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uuden osoitteenne toimistollemme/suoraan liittoon.
Automaattista päivitystä esimerkiksi väestörekisterin
kautta ei ole.
Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry:
puh. 020 7806 500
liiton nettisivut:
www.omaishoitajat.fi
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Omaishoitajat ja Läheiset ry
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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä yhdistyksemme jäsen, aloitamme kymmenennen toimintavuotemme monin tavoin hyvissä
merkeissä.
Yhdistyksemme varapuheenjohtajan vahvalla myötävaikutuksella kaupunginhallitus päätti
budjettineuvotteluissaan vanhusten palvelujen lisärahoituksesta. Omaishoidon ja kotihoidon
kehittämiseen osoitetaan vuosittainen 200 000 euron lisärahoitus sekä omaishoidon että
kotihoidontuen osalle. Yhteismäärältään vuotuinen lisärahoitus koskee vuosia 2013, 2014 ja
2015.
Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt yhdistyksellemme rahoituksen työssäkäyvien
omaishoitajien tukitoimien kehittämiseen. Kehittämishanke toteutetaan vuosien 2013-2016
kuluessa. Suurin osa yhdistyksemme jäsenistöstä on ikääntyneitä omaishoitajia. Omaishoitajia on
kuitenkin kaikissa ikäryhmissä. Nuoremmat ovat joko erityislasten vanhempia tai ikääntyviä
vanhempiaan hoitavia läheisiä. Tähän mennessä olemme pystyneet palvelemaan
pääsääntöisesti ikääntyneitä omaishoitajia, mutta hankkeen myötä palvelujemme piiriin saamme
myös työssäkäyvät omaishoitajat.
Omaishoitaja on omaishoitajuuden asiantuntija. Omaishoitaja itse tietää mitä kaikkea
omaishoitajuus elämänvaiheena tarkoittaa, mitä hyvää ja minkälaisia haasteita se tuo eteen.
Vertaistuki on säilynyt yhtenä yhdistyksemme keskeisimmistä toimintamuodoista. Se antaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden tiedon ja kokemusten jakamiseen sekä kokemusperäisen
asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Olemme lisänneet jäsenkirjeeseemme omaishoitajan palstan.
Siellä voimme tutustua omaishoitajan mietteisiin omaishoitajakokemuksestaan. Lämpimät
kiitoksemme Pertti Sirènille hänen ensimmäisestä kolumnistaan palstallamme.
Yhdistyksemme täyttää kymmenen vuotta. Näinä vaiherikkaina vuosina espoolaisten
omaishoitajien arjessa on tapahtunut paljon. Omaishoitajuus joutui vakavaan kriisiin vuonna
2009. Tuolloin kriteerejä tiukennettiin ja omaishoidon tuet irtisanottiin. Toimenpiteet aiheuttivat
omaishoitajille haasteita ja kohtuutonta huolta. Yhdistyksemme tavoitteena on Espoon ja
Kauniaisten omaishoitajien edunvalvojana varmistaa, että vastaavaa tilannetta ei vastaisuudessa
pääse syntymään ja että omaishoitajat saavat heille kuuluvan riittävän tuen.
Reppu täynnä rakkautta -hankkeen myötä kehitimme tukitoimia espoolaisille omaishoitajille.
Nämä toiminnot olemme pystyneet vakiinnuttamaan yhdistyksemme pysyviksi toimintamuodoiksi.
Uuden kehittämishankkeen, kaupungin toiminta-avustuksen sekä säätiöiden tuen avulla
varmistamme rahoituspohjaa, jonka turvin voimme palvella espoolaisia omaishoitajia sekä toimia
heidän edunvalvojanaan.
Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää alkanutta vuotta 2013 ja tervetuloa mukaan toimintaamme!
Kristiina Mustakallio
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TERVETULOA
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

ke 10.04.2013 klo 16.30
Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö SALONKI
Kauppamiehentie 6, 4 kerros, 02100 Espoo (Tapiola)

