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Muistattehan ilmoittaa uuden osoitteenne toimistollemme tai
suoraan Omaishoitajat ja läheiset –liitton, puhelin 020 7806
500 tai www.omaishoitajat.fi.
Espoon ja Kauniaisten
Omaishoitajat ja Läheiset ry
Pohjantie 3
02100 Espoo
puh. 050 528 4224
s-posti: eska.auttaa@hotmail.fi
Internet: http://www.eska.auttaa.fi

Stig Kankkonen, yhdistyksen puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu
puh: 0400 665 098
Gun Ainamo, hallituksen sihteeri
toiminnanjohtaja, Uudenmaan CP-yhdistys
puh: 050 377 6117
Sanna-Kaisa Koski, hallituksen jäsen
eritysasiantuntija, Espoon kaupunki
puh: 044 510 1079
Svanhild Lindberg, hallituksen jäsen
omaishoitaja
puh: 050 364 7564/045 275 7499
Jyrki Myllärniemi, hallituksen jäsen
diakoni
puh: 045 277 1551
Maria Seitsamo, hallituksen jäsen
kotihoidon ohjaaja, Kauniaisten kaupunki
puh: 09 505 6461
Britta Sohlman, hallituksen jäsen
kehittämispäällikkö, THL
puh: 050 304 5558
Ritva Särkkä, hallituksen jäsen
joht. sairaalapastori, Espoon srk-yhtymä
puh: 040 736 9309
Martti Turpeinen, hallituksen jäsen
omaishoitaja
puh: 0400 507 566
Leena Vanne, hallituksen jäsen
joht. diakoniaviranhaltija, Tapiolan srk
puh: 040 546 5193

********************************
Kristiina Mustakallio
Toiminnanjohtaja, projektipäällikkö
kaupunginvaltuutettu
puh: 040 531 0990

Anna-Leena Solhagen
Hankesuunnittelija, viestintä ja jäsenkirje
Puh: 040 7330340
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TEHDÄÄN VAALEISTA MYÖS
OMAISHOITOVAALIT
Oikein hyvää ja onnellista vuotta 2015 teille kaikille,
ystävät!
Kuten tiedätte, tämä vuosi on vaalivuosi. Mikäli
vanhat merkit pitävät paikkansa saamme kohta yhä
useammin ja kasvavalla volyymilla kuulla miten kaikki
ehdokkaat haluavat edistää kaikkea hyvää kaikille.
Hyvä niin.
Mutta mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa saamme vaalien jälkeen kokea, että puheet ja teot eivät aina
kuljekaan käsi kädessä. Hyvästä tahdosta tai yrittämisen puutteesta ei välttämättä aina ole kiinni. Olosuhteet vain
ovat sellaiset, että kaikkia lupauksia ei voi toteuttaa. Niitä on liian paljon resursseihin verrattuna.
Ennen vaaleja olisi siksi tärkeää nostaa meille keskeisiä asioita ehdokkaiden pohdittaviksi ja kommentoitaviksi. Ja
myös lupausten kohteeksi. Silloin niistä on pakko keskustella myös vaalien jälkeen ja silloin asiamme on mukana
vaalien jälkeisillä agendoilla.
Asenteet omaishoitoon ovat muuttuneet ainakin jossakin määrin positiivisemmiksi niin kansallisesti kuin
meidänkin alueellisessa toimintaympäristössämme. Toinen positiivinen asia on, että panostukset omaishoitajien
toimintaedellytysten parantamiseksi ymmärretään enenevässä määrin investointeina eikä kuluina. Se on tärkeä
havainto varsinkin nykyisessä kireässä taloustilanteessa.
Näitä positiivisia asioita on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja viisaasti hyväksi kun lähestymme puolueita
ja yksittäisiä kansanedustajaehdokkaita ja pyydämme ymmärtämystä ja tekoja omaishoitajien ja heidän kauttaan
omaishoitoa saavien elämän helpottamiseksi.
Hyvää kevättä teille kaikille - Stig

RIKSDAGSVALET ÄR OCKSÅ ETT NÄRSTÅENDEVÅRDSVAL
Ett riktigt gott och lyckligt år 2015 till er vänner!
Som ni vet är detta år ett valår. Om det går som vanligt får vi snart med ökad intensitet och volym höra hur alla vill
alla allt gott. Och någon orsak att betvivla de goda avsikterna finns inte, men allt det goda kommer nog inte att
förverkligas.
Före valet är det viktigt att lyfta fram det som är centralt för oss så att kandidaterna tvingas reflektera över det och
kommentera det. Då kommer våra ärenden att vara med på den politiska och samhälleliga agendan också efter
valet.
Förutsättningarna för att lyckas få större förståelse för närståendevården är kanske inte de bästa, men de har
blivit bättre. Attityderna är nu positivare än tidigare och insikten om att satsningarna på närståendevården är
investeringar och inte utgifter har vuxit.
Låt oss alltså tillsammans göra valet också till ett närståendevårdsval.
God väntan på våren - Stig
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Hyvä yhdistyksemme jäsen,
toivotan sinulle ja läheisillesi
hyvää alkanutta vuotta 2015!
Kuluneen toimintavuotemme aikana neuvonnan osuus
työssämme on kasvanut huomattavasti. Omaishoitajien
hoitotilanteet ja elämäntilanteet sekä tuen ja avun tarve
muuttuu, usein yllättävänkin nopeasti.
Heinäkuussa 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki toi uusia
säädöksiä ja linjauksia, jotka ovat vaikuttaneet omalta
osaltaan myös omaishoitajien elämään ja lisänneet tiedon
tarvetta. Omaishoitajat haluavat tietää heille kuuluvista
palveluista, tuista ja elämäntilanteeseen liittyvistä etuuksista.
Espoon kaupungin omaishoidon tuen toimintaohjeen sisältö ja tuensaannin kriteerit ovat vaikeasti
ymmärrettäviä erityisesti varhaisemmassa omaishoidon vaiheessa oleville omaishoitajille. Usein
kysytään milloin ja millä perusteilla henkilö on oikeutettu saamaan omaishoidontukea. Yhä useammin
kaivataan hoito- ja palvelusuunnitelman oikea-aikaista päivitystä vastaamaan hoitotilanteessa ja tuen
tarpeessa tapahtuneita muutoksia.
Omaishoitajien mieltä painaa usein viranomaisten ja oman arvion eroavuudet hoidon ja hoivan
vaativuuden ja sitovuuden määrittelyssä. Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeutumiseen toivotaan
selkeämpää ohjausta. Lisäksi omaishoitajia huolestuttaa vapaapäivien aikana annettavan hoidon määrä
ja laatu. Jos ne eivät vastaa hoidettavan tarpeita, kotiutusvaiheessa hoidettavan kunto on heikentynyt ja
omaishoitajan työ vaikeutuu eikä huolen määrä vähene hoidettavan siirtyessä uuteen ja tuntemattomaan
hoivapaikkaan.
Hoidettavan sairastuessa äkillisesti tai sairauden edetessä selvästi toivotaan kotihoidon,
kotisairaanhoidon ja lääkärin antaman hoidon oikea-aikaisuutta sekä riittävyyttä. Toimintakyvyn ja
terveyden heiketessä tulisi asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteella olla oikeus hoiva-asumiseen tai
laitoshoitopaikkaan. Omaishoidon loppuessa hoiva-asumisen sopimukset ja maksuperusteet herättävät
paljon kysymyksiä. Myös edunvalvontavaltuutukseen, hoitotahtoon ja testamentin laatimiseen kaivataan
neuvoja.
On ymmärrettävä, että omaishoitajalla ei ole aikaa eikä usein myöskään jaksamista perehtyä kaikkiin
häntä ja hänen läheistään koskeviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Siksi me olemme käytettävissänne.
Yhdessä pohtien, neuvoen ja ohjaten olemme useimmiten saaneet asioihin tyydyttäviä ratkaisuja.
Ottakaa siis yhteyttä, olemme teitä varten!
Kristiina
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OMA TUKI –HANKKEEN KUULUMISIA

