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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvä yhdistyksemme jäsen
Vietämme yhdistyksemme kymmenvuotisjuhlaa Olarin kirkossa
24.11. 2013.
Toivotan sinut ja läheisesi lämpimästi tervetulleiksi mukaan.
Juhlamme on avoin kansalaisjuhla, johon kaikki espoolaiset voivat
osallistua ja näin osoittaa tukeaan omaishoitajille sekä heidän
tekemälleen hoitotyölle.
Juhlassamme on vahvasti esillä yhteistyön merkitys. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat
Espoon ja Kauniaisten kaupungit, Espoon seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat sekä
Kauniaisten seurakunta. Olemme iloisia ja kiitollisia, että yhteistyömme on vakiinnuttanut
muotoaan ja yhteistä tahtoa sen kehittämiseen löytyy kaikilta osapuolilta. Juhla antaa myös
mahdollisuuden kiittää yhdistyksemme aktiiveja, perustajajäseniä sekä vuosien varrella
aktiivisesti yhdistyksessä toimineita henkilöitä. Tulettehan runsain joukoin mukaan!
Yhdistyksemme kymmenentenä toimintavuonna omaishoitajakentällä tapahtuu paljon.
Omaishoidon kehittämien on kirjattu hallitusohjelmaan ja toteutusta suunnitellaan sosiaali- ja
terveysministeriössä.
Hallitusohjelman tavoitteiksi on kirjattu omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuuden
parantaminen yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteita, lisätä omaishoidon tuen kattavuutta,
kehittää säännöllisiä omaishoitajien terveystarkastuksia, arvioida omaishoidon tuen verotuksen
poistomahdollisuutta, edistää omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista sekä kuntien ja
järjestöjen yhteistyötä.
Hallitusohjelman tuotoksena sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan vuoden 2013 loppuun
mennessä Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Lausuntoja kehittämisohjelmasta ovat
antaneet mm. Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Kuntaliitto. Liittomme lausunnon löydät
sähköisenä osoitteessa: www.omaishoitajat.fi/Uutiset ja tiedotteet kohdasta Liiton lausunto
Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman väliraportista.

Paljon on siis työn alla omaishoitajien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Espoossa omaishoitoa
kehitetään sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä Elinvoimaa ikääntyville - ohjelmassa.
Kehittämistyötä ohjaavat mm. ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 1.7. voimaantullut ikälaki sekä
laki omaishoidon tuesta. Syyskokouksen yhteydessä 24.10.2013 pidämme infotilaisuuden
vastuutahojen tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä.
Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää alkanutta syksyä ja tervetuloa mukaan toimintaamme!
Kristiina Mustakallio
3

TERVETULOA
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräiseen syyskokoukseen

to 24.10.2013 klo 16.30
Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö SALONKI
Kauppamiehentie 6, 4 kerros, 02100 Espoo (Tapiola)
Kokouksen jälkeen Kristiina Mustakallio esittelee Elinvoimaa ikääntyville –ohjelmaa ja
Stig Kankkonen sosiaali- ja terveyslautakunnan linjauksista omaishoidon osalta.

HALLITUS

Kahvitarjoilu!
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VICE ORDFÖRANDENS HÄLSNING
Nu behövs klara program för närståendevården i kommunerna ska stödas och utvecklas. För vår
förenings del innebär det i Esbo och Grankulla, men behovet av närståendevårdsprogram är uppenbart i
hela landet.
Då en sak sägs vara i ordning i princip eller i teorin innebär det oftast att den inte är i ordning. När det
gäller närståendevården kan man säga att förståelsen för den vårdformen i princip och teorin får
förståelse från statsmaktens sida och från till exempel Esbos och Grankullas sida. I princip och i teorin.
Och i ärlighetens namn kanske också lite i praktiken. Tacksamma för det vi redan har måste vi
konstatera att situationen trots allt inte är god och till vissa delar inte ens nöjaktig.
Vardagsverkligheten för närståendevårdarna och de som vårdas är fortfarande obekant för många
beslutsfattare och tjänstemän. Tillsammans försöker vi bland annat inom ramen för Eska informera och
berätta om den verkligheten. Och inte endast informera och berätta om den, utan också komma med
konkreta förslag till hur den kan förbättras.
En klar plan för hur närståendevården ska förbättras på alla plan kräver att både politiska beslutsfattare
och tjänstemän fördjupar sig i de många frågor som måste besvaras. Redan det är värdefullt. Och då
planen är uppgjord är det lättare att arbete mera långsiktigt och systematiskt än vad nu är fallet. Det
skulle vara en så kallad win-win situationen för alla parter: för dem som behöver vård, får
närståendevårdarna och för kommunerna.

YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Nyt on saatava kunnille selkeät suunnitelmat omaishoidon tukemiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistyksemme
kohdalla puhutaan Espoosta ja Kauniaisista, mutta suunnitelmien tarve on huutava kaikissa kunnissa.
Kun joku asia periaatteessa tai teoriassa on kunnossa tarkoittaa se, että asia ei ole kunnossa.
Omaishoitoa ajatellen voinee sanoa, että valtiovallan ja esimerkiksi Espoon ja Kauniaisten kaupunkien
ymmärrys tätä hoitovaihtoehtoa kohtaan on kunnossa. Teoriassa ja periaatteessa. Ja rehellisyyden
nimessä: ei ainoastaan teoriassa ja periaatteessa vaan myös joiltakin osin käytännössä.
Kiitollisina siitä hyvästä mitä meillä jo on, täytyy todeta, että tilanne ei ole hyvä eikä kaikilta osin edes
tyydyttävä. Omaishoitajien ja onaishoidettavien arkitodellisuus on edelleen monelle päättäjälle ja
virkamiehelle tuntematonta aluetta. Yhdessä yritämme muun muassa Eskan kautta kertoa tästä
todellisuudesta. Eikä vain kertoa siitä todellisuudesta, vaan myös esittää konkreettisia ajatuksia
todellisuuden muuttamiseksi paremmaksi.
Selkeä suunnitelma omaishoidon kehittämisellä kaikella tavalla vaatii niin virkamiesten kuin poliittisten
päättäjienkin perehtymistä niihin moniin kysymyksiin, joihin on löydettävä vastauksia. Jo se on
arvokasta. Ja kun suunnitelma on tehty, on mahdollista toimia pitkäjänteisemmin ja järjestelmällisemmin
kuin nyt. Se olisi niin sanottu win-win tilanne kaikille osapuolille: hoidettaville, omaishoitajille ja kunnille.

Stig Kankkonen
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Espoon ja Kauniaisten
Omaishoitajat ja Läheiset ry
täyttää 10 vuotta
Omaishoitajien kirkkopyhä yhdistyksen juhlavuonna
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry täyttää tänä syksynä kymmenen
vuotta. Perinteiseen omaishoitajien kirkkopyhään hiljennytään sunnuntaina
24.11.2013 juhlamessun ja kirkkokahvien merkeissä Olarin kirkossa.
Juhlapäivän ohjelmassa:
Juhlamessu Olarin kirkossa 24.11.2013 klo 10
• Liturgia: lääninrovasti, kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
• Saarna: piispa Tapio Luoma
• Kamarikuoro Wähäpaimen sekä kanttorit Mikko Niinikoski ja Sari Rautio
• Tekstinlukijoina ja kolehdin kerääjinä yhdistyksen edustajat
Messun päätteeksi kirkkosalissa tarjoillaan kirkkokahvit, jonka jälkeen juhlallisuudet
jatkuvat seuraavasti:
• Tervetuliaissanat: yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Mustakallio ja
varapuheenjohtaja Stig Kankkonen
• Espoon kaupungin tervehdys: kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
• Espoon sotaveteraanikuoro
• Juhlapuhe: ministeri Elisabeth Rehn
• Espoon sotaveteraanikuoro
• Hiippakunnan terveiset: piispa Tapio Luoma
• Yhteislaulu tilaisuuden päätteeksi
Lämpimästi tervetuloa!
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KANSALLISEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA LAUSUNTOKIERROKSELLA
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma.
Työryhmä on antanut ohjelmasta väliraportin toukokuussa 2013. Tammikuussa 2012 alkaneen
ohjelman tavoitteita ovat ennaltaehkäisy ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, avohoidon
lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen sekä kotona-asumisen mahdollistaminen.
Kansallisen Omaishoidon Kehittämisohjelman eli KOHO:n väliraportissa on kiinnitetty erityistä
huomiota omaishoitajan aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen
erilaisin keinoin. Keinoina ovat:
–
–
–
–
–