HALLITUS

Kahvitarjoilu
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YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Omaishoitoa tutkinut Tuula Mikkola (VTT) on todennut, että ”omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei ole
syntynyt hoidon tarpeen perusteella, vaan on olemassa siitä riippumatta”.
Jos tulkitsen oikein, tämä tarkoittaa, että motiivi ja motivaatio omaishoitoon löytyy inhimillisyydestä,
solidaarisuudesta ja velvollisuuden tunnosta kanssaihmisiä kohtaan. Omaishoidossa muun muassa nämä arvot
kanavoituvat ja ilmenevät konkreettisina hoivapanostuksina.
Presidentti Sauli Niinistön paljon ja yleisesti kiitetty uudenvuoden puhe oli selkeä kannanotto tällaisen
elämänasenteen puolesta. Sanomalla kyllä kuvatulle asenteelle sanomme ei itsekkyydelle ja ahneudelle joka
perustuu filosofiaan, että minulle pitää tulla kaikki heti ja, että jokainen on oman onnensa seppä. Jos apua
tarvitaan sitä tulee pyytää kasvottomalta yhteiskunnalta, ei lähimmäiseltä tai muilta kanssaihmisiltä.
Kun toimii, niin kuin minä teen, myös poliittisella kentällä joutuu usein toteamaan kuinka todelliset nämä erilaiset
filosofiat ovat, mutta myös sen, miten ne puhtaiksi viljeltyinä rapautuvat ja vielä kaiken lisäksi rapauttavat kaikkien
ihmisten hyvän elämän edellytykset. Lyhyesti sanoen: henkilökohtainen suhtautuminen kanssaihmisiin vaikuttaa
poliittisiin päätöksiin ja poliittiset päätökset vaikuttavat puolestaan henkilökohtaisten arvojen muodostumiseen.
Omaishoidon järjestämisessä tarvitaan siksi positiivista suhtautumista niin henkilökohtaisessa kuin
yhteiskunnallisessakin suhtautumisessa. Uskaltaisin väittää, että sitoutuneet ja kaikkensa antavat omaishoitajat jo
pitkään ovat osoittaneet asenteiden oleva sillä puolella kunnossa. Valitettavasti ei voi sanoa samaa yhteisistä,
poliittisissa päätöksissä esiintyvistä asenteista. Jos ne asenteet olisivat kohdallaan näyttäisi omaishoitajien ja
omaishoitoa saavien todellisuus paljon valoisammalta. Toivon koko sydämestäni, että Espoon
talousarvioneuvottelussa saavutettu yksimielisyys varojen lisäämisestä omaishoitoon olisi ennusmerkki
tapahtuneesta asennemuutoksesta.
Näin uuden vaalikauden alussa haluamme varmaan kaikki tehdä parhaamme omaishoidon tilanteen
parantamiseksi. Olen vakuuttunut, että toimimalla yhdessä me onnistumme.

VICE ORDFÖRANDENS HÄLSNING
Utmaningarna inom social- och hälsovården är så stora och krävande att alla goda krafter behövs för att möta
dem. En sådan god kraft utgörs av närståendevårdarna. Deras engagemang och uthållighet konkretiserar vad
egenskaper som solidaritet, medmänsklighet och ansvarskänsla innebär i praktiken. Alltså de egenskaper som
president Sauli Niinistö efterlyste i sitt utmärkta och tankeväckande nyårstal.
Det som närståendevårdarna har gjort, gör och säkert kommer att göra visar att det på den personliga sidan finns
intresse och förmåga att möta de växande behoven. Tyvärr är situationen på den offentliga sektorn – alltså inom
staten och kommunerna – inte alltid lika positiv. Av någon märklig anledning är det ofta lite si och så med viljan att
göra de i praktiken små satsningar som skulle behövas för att stärka och utveckla närståendevården. I detta fall
uppträder det offentliga snålt och kortsiktigt, vilket alltid visat sig bli dyrt i längden.
I samband med budgetförhandlingarna enades förhandlarna om tilläggsanslag bland annat för närståendevården.
Vi ska hoppas att detta var en signal på solidaritet, medmänsklighet och ansvarskänsla när det gäller
närståendevården, dem som ger den och dem som får den.
Genom att arbeta tillsammans är jag övertygad om att vi kan få både insikt, förståelse och resurser för
verksamheten.
Stig Kankkonen
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT ESPOOSSA VUONNA 2013
1 Hoitoisuusryhmä on 1622,48 €
2 Hoitoisuusryhmä on 749,03 €
3 Hoitoisuusryhmä on 411,90 €
Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei
koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. Vuonna 2012 lakisääteisen
vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 10,60€/vuorokausi.
Tiedustelut:
1.6.2011 alkaen yli 50-vuotiaat asiakkaat
Kotihoito, keskitetyt palvelut, omaishoidontuki
Maapallonkuja 2, PL 2308
02070 Espoon kaupunki
puh. 09 8163 3333 arkisin klo 9–15
1.6.2011 alkaen alle 50-vuotiaat asiakkaat
Vammaispalvelun palvelukeskus, omaishoidontuki
Kamreerintie 2 A, PL 2513
02070 Espoon kaupunki
puh. 09 8164 5285 arkisin ma-ke ja pe klo 9–11 sekä to klo 12–14
*********************************************************************************************************

VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I ESBO ÅR 2013
1 Vårdberoendegrupp är 1622,48 €
2 Vårdberoendegrupp är 749,03 €
3 Vårdberoendegrupp är 411,90 €.
Vårdarvode betalas inte om vården avbryts för över fem (5) dygn under en kalendermånad (gäller inte lagstadgad
ledighet) av omständigheter som beror på annat skäl än den vårdbehövandes hälsa.
Upplysningar:
Från och med den 1.6.11 klienter som fyllt 50 år
Hemvårdens centraliserade tjänster, stöd för närståendevård
Jordklotsgränden 2, PB 2308
02070 ESBO STAD
Tfn 09-8163 3333 vardagar kl. 9–15
Från och med den 1.6.11 klienter under 50 år
Handikapptjänstens servicecenter, stöd för närståendevård
Kamrersvägen 2 A, PB 2513
02070 ESBO STAD
tfn 09-8164 5285 vardagar Mån-Fre kl. 9-11 och Tors. kl.12-14
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SENIORINEUVONNAN YHTEYSTIEDOT
Espoon sosiaali- ja terveystoimi järjestää seniorineuvontaa maanantaista torstaihin klo 10 – 15,
puh. (09) 8163 0265. Ota yhteyttä, kun tarvitset tietoa Espoon vanhuspalveluista. Käyntiosoite:
Laurea-ammattikorkeakoulu, Metsänpojankuja 3, 1. krs, 02130 Espoo, Pohjois-Tapiola.
Soita tai tule käymään!
Kauniaisten kaupunki järjestää terveyteen liittyvää seniorineuvontaa (seniorineuvola)
tiistaisin klo 12 – 13, puh. (09) 505 6547. Käyntiosoite: Kauniaisten terveyskeskus, Asematie 19,
02700 Kauniainen. Tietoa Kauniaisten vanhuspalveluista saat numerosta (09) 505 6360.

ESPOON ALUEELLISTEN MUISTINEUVOJIEN YHTEYSTIEDOT
Postiosoite:
PL 2700
02070 Espoon kaupunki
Etelä-Leppävaara ja Viherlaakso

puh. (09) 8168 2790, ja (09) 8168 4687

Espoon keskus

puh. (09) 8168 4719

Pohjois-Tapiola

puh. (09) 8168 4722

Etelä-Tapiola

puh. (09) 8168 2789

Matinkylä-Olari

puh.(09) 8168 4721

Espoonlahti

puh. (09) 8168 4715
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VERTAISTUKI AUTTAA JAKSAMAAN – SE 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 vertaistukiryhmää ja yksi
ruotsinkielinen ryhmä.
Suomenkielisten ryhmien kevään aikataulut ja ohjelmat löytyvät seuraavilta sivuilta.
Den svenska gruppen sammansträdes i Hagalund. Mera information:
Ilse Vaenerberg tel. 050 554 4806
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
LEPPÄVAARAN HYVINVOINTIRYHMÄ

Leppävaaran omaishoitajien hyvinvointiryhmä kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin Leppävaaran
palvelutalolla klo 14.00 – 16.00. Osoite on Armas Launiksenkatu 9, 2. krs. Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio,
puh. 040 531 0990.