Oma Tuki on RAY:n rahoittama nelivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää työssäkäyville
omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin
yhdistämiseksi. Hankkeen toinen toimikausi on nyt takana.
Aloitamme uuden vuoden uusilla suunnitelmilla ja viemme
toimintoja yhä pidemmälle kumppaniorganisaation
rakenteisiin. Toteutamme hankkeen yhteistyössä Espoon
seurakuntayhtymän, Kauniaisten kaupungin ja
Työeläkeyhtiö Elon kanssa.
Kauniaisten keväällä 2014 aloittanut ryhmä jatkoi tapaamisiaan syksyn aikana ja jatkaa myös tulevan kevään
aikana. Hanketta on esitelty tarkemmin kaupungin
ylimmälle johdolle. Kevään aikana omaishoitajaksi
tunnistamista ja tunnistautumista valmennetaan kaupungin
avainhenkilöille kuten työsuojeluhenkilöille ja
lähiesimiehille.
Espoon seurakuntayhtymän OmaisOiva-kahvilat kokoontuivat myös syyskaudella. Tämän lisäksi Espoonlahden
seurakunnassa järjestettiin omaishoitajavalmennusryhmä,
johon osallistui henkilöitä myös muista Espoon paikallisseurakunnista. Syksyn ohjelmaan oli suunniteltu
mindfulness-valmennus, joka valitettavasti jouduttiin
peruuttamaan. Suuren kiinnostuksen vuoksi se toteutetaan
myöhemmin. Hyvin mieluisana koettiin hankkeen
päivän työelämää. Omaishoidon ja hoivavastuun
puitteissa järjestetty Kaisankodin virkistyspäivä, jolle myös
yhteiskunnallinen merkitys on suuri, joten kaikki
suunnitellaan jatkoa.
toimenpiteet työssä jaksamisen tukemiseen ovat
tärkeitä.
Joulun alla käynnistettiin kuvapuhelinpilotti Pieni piiri Oy:n
myötävaikutuksella. Kuluvan puolen vuoden jaksolla
Tukitoimien kehittäminen yhteistyössä
todennetaan kuvapuhelimen etuja ja mahdollisia rajoitteita
omaishoitajien ja työnantajan henkilöstöhallinnon
työssäkäyvän omaishoitajan ja hoidettavan välisessä
kanssa on palkitsevaa, koska sen myötä aukeaa
päivittäisessä kanssakäymisessä.
uusia, aiemmin huomiotta jääneitä näkökulmia
puolin ja toisin.
Vuoden 2015 aikana toiminnot käynnistyvät myös
suurimman kumppanin, Työeläkeyhtiö Elon kanssa.
Kannustamme kaikkia kumppanityönantajien
omaishoitotilanteessa eläviä toimihenkilöitä
Omaishoitotilanteen tunnistaminen ja sen tukeminen
osallistumaan hankkeeseen toimintoihin!
osana työssä jaksamista on merkittävä osa tämän

5

OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT ESPOOSSA VUONNA 2015
1 Hoitoisuusryhmä on 1666,40 €
2 Hoitoisuusryhmä on 769,31 €
3 Hoitoisuusryhmä on 423,05 €
Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi
kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä
johtuvasta syystä. Vuonna 2015 lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta
asiakasmaksua 11,30€/vuorokausi. Palvelutalossa asuville ei omaishoidon tukea myönnetä.
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 2015
1 Vårdberoendegrupp är 1666,40 €
2 Vårdberoendegrupp är 769,31 €
3 Vårdberoendegrupp är 423,05 €
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. De personer som bor i serviceboende beviljas inte vårdarvoden inom närståendevården.
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) 816
30265. Ota yhteyttä, kun tarvitset tietoa Espoon vanhuspalveluista. Käyntiosoite: Laurea-ammattikorkeakoulu,
Metsänpojankuja 3, 1. krs, 02130 Espoo, Pohjois-Tapiola.
Kauniaisten kaupunki järjestää terveyteen liittyvää seniorineuvontaa (seniorineuvola) torstaisin klo 12 – 13,
puh. (09) 505 6462. Käyntiosoite: Kauniaisten terveyskeskus, Asematie 19, 02700 Kauniainen. Tietoa
Kauniaisten vanhuspalveluista saat numerosta (09) 505 6360.