omaishoitoa tukevien palvelujen kehittäminen
lainsäädännön ja ohjauksen parantaminen
rakenteiden uusiminen ja valvonnan kehittäminen
palveluohjauksen parantaminen
omaishoitajien valmennuksen ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisäksi ohjelmassa esitetään vastuuhenkilön nimeämistä omaishoitajan ja hoidettavan tueksi
sekä kaikille sopimusomaishoitajille oikeutta lakisääteiseen vapaaseen ja säännöllisiin
terveystarkastuksiin.
Omaishoito on myös EU-tasolla merkittävä tutkimus- ja kehittämisalue, koska palvelurakenne
muuttuu, työurat pitenevät ja Eurooppa ikääntyy.
Väliraportti on parhaillaan lausuntokierroksella eri asiantuntijatahoilla. Kehittämisohjelman
loppuraportti valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yhdistys järjestää loppuraportin
valmistuttua asiasta infotilaisuuden keväällä 2014.
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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.
•

12.9. Syksyn avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen
puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

•

26.9. Asiantuntijavierailu, Biisafe Oy
” Helpotusta seniorin ja omaishoitajan arkeen uusilla puhelinratkaisuilla”

•

10.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

24.10. Asiantuntijavierailu, Senioriagentit Oy, TtM Hannele Mäkelä
”Yksityiset kotipalvelut ja omavalvonta”

•

7.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

21.11. Asiantuntijavierailu, kotihoidon keskitetyt palvelut, kotihoidon ohjaajat Pirjetta Pinomaa ja Lotta
Starck-Kuukauppi

•

5.12. Asiantuntijavierailu, diakonissa Eveliina Kauppila, Leppävaaran seurakunta
Vertaistukiryhmien yhteydessä voi tilata 30 minuutin hieronnan.
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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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.
•

9.9. Syksyn avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Mustakallio

•

23.9. Asiantuntijavierailu, Biisafe Oy
” Helpotusta seniorin ja omaishoitajan arkeen uusilla puhelinratkaisuilla”

•

7.10. Asiantuntijavierailu, hyvinvoinnin erikoisliike Life, Paula Utti

•

21.10. Asiantuntijavierailu, Senioriagentit Oy, TtM Hannele Mäkelä
”Yksityiset kotipalvelut ja omavalvonta”

•

4.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

18.11. Asiantuntijavierailu, kotihoidon keskitetyt palvelut, kotihoidon ohjaajat Pirjo Kivinen ja Helena
Enlund

•

2.12. Asiantuntijavierailu, diakoni Kristiina Huotari, Olarin seurakunta
Vertaistukiryhmien yhteydessä voi tilata 30 minuutin hieronnan.
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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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.
•

16.9. Syksyn avajaiskahvit Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen
puheenjohtaja Kristiina Mustakallio

•

30.9. Asiantuntijavierailu, Biisafe Oy
” Helpotusta seniorin ja omaishoitajan arkeen uusilla puhelinratkaisuilla

•

14.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

28.10. Asiantuntijavierailu, Senioriagentit Oy, TtM Hannele Mäkelä
”Yksityiset kotipalvelut ja omavalvonta”

•

11.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

25.11. Asiantuntijavierailu, kotihoidon keskitetyt palvelut, kotihoidon ohjaajat Annamiina Jauhiainen ja Irja
Bäckström

•

9.12. Asiantuntijavierailu, diakoni Katja Karvinen, Tapiolan seurakunta
Vertaistukiryhmien yhteydessä voi tilata 30 minuutin hieronnan.
Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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APUVÄLINEMESSUT TAMPEREELLA