•

17.1. Kevään avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen
puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

•

31.1. Vertaistuki, Eero Grönlund

•

14.2. Asiantuntijavierailu, aluevastaava Anne Luhtala, Espoon liikuntapalvelut

•

28.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

14.3. Asiantuntijavierailu, diakonissa Eveliina Kauppila, Leppävaaran seurakunta

•

11.4. Asiantuntijavierailu, proviisori Raisa Kaasinen, Sellon apteekki
”E-resepti ja Kela-korvausmuutokset”

•

25.4. Asiantuntijavierailu, koordinaattori Milla Koski, Keikka-apu
”Keikka-avun toimintaperiaatteet ja toiminnan reunaehdot”

•

23.5. Asiantuntijavierailu, Hannele Mäkelä, Senioriagentit Oy
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
MATINKYLÄN HYVINVOINTIRYHMÄ
Matinkylän ja Olarin omaishoitajien hyvinvointiryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin Omenatarhan
palvelutalolla klo 14.00 – 16.00. Osoite on Piispansilta 16 A/Nelikkokuja 3, 1. krs. Ryhmää ohjaavat Leena
Koskinen, puh. 0400 960 649 tai Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990.

•

14.1. Kevään avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n hallituksen
puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

•

28.1. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

11.2. Asiantuntijavierailu, aluevastaava Elina Räsänen, Espoon liikuntapalvelut

•

25.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

11.3. Asiantuntijavierailu, diakoni Kristiina Huotari, Olarin seurakunta

•

25.3. Asiantuntijavierailu, aluevastaava Elina Räsänen, Espoon liikuntapalvelut

•

8.4. Asiantuntijavierailu, Paula Utti, Life-myymälä Iso Omena ”Luontaistuotteet jaksamisessa”

•

22.4. Asiantuntijavierailu, koordinaattori Milla Koski, Keikka-apu
”Keikka-avun toimintaperiaatteet ja toiminnan reunaehdot”

•

6.5. Asiantuntijavierailu,
”E-resepti ja Kela-korvaukset”

•

20.5. Asiantuntijavierailu, Hannele Mäkelä, Senioriagentit Oy

•
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
TAPIOLAN HYVINVOINTIRYHMÄ

Tapiolan omaishoitajien hyvinvointiryhmä kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin Yhteisötuvalla klo 14.00 –
16.00. Osoite on Kauppamiehentie 6, 2. Krs. Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990.

•

21.1. Kevään avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen
puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

•

4.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

18.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

4.3. Asiantuntijavierailu, proviisori Anne Calander, Tapiolan apteekki
”E-resepti ja Kela-korvausmuutokset”

•

18.3. Asiantuntijavierailu, Tapiolan seurakunta

•

15.4. Asiantuntijavierailu, koordinaattori Milla Koski, Keikka-apu
”Keikka-avun toimintaperiaatteet ja toiminnan reunaehdot”

•

29.4. Asiantuntijavierailu, aluevastaava Tiina Hakkarainen, Espoon liikuntapalvelut

•

13.5 Asiantuntijavierailu, Hannele Mäkelä, Senioriagentit Oy

•

27.5. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio
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ELOA JA ILOA KIRJASTOSTA KOTIIN – TULE KOTIPALVELUASIAKKAAKSI!
Onko sinun hankalaa tulla kirjastoon iän, sairauden tai vamman takia? Oletko liikuntaesteinen?
Ota yhteyttä kirjaston kotipalveluun ja kerro, mikä kirjaston tarjonnassa kiinnostaa. Kotipalvelu tuo
asiakkaan toivomat kirjat suoraan kotiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Marjo Kemppainen Espoon kaupunginkirjastosta kertoo kotipalvelun asiakkaista näin: ”Eräskin
kahdeksankymppinen mies ryhtyi opiskelemaan espanjan kieltä ja kehui sitten matkalta
palattuaan, että puhuminen oli sujunut mukavasti. Elokuvia ja musiikkia tilataan paljon.
Vähintäänkin Kisua pitää olla, ellei sitten jopa Chisua. Myös kaikki pinnalla olevat kirjat
kiinnostavat”.
Mahdollisuutta päästä kirjaston kotipalveluasiakkaaksi voi tiedustella puhelimitse arkisin klo 914 puh. 046 877 2986 / Anja Savolainen tai puh. 046 877 2988 / Marjo Kemppainen tai
sähköpostilla: kotipalvelu.kirjasto@espoo.fi