ESPOON ALUEELLISTEN MUISTINEUVOJIEN YHTEYSTIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä-Leppävaara, Mäkkylä ja Kalajärvi
Kanta-Leppävaara, Lintuvaara, ruotsinkieliset asiakkaat
Kilo, Karakallio, Viherlaakso, Lippajärvi, Jupperi
Espoon keskus
Pohjois-Tapiola
Etelä-Tapiola
Matinkylä-Olari
Espoonlahti

puh. 043 8249320
puh. 046 8772682
puh. 043 8248453
puh. 043 8248653
puh. 043 8248656
puh. 046 8772681
puh. 043 8248655
puh. 043 8248649
puh. 043 8252089

Muistipoliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä. Muistitutkimuksiin pääsystä saa neuvoa toimiston
puhelinnumerosta 043 824 4982.
Muistipoliklinikan käyntiosoite: Puolarmetsän sairaala, Puolarinportti 1
Postiosoite: PL 2700, 02070 Espoon kaupunki

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

Kuva retkeltä Suomen Luontokeskus Haltiaan syyskuussa 2014.
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TAKSIMATKOJEN KESKITETTY TILAUSMENETTELY
Kela on uusinut korvattavien taksimatkojen tilausmenettelyn. Nyt asiakas
saa taksikeskuksesta tilatuista kuljetuksista matkakorvauksen heti taksissa
esittämällä Kela-kortin. Maksettavaksi jää ainoastaan omavastuuosuus, joka
on 14,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Taksikeskuksen numerot ovat
• 0100 84 000 (suomeksi)
• 0100 84 001(ruotsiksi)
• puhelun hinta on 1,74 euroa+ppm (maksuton jonotus)
• taksikeskus on auki ympäri vuorokauden
Asiakas voi tilata useamman matkan samalla puhelinsoitolla. Keskitetty tilausvälitys mahdollistaa Kelan
korvaamien taksimatkojen yhdistelyn, jonka avulla voidaan tehokkaasti hillitä matkoista kertyviä
kustannuksia. Asiakkaan matkaa ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut,
ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.
Matkan voi myös tilata valitsemaltaan taksiyrittäjältä. Tällöin asiakas maksaa autoilijalle koko taksimatkan
hinnan itse ja hakee korvauksen Kelalta jälkikäteen tarvittavine liitteineen. Näin tilattuihin matkoihin on
suunniteltu korotettua omavastuuta.
Jos asiakkaalla on oikeus käyttää ns. vakiotaksia, tilataan kuljetus suoraan tutulta kuljettajalta.
Vakiotaksioikeus arvioidaan aina Kelassa.
Taksin käyttö korvataan silloin, kun terveydenhuolto määrittää asiakkaalle oikeuden taksimatkaan
todistuksella matkakorvausta varten (SV 67). Asiakas säilyttää todistuksen itsellään, koska Kela voi
tarvittaessa pyytää sitä jälkikäteen häneltä. Pitkäaikaistodistus toimitetaan aina Kelaan. Matka korvataan
taksilla tehtynä myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole kohtuudella käytettävissä ja matkustusaika
tulee asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi. Tällöin korvataan taksilla se osa matkasta, jossa ei ole
joukkoliikennettä käytettävissä.
Asiakkaan matkan tilaustiedot siirtyvät sähköisesti Kelaan suorakorvauksen käsittelyä varten.
Järjestelmän ansiosta asiakkaan vuotuinen matkakattokertymä päivittyy nopeasti ajan
tasalle. Matkakaton täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191), eikä hänen
tarvitse maksaa enää matkan omavastuuosuutta kuluvana vuotena.
Lisätietoja Kelasta:
puhelin 020 692 204
www.kela.fi/sairastaminen/matkat
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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 Keikka-avusta antaa koordinaattori Milla Koski, puhelin 050 381 0999
ja sähköposti keikka@ejy.fi.

********************************************************************************
KIITOS TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNALLE!
Vuosittaista valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietettiin jälleen marraskuun lopulla. Jokainen
seurakunta järjesti viikon alkajaisiksi omaishoitajien kirkkopyhän. Espoon tuomiokirkkoseurakunta
ohjasi kirkkopyhän kolehtituotot yhdistyksemme toiminnan tukemiseen. Arvostamme tätä suuresti
ja esitämme lämpimät kiitoksemme!

********************************************************************************
OMAISHOITAJALOMAT VUONNA 2015
Omaishoitajalomalla saat pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ajatuksia arjen
tueksi.
Omaishoitajat ja läheiset –liitto järjestää vuosittain omaishoitajalomia eri puolilla maatamme
yhdessä sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa. Raha-automaattiyhdistys tukee lomia niiden
kustannuksissa. Osa lomista on tarkoitettu pelkästään omaishoitajille ja osa sekä omaishoitajalle
että hoidettavalle yhdessä.
Lisää tietoja lomista:
Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry
Kaisu Ylikoski, puhelin 020 7806533
Kaisu.ylikoski@omaishoitajat.fi
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ELEOHJAIN ARJEN APUNA
Osallistumalla kehittämiseen kevään aikana, olet mukana luomassa tulevaisuuden apuvälinettä, tuomalla
omat tarpeesi näkyviin. Tarvitsemme erityisesti henkilöitä, jotka käyttävät apuvälineitä tai saavat apua
arjen toiminnoissa.
Projektissa suunnitteilla oleva apuväline on nimeltään eleohjain, jolla voidaan ohjata yksittäisiä arjen
tekoja tai toimintoja. Toimintojen hallinta tapahtuu karkeilla liikkeillä, jotka määritellään kunkin käyttäjän
liikuntakyvyn mukaan. Eleohjain on mukana kulkeva apuväline, joka voi olla esimerkiksi rannekoru tai
vaikkapa sormus.
Tässä esimerkkikuvia siitä miten eleohjain voisi toimia:

Kehittäminen kuuluu Tekesin rahoittamaan Lähiympäristön eleohjain -projektiin. Projektin toimijoina on
Metropolia ammattikorkeakoulun opettajia, projektityöntekijöitä ja opiskelijoita.
Olisi erittäin arvokasta saada sinut osallistumaan tutkimukseen, jotta osaamme vastata todellisiin
tarpeisiin kehitteillä olevalla apuvälineellä. Jos olet kiinnostunut kehittämään eleohjainta, ota rohkeasti
yhteyttä!
Osallistu modernin apuvälineen kehittämiseen ja ilmoittaudu projektin yhteyshenkilölle!