Apuväline on monipuolinen tapahtuma, jossa esitellään tuotteet ja palvelut eri vammaisryhmien sujuvaan arkeen
sekä erilaiseenhoito- ja kuntoutustyöhön. Siellä kohtaavat alan ammattilaiset, kuluttaja-asiakkaat sekä palvelujen
ja tuotteiden tarjoajat.
Tapahtuma järjestetään jo 15. kerran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Viime tapahtumassa,
marraskuussa 2011, vieraili kolmen päivän aikana noin 12 000 kävijää.
Lisää tietoa tapahtumasta verkossa http://www.expomark.fi/fi/messut/apuvaline2013

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. Toimintamalli on saatu HelsinkiMissionista.
Lisätietoja Keikka-avusta antaa koordinaattori Milla Koski, puhelin 050 381 0999 ja sähköposti keikka@ejy.fi.
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RETKI POKROVAN LUOSTARIIN KESKIVIIKKONA 30.10.2013

Yhdistyksen syksyisenä virkistyspäivänä 30. lokakuuta tutustumme Pokrovan kirkkoon ja
ortodoksiseen veljesyhteisöön Kirkkonummen Jorvaksessa (Elfvikinkuja 11).
Bussikuljetus lähtee Leppävaarasta kello 10.00 (Armas Launiksenkau 9),Tapiolasta klo 10.20
(Kauppamiehentie 6) ja Matinkylästä klo 10.40 (Piispansilta 16 A).
Vierailumme Pokrovaan alkaa kirkkoon tutustumisella. Kokoontuminen tapahtuu kirkon edessä
kello 11. Kirkkoon ja puutarhaan tutustuminen kestää tunnin verran. Kirkon sisäänkäynnissä on
yksi porras.
Kirkkoon tutustumisen jälkeen siirrymme päärakennukseen Villa Dannebrogiin. Päärakennuksen
sisäänkäynnissä on seitsemän porrasta.
Ruokailun jälkeen on mahdollisuus vierailla pienessä putiikissa, jossa on veljestön itsensä
kerättyjä, säilömiä, kuivattuja ja valmistettuja luonnon tuotteita lehmuksenkukka-teestä, mehuista,
sienisäilykkeistä erilaisiin hilloihin.
Virkistyspäivän omakustannushinta on 30€ henkilöltä. Yhdistys järjestää ja maksaa kuljetuksen.
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
Lisää tietoa yhteisön verkkosivuilta http://www.pokrova.fi/
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VIRKISTYSPÄIVÄ SIIKARANNASSA 13.11.2013

Toinen syksyn virkistysretkistä suuntaa Hotelli Siikarantaan, entisen Eerikin kartanon tiluksille.
Hotelli sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa, Siikajärven rannalla.
Bussikuljetus lähtee Leppävaarasta kello 9.00 (Armas Launiksenkau 9),Tapiolasta klo 9.20
(Kauppamiehentie 6) ja Matinkylästä klo 9.40 (Piispansilta 16 A).
Tervetulokahvien jälkeen kuulemme luennon vertaisuuden voimasta ja oikeudesta välittää
omasta hyvinvoinnista. Vuorovaikutteiseen luentoon voivat kaikki osallistua.
Luennon jälkeen on vuorossa buffet-lounas.
Lounaan jälkeen kuulemme kehonhuoltoon ja –hoitoon liittyviä asioita sekä saamme tähän
liittyviä kotiohjeita. Lopuksi rentoudumme ohjaajan opastuksella.
Päivän päätteeksi nautimme kahvit ja lähdemme kotimatkalle.
Virkistyspäivän omakustannushinta on 40€ henkilöltä. Yhdistys järjestää ja maksaa kuljetuksen.
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
Lisää tietoa hotellin verkkosivuilta	
  http://www.hotellisiikaranta.fi	
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LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN JA
OMAISHOITAJIEN YHTEINEN
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	
  