VÄLKOMMEN TILL STADSBIBLIOTEKETS HEMTJÄNST!
On du vill ha stadsbibkiotekets hemtjänst på svenska, Camilla Åhlberg, tfn 09 8165 7300 eller
epost: camilla.ahlberg@espoo.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. 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. Toimintamalli on saatu HelsinkiMissionista.
Lisätietoja Keikka-avusta antaa koordinaattori Milla Koski, puhelin 050 381 0999 ja sähköposti keikka@ejy.fi.
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VIRKISTYSPÄIVÄ KARTANOKYLPYLÄ KAISANKODISSA
Tiistaina 21.5.2013 klo 10.00 - 14.00

Ohjelma:
Kello 09.30 – 10.00

Tulokahvi/tee ja suolainen kahvileipä Vaahterassa

Kello 10.00 - 11.00

Asiantuntijaluento

Kello 11.15 - 12.15

Buffet-lounas Kartanossa

kello 12.30- 13.00

Rentoutusharjoituksia säästä riippuen sisällä tai ulkona

kello 13.15 – 13.45

Lähtökahvit makealla kahvileivällä ja Kristiina Mustakallion
vetämä päivän päätös

Virkistyspäivän omakustannushinta kuljetuksineen on 60 euroa henkilöltä. Mikäli saamme
rahoitusta, omakustannushinnan osuus pienenee.
Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että heidän hoidettavilleen!
Lisätietoja virkistyspäivästä ja ilmoittautumiset:
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Puh. 050 5284224 tai puh. 040 5310990 Kristiina Mustakallio
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ESPOON SEURAKUNTIEN JÄRJESTÄMÄT VIRKISTYSPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2013

OLARIN SEURAKUNNAN JA
OMAISHOITAJIEN YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	
  
Tervetuloa	
  viettämään	
  keväistä	
  
virkistyspäivää	
  Olarin	
  kappelissa	
  
	
  
torstaina	
  16.5.2013	
  klo	
  10-‐15.	
  
	
  
	
  
	
  
Tapahtuma	
  on	
  suunnattu	
  Olarin	
  seurakunnan	
  alueella	
  asuville	
  omaishoitajille.	
  	
  	
  
	
  
Virkistyspäivämme	
  teemana	
  on	
  ”Voimaa	
  kuvasta”.	
  
	
  
Tapahtuman	
  ohjelmaan	
  sisältyy	
  mielenvirkistystä,	
  ajan	
  ja	
  tekemisen	
  yhteistä	
  
jakamista,	
  hiljentymistä	
  sekä	
  tietysti	
  myös	
  hyvää	
  ruokaa.	
  
	
  
Ilmoittautumiset	
  viimeistään	
  2.5.2013	
  Espoon	
  ja	
  Kauniaisten	
  Omaishoitajat	
  ja	
  
Läheiset	
  ry:lle,	
  puhelin	
  050	
  528	
  4224	
  tai	
  Kristiina	
  Mustakalliolle,	
  puhelin	
  040	
  531	
  
0990.	
  Samalla	
  tulee	
  ilmoittaa	
  allergiat	
  ja	
  mahdolliset	
  muut	
  erikoisruokavaliot.	
  
	
  
Mukaan	
  mahtuu	
  16	
  omaishoitajaa	
  –	
  tervetuloa!	
  
	
  
Virkistyspäivän	
  järjestävät	
  yhteistyössä	
  Olarin	
  seurakunta,	
  Espoon	
  kaupunki	
  ja	
  
Espoon	
  ja	
  Kauniaisten	
  Omaishoitajat	
  ja	
  Läheiset	
  ry.	
  