Pekka Paalasmaa, projektipäällikkö,
puh. 040 641 8836
pekka.paalasmaa@metropolia.fi
PL 4031, 00079 Metropolia

***************************************************
OMAISHOITAJAKORTTI

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
laatinut omaishoitajakortin, johon hätätilanteen varalta täytetään sekä oma että
hoidettavan nimi ja yhteystiedot. Lisätietoja kortista saa Eskan väeltä.
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MIELIHYVÄÄ JA ILOA MUSIIKISTA
- hoivamuusikko tuo musiikin kotiin
Olarin seurakunnalle osoitetun testamenttilahjoituksen rahoittamana on vuosina 2015 ja
2016 mahdollista saada hoivamusiikkia myös yksityiskoteihin.
Hoivamuusikkona toimii monipuolinen musiikin ammattilainen, musiikin maisteri
Uli Kontu-Korhonen, joka on kouluttautunut sairaala- ja hoivamuusikoksi
kansainvälisessä koulutuksessa Musique et Santé –instituutissa Pariisissa.
Hoivamuusikon vierailussa keskeistä on vuorovaikutus ja yhdessäolo musiikin parissa.
Muusikko tuo tullessaan iloa ja virkistystä, kenties lohtua tai unohdusta huolista ja kivuista.
Vieraileva muusikko ei ole terapeutti, vaikka musiikin syvä olemus onkin terapeuttinen.
Hoivamuusikko on työssään hienotunteinen musiikin ammattilainen, joka tilanteiden
mukaan voi myös osallistaa asukkaita.
Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja Läheiset ry toimii tässä yhtenä yhteistyötahona
seurakunnan ja hoivamuusikon kanssa. Tähän pilottihankkeeseen valitaan kolme kotia
Olarin seurakunnan alueelta, joiden luona muusikko vierailee kussakin kolme kertaa
vuoden aikana. Kotien valinnasta vastaa yhdistys.
Valintaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
Musiikkia koskeviin ja sen toteutuksellisiin kysymyksiin vastaa Uli Kontu-Korhonen.
puhelin 044 90 64692
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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 vertaisryhmää ja yksi ruotsinkielinen
ryhmä. Suomenkielisten ryhmien kevään aikataulut ja ohjelmat löytyvät seuraavilta sivuilta.

DEN SVENSKA SAMTALSGRUPPEN
Den svenska samtalsgruppen träffas under våren i Hagalund, Köpmansvägen 6
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

21.1.2015
25.2.2015
25.3.2015
22.4.2015
20.5.2015

kl 14-15.30
kl 14-15.30
kl 14-15.30
kl 14-15.30
kl 14-15.30

I gruppen finns plats för nya - välkomna med!
Mera information:
Ilse Vaenerberg tel. 050 554 4806, ilse.vaenerberg@gmail.com
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LEPPÄVAARAN VERTAISRYHMÄ
Leppävaaran omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin Leppävaaran
palvelukeskuksessa klo 14.00 – 16.00. Osoite on Armas Launiksenkatu 9, 2. krs. Ryhmää ohjaa Kristiina
Mustakallio, puh. 040 531 0990.
•

15.1. Kevään avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

29.1. Asiantuntijavierailu, Minna Hiltunen, Mikeva Oy
” Minkälaista on kuntouttava hoito?”

•

12.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

26.2. Asiantuntijavierailu, Katja Tikkanen, Laurea Ammattikorkeakoulu
"Esittelyssä Seniori365-palvelu"

•

12.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio/Anna-Leena Solhagen

•

26.3. Vieraanamme diakonissa Eveliina Kauppila Leppävaaran seurakunnasta

•

23.4. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

7.5. Asiantuntijavierailu, ohjelma avoin

•

21.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990

Kuva: Tuulikki Koivunen
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MATINKYLÄN VERTAISRYHMÄ
Matinkylän ja Olarin omaishoitajien vertaisryhmä 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.
•

12.1. Kevään avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

26.1. Asiantuntijavierailu, Minna Hiltunen, Mikeva Oy
” Minkälaista on kuntouttava hoito?”

•

9.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

23.2. Asiantuntijavierailu, Sami Raatikainen, Laurea Ammattikorkeakoulu
" Esittelyssä Seniori365-palvelu "

•

9.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio /Anna-Leena Solhagen

•

23.3. Vieraanamme diakonissa Ulla-Maija Kyrölä Olarin seurakunnasta

•

20.4. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

4.5. Asiantuntijavierailu, Matinkylän Martat ry, Marjukka Erpilä

•

18.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990

Kuva: Tuulikki Koivunen
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TAPIOLAN VERTAISRYHMÄ
Tapiolan omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin Yhteisötuvalla
klo 14.00 – 16.00. Osoite on Kauppamiehentie 6, 2. Krs. Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh.
040 531 0990.
•

19.1. Kevään avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

2.2. Asiantuntijavierailu, Minna Hiltunen, Mikeva Oy
” Minkälaista on kuntouttava hoito?”

•

16.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

2.3. Asiantuntijavierailu, Katja Tikkanen Laurea Ammattikorkeakoulu
" Esittelyssä Seniori365-palvelu "

•

16.3. Vieraanamme diakoni Katja Karvinen Tapiolan seurakunnasta

•

13.4. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio/Anna-Leena Solhagen

•

11.5. Asiantuntijavierailu, ohjelma avoin

•

25.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990

Kuva: Tuulikki Koivunen
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KAATUMISTA VOIDAAN EHKÄISTÄ!
Kaatuminen on yksi tavallisimmista kotona sattuvista tapaturmista. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on
koonnut muistilistan, jonka ohjeita jokaisen kannattaa noudattaa. Hanki tietoa, seuraa omaa
terveydentilaasi ja ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin esimerkiksi muutostöiden osalta. Askarruttavat
kysymykset tulee ottaa puheeksi terveydenhoitajan kanssa ja pyytää kaatumisvaaran kartoitusta.
Iäkkään omaisen kaatumisalttiutta voi vähentää seuraavilla toimenpiteillä
•

Rohkaise ja kannusta päivittäiseen liikkumiseen. Liikkumisen rajoittaminen ei ehkäise kaatumista.

