoon, esim.
niin, että ei laiteta muistisairaiden ryhmään
ihmistä, jolla ei ole muistisairautta.
Inkeri haluaa kannustaa muitakin omaishoitoon, mutta omaishoitajana täytyy
muistaa huomioida myös itsensä ja oma
jaksaminen. Oman ajan ottaminen ja lepo
ovat tärkeitä, koska muuten on riskinä, että
omaishoitajana toimiminen käy
ylivoimaiseksi.
Teksti: Suvi Mansukoski-Mustonen
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Suuret kiitokset Neste Oyj:n Espoon henkilöstölle lahjoituksesta omaishoitajien
tukemiseen!
Nesteen Espoon toimintojen ylempien
toimihenkilöiden luottamusmies Harri
Järvelin kertoo, että heillä on ollut tapana
lahjoittaa jouluraha hyvään tarkoitukseen
yhdistyksille tai järjestöille, jotka toimivat
lähistöllä. Järvelin mainitsee, että tänä
vuonna nousi esille omaishoitajien
auttaminen ja he halusivat kohdistaa

lahjoituksen Espoon ja Kauniaisten
Omaishoitajat ja Läheiset ry tukemiseen.
Kristiina ja Suvi vastaanottivat tervetulleen
lahjoituksen Nesteen pääkonttorin
henkilöstön aamuisessa tunnelmallisessa
Puurojuhlassa 15.12., jossa Kristiina kertoi
yleisölle myös lyhyesti yhdistyksen
toiminnasta.

PWC ja Odd Fellow vapaaehtoistyössä omaishoitajien hyväksi, iso kiitos!
Konsulttiyhtiö PWC teki syksyllä vapaaehtoistyötä yhdistyksemme kautta
omaishoitajien parissa yhteistyössä Odd
Fellow- veljeskunnan kanssa.
Vapaaehtoistyön lisäksi saimme myös

lahjoituksen toimintamme tukemiseen.
Christian Fredman ja Rabbe Strann olivat
mukana myös joulujuhlassamme Bodomin
kartanossa.
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Omaishoitajien vertaisryhmä
Kauniaisissa keväällä 2018
Kokoontumiset Sebastoksessa,
Kauniaistentie 11, klo 15.30-17.30.
keskiviikkoisin 17.1, 28.2., 14.3., 11.4.
Toukokuussa retki, jonka päivä ja
retkikohde vielä avoin.

Närståendevårdarnas
tvåspråkiga stödgrupp i
Grankulla, våren 2018
I Sebastos, Grankullavägen 11, kl. 15.3017.30
Onsdagar 17.1, 28.2., 14.3., 11.4.
I maj en utflykt, tidpunkt meddelas senare.

Yhteyshenkilöt: Pirjo Luoma p. 3017 028
Granin Lähiapu ry/Sanna ja Elena 040
5189 281

Kontaktpersoner:
Karin Nordberg tel. 050 343 6885
Grani Närhjälp rf/Sanna och Elena tel. 040
5189 281

Kokoontumiset järjestää Grankulla svenska församling, Kauniaisten suomalainen
seurakunta ja Granin Lähiapu ry

Tapiolan ja Olarin seurakuntien omaishoitajien virkistyspäivä

Lämpimästi tervetuloa mukaan viettämään talven virkistyspäivää leirikeskus Hvittorpiin
torstaina 1.2.2018 klo 9.00-16.00
Virkistyspäivän ohjelma sisältää mukavaa yhdessäoloa. Yhteiskuljetus on tilausbussilla.
Virkistyspäivän hinta on 15€, joka kerätään Hvittorpissa käteisenä. (jatkuu seuraavalla
sivulla)
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Ohjelma:
klo 9.00 Bussi lähtee Garden hotellin edestä Tapiolasta (os. Tapionaukio 3)
klo 9.15 Bussi lähtee Olarin kirkon pihasta (os. Olarinluoma 4)
klo 9.45 Saapuminen kurssikeskukseen, aamukahvi
klo 10.30 Tervetuloa, hartaus, ”Omaishoitajan oma jaksaminen”
klo 11.30 Lounas
Mahdollisuus ulkoiluun ja/tai henkilökohtaiseen keskusteluun
klo 13.00 Ohjelmatuokio Saarnissa (musiikkia, laulua)
klo 14.00 Messu Kappelissa
klo 14.30 Kirkkokahvit
klo 15.00 Lähtö takaisin Olariin ja Tapiolaan
Päivä on tarkoitettu ensisijaisesti Tapiolan ja Olarin seurakunnan alueella asuville
omaishoitajille.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään ke 10.1.2018 (vapaita paikkoja voi tiedustella
vielä myöhemminkin) Tapiolan seurakunnan diakoniasihteeri Arja Muhinille 040 531 1011.
Ilmoittautuessasi kerro myös mahdollisesta erityisruokavaliostasi tai allergiastasi.
Virkistyspäivän järjestää yhteistyössä Tapiolan ja Olarin seurakunta.
Ystävällisin terveisin,
Diakonissa Minna Martiskainen Olarin srk, diakoni Katja Karvinen ja pastori Anu Ristimäki
Tapiolan srk

PÄÄSIÄISJUHLA

Omaishoitajien pääsiäisjuhlaa vietetään viikolla 12 Espoon Tuomiokirkossa messun ja
lounaan merkeissä. Tarkemmasta ajankohdasta ja kuljetuksista saa tietoa myöhemmin
vertaisryhmissä, nettisivultamme ja Facebookista. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 15.2.
lähtien puh. 050 528 4224.
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