	
  
Lisätietoja	
  antaa	
  diakoni	
  Kristiina	
  Huotari	
  puh.	
  050	
  570	
  4904.	
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LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN JA
OMAISHOITAJIEN YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	
  
Tervetuloa	
  viettämään	
  keväistä	
  
virkistyspäivää	
  Hvittorpin	
  leirikeskukseen!	
  
	
  
Virkistyspäivä	
  on	
  tiistaina	
  7.5.2013	
  klo	
  9-‐17	
  
	
  
Päivä	
  on	
  suunnattu	
  Leppävaaran	
  
seurakunnan	
  alueella	
  asuville	
  
omaishoitajille	
  ja	
  heidän	
  läheisilleen.	
  	
  	
  
	
  
	
  
Virkistyspäivämme	
  teemana	
  on	
  ”Liikkumisen	
  iloa”	
  
	
  
Päivän	
  ohjelma	
  sisältää	
  ohjelmaa	
  niin	
  yhdessä	
  kuin	
  erikseen,	
  liikuntaa,	
  musiikkia,	
  
mahdollisuuden	
  levätä	
  ja	
  yhteisen	
  messun	
  iltapäivällä.	
  	
  Ruokapöytä	
  on	
  katettuna	
  
aamulla	
  ja	
  päivällä	
  ja	
  kahviakin	
  on	
  tarjolla.	
  Perinteisesti	
  leirikeskuksistamme	
  ei	
  
tarvitse	
  tyhjällä	
  vatsalla	
  kotiin	
  lähteäJ	
  
	
  

Virkistyspäivässä	
  on	
  mukana	
  vapaaehtoisia	
  avustamassa	
  läheisiä.	
  Omaishoitaja	
  voi	
  
myös	
  osallistua	
  päivään	
  yksinkin.	
  
	
  

Yhteiskuljetus	
  on	
  tavallisella	
  bussilla.	
  Lähtö	
  on	
  Leppävaaran	
  kirkon	
  pihalta	
  klo	
  9.00.	
  
Päivän	
  hintaan	
  10e/henkilö	
  sisältyy	
  ruuat	
  ja	
  yhteiskuljetus.	
  
	
  
Lisää	
  tietoa	
  seurakunnan	
  verkkosivuilla	
  sekä	
  Essessä	
  myöhemmin	
  keväällä.	
  
	
  

Ilmoittautumiset	
  viimeistään 22.4.2013:	
  	
  
diakoni Eveliina Kauppila 040-5181 387 ja Riitta Turkmen 040-546 5198
Ilmoittautuneille	
  lähetetään	
  kutsukirje,	
  jossa	
  on	
  tarkempi	
  ohjelma.	
  
	
  

	
  
Virkistyspäivän	
  järjestää	
  Leppävaaran	
  seurakunta.	
  
	
  
Ystävällisin	
  terveisin	
  työryhmän	
  puolesta	
  Eveliina Kauppila ja Riitta Turkmen 040-546 5198	
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TAPIOLAN SEURAKUNNAN JA
OMAISHOITAJIEN YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	
  
Tapiolan	
  seurakunnan	
  ja	
  omaishoitajien	
  
keväisen	
  virkistyspäivän	
  ajankohtaa	
  ei	
  
vielä	
  ole	
  päätetty.	
  	
  
	
  
Ajankohta	
  ilmoitetaan	
  myöhemmin	
  ja	
  
samalla	
  kerrotaan	
  kuinka	
  tapahtumaan	
  voi	
  
ilmoittautua.	
  
	
  
	
  
AJANKOHTAISTA YHDISTYKSESSÄ
	
  
ESPOON	
  JA	
  KAUNIAISTEN	
  OMAISHOITAJAT	
  JA	
  LÄHEISET	
  RY	
  KYMMENEN	
  VUOTTA!	
  
Yhdistyksemme perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 10 vuotta. Juhlavuoteen liittyvää
tietoa enemmän seuraavassa jäsentiedotteessa.