•

Kannusta iäkästä tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteluun osana päivittäisiä askareita. Tehkää
harjoituksia vaikka yhdessä, silloin pidät yllä myös omaa kuntoasi.

•

Tunnista ajoissa muutokset terveydentilassa, jotka voivat lisätä kaatumisvaaraa. Ole hyvissä
ajoin yhteydessä terveydenhoitajaan tai lääkäriin.

•

Kerro kaikista kaatumisista hoitavalle lääkärille tai terveydenhoitajalle. Miettikää, mistä
kaatuminen johtui ja mitä voidaan tehdä, että niin ei käy uudelleen.

•

Pyydä lääkäriä aina kertomaan lääkkeiden mahdollisista kaatumisvaaraa lisäävistä vaikutuksista.
Pyydä lääkäriä myös tarkistamaan koko lääkitys säännöllisin väliajoin. Ovatko kaikki lääkkeet
edelleen tarpeellisia onko annostuksia syytä korjata?

•

Hyvä ravinto ja säännöllinen syöminen on tärkeä osa kaatumisten ehkäisyä. Kysy tarvittaessa
neuvoa ravitsemusasiantuntijalta.

•

Muista, että jo pienikin määrä alkoholia heikentää huomiokykyä ja tasapainoa ja voi altistaa
kaatumiselle. Jos iäkkäällä on käytössä monia lääkkeitä, alkoholin käyttöä kannattaa välttää.

•

Tarkista kodin turvallisuus ja hanki tarvittavia apuvälineitä liikkumisen ja arkitoimien turvallisuutta
parantamaan. Kysy terveyskeskuksen apuvälinepalvelusta millaisia välineitä on saatavilla.

•

Huolehdi säännöllisestä näön ja kuulon tarkastuksista.

Muista myös huolehtia omasta turvallisuudestasi ja hyvinvoinnistasi!
•

Käytä itsekin hyviä luistamattomia jalkineita.

•

Pyydä terveydenhuollon ammattilaista neuvomaan sinulle oikeita avustus-, nosto- ja
siirtotekniikoita, ettet loukkaa itseäsi tai itse kaadu avustaessasi hoidettavaa.

•

Hanki apuvälineitä ja tukikaiteita, jotka helpottavat arjen askareita ja liikkumista. Et aina omin
voimin pysty tukemaan iäkästä.

•

Huolehdi omasta terveydentilastasi, syö hyvin, lepää, liiku ja rentoudu.

•

Käytä oikeuttasi pitää vapaapäiviä ja pyydä apua hoitotyöhön, jos se tuntuu liian raskaalta.
Väsyneenä työskentely on turvallisuusriski sekä sinulle, että hoidettavallesi.
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Kolme helppoa harjoitusta lihaskunnon ja tasapainon kehittämiseen
Tartu kiinni tukevasta pöydästä tai tuolin selkämyksestä. Kyykisty alas sen verran kuin
pääset ja nouse ylös käyttäen reisi- ja pakaralihaksia. Vähennä tuesta kiinni pitämistä vähitellen, kun
tunnet, että tasapaino paranee. Tavoitteena on tehdä liike ilman, että pidät tuesta kiinni. Toista
suorituksia niin monta kerrallaan kun jaksat, pyrkien joka kerralla lisäämään suoritusten määrää. Ota
vaikka tavoitteeksi 20 kertaa.
Nouse tuolista ylös ja laskeudu alas jännittämällä reisiä. Voit aluksi auttaa nousua tukemalla reisiin. Pyri
vähentämän käsillä auttamista niin, että lopulta teet liikkeen ilman käsien tukea. Tee niin monta suoritusta
kun pystyt ja pyri, että lisäät toistoja vähitellen. Levähdä kuitenkin tarvittaessa välillä. Ota tavoitteeksi
nousta 15 kertaa yhtämittaa.
Harjoita tasapainoa laittamalla jalat peräkkäin ja yrittämällä pysyä tällä tavoin pystyssä.
Pidä aluksi kädellä kiinni tukevasta pöydästä tai lipastosta. Kun tasapaino paranee, voit
vähitellen kokeilla vähentää tukea. Pidä tavoitteena, että lopulta pystyt seisomaan asennossa ilman, että
pidät tukea.
Lähde:
TIEDÄ JA TOIMI, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisää tietoa:
Turvallinen Arki –tietopankkiin on koottu turvallisuusasiaa erityisesti muistisairaille ja heidän läheisilleen
(www.muistiliitto.fi)
Turvallinen koti- sivustolla on tietoa siitä, miten voit poistaa kodin vaaranpaikkoja
(www.turvallinenkoti.net)
Pienilläkin muutostöillä voidaan lisätä kodin turvallisuutta ja ennaltaehkäistä tapaturmia. Korjausten
tekemiseksi voi saada neuvontaa esimerkiksi Vanhustyön keskusliitosta.
Korjausneuvonta –esitys löytyy osoitteesta
http://www.avustajatoiminta.fi/files/360/Laakso_Korjausneuvonta 2012.pdf
Turvallisia vuosia -opas www.thl.fi/tapaturmat
Kotitapaturmakampanjan verkkosivulta löytyy myös tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja
heidän läheisilleen sekä Turvallisuutta edistävät varusteet –turvatuoteluettelo.
www.kotitapaturma.fi
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Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräinen kevätkokous