Tervetuloa	
  viettämään	
  syksyn	
  
virkistyspäivää	
  Hvittorpin	
  leirikeskukseen!
Virkistyspäivä	
  on	
  tiistaina	
  23.9.	
  klo	
  9-‐17.
Päivä	
  on	
  suunnattu	
  Leppävaaran	
  
seurakunnan	
  alueella	
  asuville	
  omaishoitajille	
  ja	
  heidän	
  läheisilleen.	
  	
  
Päivän	
  ohjelma	
  sisältää	
  ohjelmaa	
  niin	
  yhdessä	
  kuin	
  erikseen,	
  liikuntaa,	
  musiikkia,	
  
mahdollisuuden	
  levätä	
  sekä	
  yhteisen	
  messun	
  iltapäivällä.	
  	
  Ruokapöytä	
  on	
  katettuna	
  
sekä	
  aamulla	
  että	
  päivällä	
  ja	
  kahviakin	
  on	
  tarjolla.	
  Perinteisesti	
  leirikeskuksistamme	
  
ei	
  tarvitse	
  tyhjällä	
  vatsalla	
  kotiin	
  lähteä	
  J
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.
Ilmoittautuneille	
  lähetetään	
  kirje,	
  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 TAPAHTUMIA  

Kohti uutta
Ryhmä leskeksi jääneille entisille
omaishoitajille.
Tule tekemään uusia löytöjä arkeen.

Ryhmä aloittaa maanantaina 16.9.2013
klo 13-15 Tapiolan kammarissa,
Kauppamiehentie 6, 4.krs. Seuraavat
kokoontumiset ovat 16.9., 30.9., 14.10.,
28.10., 11.11. ja 18.11.

Kahvitarjoilu!

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
viimeistään 9.9. diakoni Katja Karvinen
p. 040-593 7386.