KIITOS
Kiitämme Aimo Purhosen omaisia
kukkalähetyksiin osoitettujen
varojen ohjaamisesta omaishoitajien
tukemiseen.
Lahjoitusvarat on käytetty omaishoitajien virkistys- ja kuntoutustoimintaan.

17

OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUSRYHMÄT KEVÄÄLLÄ 2013
Omaishoitajien kuntoutusryhmät Laureassa toteutuvat alkukeväästä.
Kuntoutusryhmien kokonaiskesto on yksi tunti. Ohjelmaan sisältyy:
1. Rentoutus. Kesto 20 minuuttia.
2. Hieronta. Kesto 40 minuuttia.
Omavastuuosuus on 25€/hlö/kerta.
Kuntoutusryhmät kokoontuvat viikoittain tiistaisin klo 17-18 Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa
Otaniemessä, osoitteessa Metsänpojankuja 3.
Aika kannattaa varata hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään edeltävän viikon torstaina. Paikkoja on
neljälle henkilölle kertaa kohden ja ne täyttyvät varaamisjärjestyksessä. Ajan voi varata
soittamalla Kristiina Mustakalliolta, puhelin 040 531 0990.
Tervetuloa mukaan!
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Yksityinen palveluntuottaja apuna arjessa
Omaishoitaja vastaa käytännössä sekä omien että hoidettavan oikeuksien toteutumisesta. On työlästä selvittää,
mikä on omaishoitajan ja -hoidettavan oikeudellinen asema ja mitä keinoja sosiaalipalvelujen asiakkaalla on
valvoa oikeuksiaan. Edunvalvontaa hoitaa omaishoitajien järjestö. Se tarjoaa myös henkistä tukea sekä
vertaistukea.
Aika ja voimat vähissä
Hoidettavan kanssa asuva omainen kokee usein riittämättömyyttä niin ajan kuin voimien osalta. Hoidon ja
avuntarpeen ennakointi on tärkeää. Omaishoitajan sitovuus kasvaa vähitellen ja uupuminen saattaa yllättää
varoittamatta. Jaksamisessa tarvitaan palveluja, tukiverkkoa ja vertaisapua. Omaishoitajien paikallisyhdistysten
toiminta on monille omaishoitajille ja hoidettaville henkireikä väsymyksen, masennuksen ja yksinäisyyden
torjumisessa. Jokaisen tulee huolehtia terveydestään ja jaksamisestaan pitämällä yllä sosiaalista elämää.
Kunnilla on omat palvelujärjestelmänsä ja vastuunjakonsa. Asiat hoidetaan virastoaikaan, mikä on useimmille
työssäkäyville omaishoitajille hankalaa. Lisäksi painaa huoli ja syyllisyys kauempana asuvan omaisen
selviämisestä ja turvallisesta arjesta.
Ikääntyneiden omaishoitajapariskuntien itsenäistä kotona asumista voidaan tukea helpottamalla tiedonsaantia.
Tarpeellinen ja ajantasainen tieto on usein vaikea löytää, koska tiedonlähteitä voi olla useita. Käytännön
kysymyksiin voi pyytää apua myös yksityisiltä palveluntarjoajilta.
Arvonlisäveroton ja kotitalousvähennykseen oikeuttava palvelu
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista sekä verottajan ohjeet sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuudesta ovat
astuneet voimaan 1.10.2011. Tietyin edellytyksin tuotettaviin arvonlisäverottomiin palveluihin kuuluvat mm.
siivoukseen, asiointiapuun ja sosiaalista kanssakäymistä edistävään palveluun liittyvät toiminnot.
Sosiaalipalveluja tuottavan yrityksen ja asiakkaan välillä tehdään palvelusopimus ja palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelmassa tulee todeta palvelun tarve, joka voi aiheutua esim. sairaudesta tai ikääntymisestä
johtuvasta toimintakyvyn alenemisesta. Lisäksi siihen tulee kirjata palvelun ja hoidon tavoitteet.
Arvonlisäverottomasta kotipalvelusta voi asiakas tehdä myös kotitalousvähennyksen.
Senioriagentit apuna arjessa
Senioriagentit on eräs Valviran hyväksymiä yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoava yritys. Se on kahden
terveydenhuoltoalan ammattilaisen, Hannele Mäkelän ja Nina Joenpolven perustama asiantuntijayritys, joka
tarjoaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalveluita ikääntyville ja heidän omaisilleen.
Yrityksellä on laaja kokemus ja osaaminen ikääntyvien palveluista ja palveluntarjoajista. Periaatteena on ajaa
kunkin yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia oikeuksia. Yksityinen ja riippumaton toimija voi tarvittaessa ottaa
kokonaisvastuun arjen sujumisesta.
- Tarjoamme palvelujen yhteensovittamista, integrointia ja välittämistä sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien
toteutumisen seurantaan liittyvää sosiaalihuollon ammatillista ohjausta ja neuvontaa, täydentää Nina Joenpolvi.
Apua voi pyytää puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia. Kysymys voi koskea esimerkiksi Kelan tai kunnan tukia
ja omaa oikeutta niihin. Palveluna voi saada myös farmaseutin tekemän lääkehoidon kokonaisarvioinnin, mikäli
lääkkeitä ovat määränneet useat eri lääkärit. Kotiin voidaan järjestää vaikkapa siivous- ja ruoanlaittoapua.
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- Tuemme ikääntyvien itsenäistä selviytymistä kotonaan tai heille parhaiten sopivassa asumisympäristössä
turvallisesti ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen tukemana. Suosittelemme kunnan
rekisteröimiä palveluntuottajia, jotka tekevät laaduntarkkailua ns. omavalvonnan avulla. Näissä yrityksissä
vastataan henkilöstön ammattitaidosta ja asiakkaan turvallisuudesta, kertoo Hannele Mäkelä Senioriagentit
Oy:stä.
Omavalvonta on olennainen osa myös Senioriagenttien toimintaa. - Laatukriteerimme ja toimintaperiaatteemme
on kirjattu omavalvontasuunnitelmaamme, lisää Mäkelä.
Senioriagenttien palvelu on kertaluontoista eikä asiakkaan tarvitse sitoutua pitkiin sopimuksiin. - Olemme
kuitenkin aina lähellä. Asiakkaan tarpeet ovat meille etusijalla ja ongelmatilanteissa ajamme aina asiakkaan etua,
korostaa Nina Joenpolvi.
Lisää tietoa Senioriagenteista löytyy internetistä osoitteesta www.senioriagentit.fi sekä soittamalla Hannele
Mäkelä puh. 050 409 7565 ja Nina Joenpolvi puh. 050 409 7576