23.4.2015 klo 17.00
Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö, Sali
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo (Tapiola)

TERVETULOA!
HALLITUS

***********************************************
Tervetuloa omaishoitajien hyvinvointipäivään
torstaina 26.2.2015 kello 12-15.00
Laurea ammattikorkeakoululle (Metsänpojankuja 3)
Järjestäjinä toimivat Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat, jotka tekevät
kyseisestä tapahtumasta opinnäytetyönsä. Tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa,
mutta tarkoituksena on saada tapahtumasta jokavuotinen. Tapahtumaan osallistuu eri alojen,
kuten fysoterapeutti- , sairaanhoitaja- sekä kauneusalan opiskelijoita.
Hyvinvointipäivä on tarkoitettu omaishoitajien vapaahetkeksi ja rentoutukseen. Tarjolla on
virvokkeita sekä erilaisia aktiviteetteja kuten hierontaa, jumppatuokioita sekä keskustelua ja
kokemustenvaihtoa toisten omaishoitajien kesken. Tarjolla on myös verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittausta. Tapahtumassa on mahdollisuus tutustua erilaisiin apuvälineisiin ja
niiden käyttöön sekä paljon muuta mukavaa! Tapahtuma on vapaamuotoinen ja rento.
Toivomme, että mahdollisimman moni tulisi paikalle vaihtamaan kuulumisia ja hengähtämään
hetkeksi arjen kiireistä.
Paikalle voi saapua oman aikataulun puitteissa klo 12-15. Osoite on Metsänpojankuja 3, Espoo,
sisäänkäynti pääovista.
Nähdään siis kaikki Laureassa ja voimaannutaan yhdessä!
Lisätietoja tapahtuman järjestäjiltä:
• Katarina Kause (katarina.kause@student.laurea.fi)
• Inka Hirva (inka-maija.hirva@laurea.fi)
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AAMUKORVA KUUNTELEE SINUA!
Kun aamun hiljaisina ensitunteina kaipaat kuulijaa tai keskustelukumppania, voit soittaa
HelsinkiMission Aamukorvaan. Puhelimeen vastaa tehtäväänsä koulutettu vapaaehtoinen.
Aamukorva-päivystäjän kanssa voit puhua mistä tahansa mieltäsi painavasta tai askarruttavasta
aiheesta. Kyse voi olla esimerkiksi ikääntymiseen, sairauteen, yksinäisyyteen, turvattomuuteen,
toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Läheisen ihmisen menetys tai
elämänmuutosten tuomat ongelmat voivat myös olla syy soittamiseen. Usein jo pelkkä
puhuminen toisen ihmisen kanssa helpottaa.
Aamukorva on tarkoitettu yli 60-vuotiaille ja voit soittaa esimerkiksi silloin, kun
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yksinäisyys ahdistaa
kaipaat ystävällistä kuuntelijaa tai keskustelua
sairaus painaa mieltäsi
liikuntakyvyn heikkeneminen estää jokapäiväisen kanssakäymisen
läheisen kuoltua kaipaat lohtua
elämämuutokset ovat tuoneet ongelmia
huolet aiheuttavat unettomuutta
mieli on maassa tai muuten paha olo
koet olosi turvattomaksi tai olet kokenut väkivaltaa

Aamukorva on kuulolla joka aamu klo 5:00-9:00 numerossa 045 341 0504.
Puhelun hinta on operaattorisi hinnoittelun mukainen.

***********************************************
Hemmottelua ja helpotusta arkeen!
Hierontakoulu Atlas on yksityinen koulu, joka
järjestää koulutetun hierojan nimikkeeseen
valmistavaa opetusta. Koulun palveluista voi
myös nauttia edullisin opiskelijahinnoin.

Opiskelijahieronta 30 min
Opiskelijahieronta 45 min
Opiskelijahieronta 60 min
Opiskelijahieronta 90 min

15 € (sis. alv 24%)
20 € (sis. alv 24%)
25 € (sis. alv 24%)
35 € (sis. alv 24%)

Kolmen kerran sarjalippu 50€
Kolmen kerran sarjalippu 60€

Lisäksi on mahdollista varata aika koulutetulta hierojalta hintaan 30€/30 min (alv 0%).
Hierontakoulu Atlas sijaitsee Ison Omenan kauppakeskuksessa Länsiväylätornin B-portaan
kolmannessa kerroksessa, Veripalvelupisteen yläpuolella (Piispansilta 9 B).
Ajan voi varat puhelimitse ma-to klo 8-21 numerosta 044 7424000 tai suoraan verkosta
osoitteesta www.hierontakoulu.fi
Tervetuloa voimaan hyvin!
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PÄÄSIÄISLOUNAS

Tervetuloa pääsiäislounaalle Bodomin Kartanoon (Bodominkuja 7)
keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 13-15.30
Mukanamme on myös Espoonlahden kirkkoherra Jouni Turtiainen. Päivän ohjelma:
klo 11.50
klo 12.05
klo 12.25
klo 13.00
klo 15.30

bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)
bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä
bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)
pieni hartaushetki ja pääsiäislounas Bodomin Kartanossa
paluumatka Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan

Omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että
heidän hoidettavilleen. Lisätietoja virkistyspäivästä sekä ilmoittautumiset ja
erikoisruokavaliotoiveet viimeistään 18.3.2015 puhelin 040 5310990, Kristiina Mustakallio.
Bodomin Kartanon pääsiäisbuffet
Sillikaviaaria
Sitruunasilakkaa
Jääkellarinlohta ja hovimestarinkastiketta
Maalaispateeta ja appelsiinihilloketta
Paahdettuja juureksia, vuohenjuustoa ja rucolaa
Caesar-salaattia Kartanon tapaan
Versosalaattia ja karpalo-vinaigretteä
Keitettyjä perunoita
Leipävalikoima, levitettä ja kirnuvoita
Ruokajuomina vettä/kotikaljaa
Grillattua maissikanaa ja tummaa vadelmakastiketta
Jälkiruuaksi mokka-maitosuklaamoussea ja vadelmakastiketta
Kahvia/teetä
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Ikäihmisten ja omaishoitajien arjen tueksi
Nykypäivänä palvelut, sosiaalinen kanssakäyminen, laskujen maksaminen, ostosten tekeminen ja
viihde ovat pitkälti siirtyneet virtuaalisiksi. Tämä tuo uusia haasteita senioreiden ja omaishoitajien
elämään.
Tehtyjen kyselyjen mukaan apua tarvitaan arjen pyörittämiseen monella eri alueella siivouksesta
terveyden- ja kunnon hoitamiseen, kodin korjaus- ja huolto-toimenpiteistä ravintoon ja turvallisuuteen
jne. Tiedon etsiminen tarvittavista palveluista voi olla monimutkaista kaiken informaation ja teknologian
keskellä. Arjen avuksi senioreille ja heidän omaisilleen on InnoEspoo-hankkeen aikana kehitetty
www.seniori365.fi - palvelusivusto.

Palvelujen kohtaamispaikka
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu avattiin elokuussa 2014.
Sivustolla kohtaavat seniorit, heidän omaisensa sekä palveluntarjoajat kuten yritykset, julkiset ja
kolmannen sektorin toimijat sekä opiskelijat. Palvelusivusto tuo uusia verkostoitumismahdollisuuksia
seniori-toimijoille, erityisesti espoolaisille yrityksille sekä Omnian ammattiopiston, Aalto-Yliopiston ja
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Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijayrityksille. Yritykset voivat tavoittaa sivuston kautta uusia
asiakkaita. InnoEspoo-hankkeen aikana yritykset voivat rekisteröityä sivustolle ilmaiseksi.
Palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset on koottu selkeästi yhteen paikkaan. Se helpottaa sopivan
palveluntarjoajan löytämistä. Osa yrityksistä tarjoaa palvelu-jaan myös kotiin, joten apua erilaisiin arjen
askareisiin on helposti löydettävissä ja saatavilla. Mukana on myös kotiympäristöä turvalliseksi tekeviä
tuotteita.
Tietoa, viihdettä, ajanvietettä, jumppaa – kaikkea yhden sivuston alla
Palvelu- ja tuotehakemisto on vain yksi osa sivun rakennetta. Sivustolla on katta-vasti mm.
terveystietoa, opastusta verkkopankin käyttöön sekä Espoon tapahtuma-vinkkejä ja ajankohtaistosio.
Sivustolla on linkit esimerkiksi Espoon kaupungin seniori- ja liikuntapalveluihin, Espoon kirjaston,
työväenopiston ja seurakunnan sivuille, Kelan palveluihin ja espoolaisiin seniorijärjestöihin.
Viihde ja vapaa-aika -osiosta löytyvät linkit mm. sanomalehtiin, televisiokanavien internet-katsomoihin
ja peleihin. Samaisesta osiosta löytyvät myös Laurean fysioterapiaopiskelijoiden osuuskunnan tekemät
jumppa, aivojumppa- ja rentou-tusvideot. Niiden avulla jokainen voi vaikka päivittäin ylläpitää
toimintakykyään omassa kotiympäristössään. Jos laiskottaa, ulkona sataa tai pyryttää, voi kuntoilla
omaan tahtiin kotona hyvin opastettujen videoiden avulla – hyödyllistä ja hauskaa!
Senioreiden ja opiskelijoiden yhteistyötä
Palvelusivusto on kehitetty yhdessä senioreiden kanssa. Arjen tarpeita ja haasteita koottiin erilaisissa
tilaisuuksissa ja työpajoissa. Tältä pohjalta kokonaisuutta kehitettiin hyödyntäen palvelumuotoilun ja
innovaatiomallien teoriaa. Palvelu tuo helpotusta arkeen ja lisäksi tukee Espoon alueen yrittäjien
työllistymistä, uusien hyvinvointialan yritysten perustamista sekä opiskelijoiden kannustamista
osuuskuntatoimintaan.
Palvelu toimii erinomaisena oppimisympäristönä eri koulutusalojen ja –asteiden opiskelijoille.
Opiskelijat tuovat sivustoon sisältöä, kehittävät uusia interaktiivisia toimintoja ja markkinoivat palvelua
sekä uusille palveluntarjoajille että loppukäyttäjille.
Työn alla on uusi alasivusto, jonne tullaan tuomaan omaishoitajille tärkeää ja aktivoivaa sisältöä.
Palveluun voidaan sisällyttää monenlaista hyödyllistä tietoa ja toimintaa. Toimiva, turvallinen ja
aktiivinen arki on onnellisuuden ja hyvinvoinnin edellytys.
Tervetuloa tutustumaan www.seniori365.fi -palveluun!
Kirjoittajat: Pia Kiviharju ja Netta Savinko, Laurea Ammattikorkeakoulu
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ESITTELYSSÄ GRANIN LÄHIAPU RY – GRANI NÄRHJÄLP RF
Granin Lähiapu on viime vuonna juhlinut 25-vuotistaivaltaan. Voittoa tavoittelematon molemmilla kotimaisilla
kielillä toimiva palvelujärjestö välittää arjen apua kauniaislaisille kotitalouksille ja siten täydentää Kauniaisten
kaupungin hyvinvointipalveluja. Järjestö saa perusrahoituksensa Kauniaisten kaupungilta, mutta myös omalla
varainhankinnalla on suuri merkitys.
Toiminnanjohtaja Elena Vainio (kuvassa oikealla) ja
palveluohjaaja Sanna Jensen (vasemmalla) ovat
työskennelleet yhdistyksessä reilun vuoden ajan.
Uusia ideoita ja kehittämisajatuksia syntyy jatkuvasti,
mutta järjestömaailman todellisuudessa kaikkea ei
aina pystytä toteuttamaan. Avustustoimintoja ja
tapahtumia on kuitenkin vuosittain mittava määrä –
keskimäärin peräti yhdeksän henkilötyövuoden
verran.