ADRESSIT
Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton suruadresseja voi ostaa
Tapiolan toimistoltamme, osoitteesta
Kauppamiehentie 6.
Adressit maksavat 10€/kpl ja ne voi maksaa ennakkoon tilille
numero
FI06 8000 1970 9771 21 tai mukaan tulevalla
pankkisiirtolomakkeella.
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OMAISHOITAJIEN APUVÄLINEET AJANTASALLE
Senioreiden kotona asuminen yhä pidempään on kasvava trendi ja useimmiten myös iäkkään
ihmisen oma toive. Tämä luo tarvetta arkea helpottaville apuvälineille niin seniorille kuin
omaishoitajallekin. Tämän päivän apuvälineiden tulisi olla helposti käyttöönotettavia, edullisia
sekä iäkkäälle henkilölle tarpeeksi selkeitä käyttää.
BiiSafe on suomalainen vuoden 2011 lopulla perustettu yritys, joka kehittää mobiililaitteisiin
perustuvia turvaratkaisuja ja niihin liittyviä oheislaitteita, kuten BiiSafe Clib. Tuotteita
kehitettäessä keskiössä ovat olleet mm. iäkkäiden kotona asuvien henkilöiden sekä heidän
omaistensa tarpeet.
BiiSafe Clib on moderni vaihtoehto tänä päivänä
käytössä oleville turvarannekkeille, jotka saattavat olla
vaikekäyttöisiä, eivätkä välttämättä niin kauniitakaan.
Useiden turvarannekkeiden toiminta rajoittuu edelleen
kotiin.
Clib on tyylikäs painike, jota voi käyttää niin ranteessa, kaulakoruna, vyöllä, taskussa kuin
avaimenperässäkin. Siinä on vain yksi painike. Kun sitä painaa kerran, se rekisteröi ja lähettää
sijaintitiedon esim. omaiselle. Omainen näkee sijaintitiedon oman puhelimensa näytöltä
karttanäkymässä. Pidempään painettaessa se lähettää hälyytyksen. Vaihtoehtoisesti paikkatieto
ja hälytys voidaan lähettää myös tekstiviestinä.
Clib toimii yhdessä mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti) kanssa, johon on ladattu BiiSafesovellus. Sovellus ladataan sekä seniorin että omaisen puhelimeen, jonka jälkeen ne
automaattisesti kytkeytyvät yhteen ja kommunikovat sekä keskenään että Clib-painikkeen
kanssa. BiiSafe toimii siellä missä kännykkäkin. Sijaintitiedon tai hälytyksen voi siis tehdä myös
liikkeellä ollessa. Lisäksi sovellus tunnistaa erilaisia kodin hälytysääniä. Jos esimerkiksi kotona
asuvan seniorin palohälytin alkaa soida, saa omainen siitä tiedon omaan puhelimeensa.
Haluatko kokeilla BiiSafen turvaratkaisua?
BiiSafe-sovellus on ollut saatavilla jo vuoden ajan. Siihen liitettävä Clib-painike on tulossa
markkoinoille vuoden 2013 lopulla. Etsimme ratkaisulle koekäyttäjiä, joiden palautteen avulla
voimme kehittää ratkaisua edelleen. Tarjoamme halukkaille Espoon omaishoitajien jäsenille
tarvittavat mobiililaitteet sekä Clib-painikkeen puolen vuoden ajaksi veloituksetta
käyttöön.
Ota yhteyttä: Pekka Kettunen, BiiSafe Oy, puhelin 045-2378656
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LISÄÄ ELÄMÄNLAATUA OMAISHOIDON ARKEEN
Seniori kotiutuu sairaalasta. Hänen iäkäs puolisonsa toimii
omaishoitajana. Omat aikuiset lapset auttaisivat mielellään, mutta he
asuvat toisella paikkakunnalla ja elävät omia ruuhkavuosiaan. Taitaa
olla tuttuakin tutumpi tilanne useamman omaishoitajan kohdalla.
Omaishoitajana toimimisen tekee haastavaksi kaiketi se, että sitä
haluaa tehdä rakkaudella – omia voimavaroja liiemmin ajattelematta.
Yhä useampi omaishoitaja on itse eläkeläinen + 65. Omaishoitajat
kärsivät kuitenkin usein heikentävästä stressistä, joka voi vaarantaa
heidän oman terveytensä. Tämä voi taas puolestaan asettaa
hoivattavan alttiiksi vaaralle. Viha, ahdistus, uupumus ja syyllisyys
ovat vain muutamia merkkejä, jolloin omaishoitajan on syytä pyytää
apua, jotta hän voi levätä itse.
Espoolaiset ikäihmiset haluavat kokonaisvaltaisia – räätälöityjä ratkaisuja, joissa voivat itse
vaikuttaa hoivapalveluunsa, selviää Home Instead Seniorihoivassa palveluedustajana
työskentelevän sairaanhoitaja Anja Rokalan YAMK - Opinnäytetyöstä ”Terveyden edistäminen
espoolaisten ikääntyneiden voimavarana”.
”Olen nähnyt käytännössä, mitä espoolaiset ikääntyneet toivovat ja mikä heitä motivoi pitämään
itsestään huolta. He haluavat asua ja olla kotona mahdollisimman pitkään ja vaikuttaa omaan
elämäänsä pitämällä päätösvallan itsellään. Ikäihmisten tarpeet eivät ole sairaanhoidollisia, siksi
kotona asumista tulee tukea monin eri tavoin”, kertoo Rokala.
Yksi ryhmä on omaishoidettavat sekä omaishoitajat ja heidän terveyden edistämisen tukeminen.
Vaikka omaishoitajilla on mahdollisuus lakisääteisiin lomiin - ja virkistyspäiviin, niin lähes 50 %
omaishoitajista ei useista eri syistä edelleenkään pidä lakisääteisiä vapaitaan.
”Useimmiten syynä on pidetty sitä, että omaiset eivät halua siirtää, tai omaishoidettava ei itse
halua lähteä muualle hoitoon kotoaan, toteaa THL: n erikoistutkija Eero Siljander.
Home Instead Seniorihoiva haluaa olla tukemassa omalla toiminnallaan omaishoitajatilanteessa
olevia, tuomalla palvelun omaishoidettavan kotiin.
”Huolestuttavaa on, että ikäihminen on vain toimenpiteiden kohde. Opinnäytetyön
tutkimuksessani selvisi, että ikäihmiset kaipaavat ennen kaikkea ’ole minulle ihminen’ –
mentaliteettia. Tätä ajatusta Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009-2015 tukee myös”, jatkaa
Rokala.
Home Instead Seniorihoivan palveluihin kuuluvat räätälöidyt omaishoitajien lomitukset.
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”Meillä on mahdollisuus vastata tarpeeseen 24 tuntia vuorokaudessa. Omaishoitajat ovat usein
tilanteissa, jossa he tarvitsevat muutaman tunnin lomitusapua, jotta he voisivat käydä esimerkiksi
omilla asioillaan. Tähän tarpeeseen hoivanantajamme voivat vastata”, huomauttaa Rokala.
Home Instead Seniorihoivan tavoitteena on muuttaa ikäihmisten kokema ikääntymiseen liittyvä
pelko toivoksi paremmasta ja tarjota yksinäisyyteen kumppanuutta. Työn avulla mahdollistetaan
viimeisten elinvuosien viettäminen omassa kodissa laitosasumisen sijaan. Palveluihin kuuluvat:
kumppanuus- ja seuranpito, ulkoilutus ja viriketoiminta, ruuanvalmistus, kodinhoito, asiointi- ja
kuljetuspalvelut, omaishoitajien lomitukset, sekä henkilökohtainen avustaminen.
Home Instead Seniorihoiva tekee yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa ja palvelut ovat ennen
kaikkea kaupungin palveluita täydentäviä.