Kuvassa Senioriagentit Hannele Mäkeä (vasemmalla) ja Nina Joenpolvi (oikealla).
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Omaishoitajien tuettu hyvinvointiloma Lomapirtillä
Omaishoitajilla on mahdollisuus hakeutua Raha-automaattiyhdistyksen tukemalle lomalle Pieksämäen
Lomapirtille.
Hyvinvointiloma järjestetään 23.4. – 28.4.2013. Ohjatut lomapäivät sisältävät terveys- ja hyvinvointiluentoja,
liikuntaa, askartelua, visailua ja mukavaa yhdessäoloa. Käymme myös tutustumassa alueen nähtävyyksiin.
Majoittuminen kahden hengen huoneissa, joissa on oma suihku ja wc. Lomapirtillä on myös mahdollisuus
saunomiseen. Kaikki tilat ovat esteettömiä.
Ryhmään mahtuu 25 henkilöä. Loman omavastuuhinta on 100 euroa.
Invabussilla tapahtuvan kuljetuksen hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen tapahtuu oheisella lomakkeella. Lomakkeita saa myös toimistolta (Kauppamiehentie 6, Tapiola).
Hakuaika 31.3.2013 saakka. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.
Lisätietoja antaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990.
Matkan vetäjänä on Maire Uimonen, puhelin 0400 235020.
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OMAISHOITAJAN PALSTA – MEIDÄN TARINAMME
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TAKANSI
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