Granin Lähiavun toiminnassa on mukana 11 kauniaislaista järjestöä ja yhdistystä. Mukana on lähes 100 henkilöä,
joista osa palkallisina ja osa vapaaehtoistyössä. Granin Lähiapu toimii eräänlaisena välitystoimistona, josta
palveluntarvitsija voi tiedustella apua esimerkiksi
• lasten kaitsemiseen
• kodinhoitoon ja siivoukseen
• lemmikkieläinten hoitoon
• pienimuotoisiin pihatöihin
• saattaja- ja asiointiapuun sekä
• omaishoitajien, vanhusten ja vammaisten auttamiseen
Myös liikuntakaveria ja ystäväapua voi toimistolta tiedustella.
Omaishoitajille suunnatut kerhot ovat toimineet jo vuosia. Tiistaisin Villa Bredassa kokoontuviin miestenkerhoihin
kokoontuvat miespuoliset hoidettavat omaishoitajien päästessä tuona aikana omille asioilleen. Perjantaisin
kokoontuviin naistenkerhoihin osallistuvat ovat useissa tapauksissa yksinasuvia muistisairaita. Lisäksi yhdistys
järjestää virkistystoimintaa omaishoitajille kerran kuussa yhdessä Kauniaisten seurakuntien kanssa.
Eri-ikäisiä uusia auttajia otetaan jatkuvasti eikä pätevyysvaatimuksia ole. Työnohjaus ja perehdytys
toteutetaan yhteistyössä Kauniaisten kansalaisopiston, koulujen ja muiden ammattilaisten kanssa. Vuosittain
kolmisensataa taloutta saa Granin Lähiavun kautta apua arkeensa.
Granin Lähiapu ry:n toimisto sijaitsee Villa Junghansissa, osoitteessa Leankuja 4.
Toimisto on auki arkisin klo 9-13.
• puhelinnumero: 040 5189281
• sähköposti: granin.lahiapu@kolumbus.fi
• http://www.graninlahiapury.fi/
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OMAISHOITAJAN PALSTA – MEIDÄN TARINAMME
Olen ollut virallisesti mieheni Karl Ilmarin, Kallen omaishoitajana huhtikuun 2014 alusta alkaen.
Kalle sai kotonamme sydänpysähdyksen 13.1.2014. Ammattitaitoinen ambulanssihenkilöstö ja
Medi-Helin lääkäri elvyttivät häntä 27 minuuttia. Epikriisin termin mukaan minä olin ennen sitä
antanut hänelle maallikkoelvytystä - aikaa en osaa kertoa!
Ensin Kalle oli neljä päivää Jorvin teho-osastolla ja tämän jälkeen viikon verran osastolla. Vierailin
hänen luonaan päivittäin usean tunnin ajan. Tämän jälkeen Kalle siirrettiin Puolarmetsän
sairaalaan, jossa olin hänen luonaan joka päivä koko vierailuajan. Kotiin Kalle pääsi 6.3.2014.
Alkuun Kallen kotona olo oli todella
haasteellista, sillä hänen muistinsa teki
tepposet. Sydänpysähdys oli jättänyt
jälkensä.
Asumme Leppävaarassa, mutta Kalle ei
tuntenut kotiaan lainkaan, vaan oli jatkuvasti
lähdössä kotiin, Leppävaaraan, kouluun,
Luukkaaseen, töihin tai jonnekin. Vieläkin
hänelle tulee tarve lähteä johonkin, mutta
onneksi harvemmin!
Kotonaolo vaatii sekä häneltä että minulta
paljon voimia. Alkuun en juurikaan tiennyt
mistä saisimme apua. Kotihoidosta on käyty
katsomassa tilannettamme kotona.
Parhaan tiedon kuitenkin olen saanut
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja
Läheiset ry:n palveluoppaasta ”Onneksi on
omaishoitaja” jonka toiminnanjohtaja
Kristiina Mustakallio on meille lähettänyt.
Palveluoppaaseen on hyvin kirjattu asioita,
joita omaishoitajan on hyvä tietää, että
osaisi sopeutua itselleen yllätyksenä
tulleeseen tilanteeseen.
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Tässä sitä on nyt sitten
eletty ja vietetty avioelämää
hyvinä ja pahoina päivinä
aivan kuten vihkivalassa
olemme luvanneet.
Monenlaisia haasteita on
vastaan tullut, mutta kyllä
ilonhetkiä on päivittäin ja
joskus koko päivä on
mukava.
Kalle tykkää kovasti, kun meillä käy vieraita. Hänellä on tuolloin on rauhallisempi olo. Kalle oli
koko työuransa tekemisissä ihmisten kanssa sekä urheiluasiamiehenä että lukuisissa
luottamustehtävissä. Kun olemme kahdestaan kotona hän kokee, että ”lauma” on liian pieni –
ihminenhän on laumaeläin. Tuolloin Kalle kaipailee milloin ketäkin.
Terveenä ollessaan Kalle oli kirjoittanut ylös sisarustensa syntymäajat ja jo kuolleiden kuolinajat.
Toisinaan kun hän kyselee esimerkiksi Martti-veljeään. Tuolloin voin näyttää hänelle, että Martti
kuoli 63-vuotissyntymäpäivänään 13.2.2005.
Kalle oli myös aloittanut kirjoittamaan elämänkertaansa. Se on valitettavasti muistin eksymisen
myötä jäänyt kesken. Otin kirjoituksen esiin ja huomasin kuinka mielenkiintoinen se on! Otsikko
on ”Mamman pojasta kunnallisneuvokseksi”. Tarina alkaa ajatuksia herättävillä sanoilla: ”Tuurilla
on suuri osuus ihmisen elämässä. Toiset kulkee aina asfaltilla ja toiset joutuu hyvin kiviselle
polulle.” Nyt alan lukemaan Kallen tutustumisen arvoista kirjoitusta.
Hyvää Uutta Vuotta 2015
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n jäsenkirjeen lukijoille
toivottavat Tuulikki ja Kalle

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