Lisää tietoa palveluista internetistä www.homeinstead.fi
sekä puhelimitse 010 841 7400 ja sähköpostilla info@homeinstead.fi
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Oma Tuki –omaishoitajien tukeminen osaksi yritysten ja muiden työyhteisöjen henkilöstöhallintoa ja
yhteiskuntavastuuta
Oma Tuki -hanke on RAY:n rahoittama nelivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää
työssäkäyville omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistämiseksi. Hanke on alkanut
keväällä 2013 ja sen toteuttaa Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry yhteistyökumppaneinaan
Espoon seurakuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki sekä LähiTapiola -ryhmä.
Mitä haluamme?
• Luoda uusia toimintamalleja omaishoidon ja työn yhteensovittamiseksi sekä kehittää
työyhteisökohtaisia tukimuotoja, joista omaishoitaja voi valita itselleen parhaiten sopivat muodot.
• Vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien työssäjaksamista
• Vahvistaa perheystävällistä ja omaishoitajamyönteistä työyhteisökulttuuria
Miten saavutamme?
• Löytämällä omaishoitotilanteessa olevat ja sitä ennakoivat henkilöt työyhteisöstä
• Kartoittamalla henkilöstön toiveet ja tarpeet
• Lisäämällä työssäkäyvien omaishoitajien tietoa, taitoa ja ymmärrystä varhaisen puuttumisen keinoin
-‐ kouluttamalla, ohjaamalla, neuvomalla ja viestimällä
-‐ vertais- ja virkistystoiminnalla
• Lisäämällä henkilöstöhallinnon tietoa omaishoitajuudesta työnantajakohtaisten toimintamallien
kehittämisen tueksi
Mitä saamme?
• Työssäkäyvien omaishoitajien jaksaminen paranee ja arki helpottuu
• Työyhteisön omaishoitajatietoisuus ja –myönteisyys lisääntyy
• Oikeudet palveluihin tulevat tutuiksi
• Hankkeen myötä rakennettava työnantajakohtainen toimintamalli on sovellettavissa myös muihin
toimijoihin ja työyhteisöihin. Lisätietoja: Kristiina Mustakallio 040 531 0990.

OMAISHOITAJAN PALSTA – MEIDÄN TARINAMME
Meillä tarkoitan Helsingin Eirassa syntynyttä ja kasvanutta vaimoani ja minua joka synnyin Espoon
Bembölessä, eli Hölmölässä, kun en kuulema voinut tuolloin Viipurissa syntyä. Tarinamme jatkuu niin
että tapasimme toisemme v. 1960 saman työnantajan palveluksessa, naimisiin menimme v. 1965 ja
rakas tyttäremme syntyi v. 1966. Nyt meillä on kolme lastenlastakin.
Sitten tultiin vuoteen 1986 jolloin vaimollani diagnosoitiin Parkinsonin tauti. Se vähän tyrmistytti kun
ei oikein tiedetty mitä se toisi tullessaan. Elämämme jatkui kuitenkin ”normaalina” ja vaimoni pystyi
työskentelemään aina v. 1994 asti jonka jälkeen hän jäi sairaseläkkeelle.
22

Tällä hetkellä kun herra Parkinson on asunut 27v kanssamme voidaan sanoa että kahdenkymmenen
ensimmäisen vuoden aikana onneksemme tauti on elänyt hiljaiseloa joka ei suinkaan ole ihan tyypillistä
Parkinsonin taudin etenemisessä. Mitään omaishoitotarvetta ei myöskään ollut.
Vuodesta 2006 asiat alkoivat kuitenkin mennä asteittain huonompaan suuntaan ja roolini
”epävirallisena” omaishoitajana käynnistyi, jatkuen sellaisena vielä vuoden 2007. Vuonna 2008 tein
omaishoitosopimuksen ja toimin vaimoni ”virallisena” omaishoitajana aina 5/2012 asti. Ennen
virallisen kauden alkua minulla oli siis muutama vuosi aikaa opetella ymmärtämään mitä kaikkea
omaishoitajan tehtäviin voi kuulua. Luin Parkinsonin tautiin liittyviä lääketieteellisiä kirjoituksia ja eri
tahojen kokemuksia omaishoitajana olosta ja siinä ohessa sain tietysti koko ajan käytännön kokemusta
erilaisista hoitotilanteista.
Sairauden kulku eteni väistämättä ja selvästi oli havaittavissa mielialan- ja suorituskyvyn muutoksia,
passiivisuutta, alakuloa ja ilottomuutta. Henkinen suorituskyky laski, tuli muistamattomuutta, aloite- ja
toimintakyvyttömyyttä, osaamattomuutta tavallisissa arkipäivän asioissa. Lisäksi asioiden ja esineiden
hahmottamiseen ja liikkumiseen tuli selviä vaikeuksia ja on-off vaiheet, eli jumiutumiset täysin
paikoilleen lisääntyivät. Asioiden kehityssuunnasta johtuen varmaan stressaannuin ja omaishoitajana
rupesin tuntemaan suurta riittämättömyyttä jo siksi ettei minulla, eikä varmaan monella muullakaan
omaishoitajalla ole mitään ammatillista koulutusta tähän moni-ilmeiseen ja vaativaan hoitajarooliin.
Vuonna 2010 alkoi sitten sairaala- ja kuntoutumiskierre, kun vaimoni kaatui ja mursi lonkkansa.
Ensimmäinen leikkaus tehtiin Jorvissa joka osoittautui kuitenkin siihen tilanteeseen riittämättömäksi
sillä Parkinsonin pakkoliikkeiden takia lonkka loksahti neljä kertaa paikoiltaan ja se jouduttiin aina
lievässä narkoosissa vetämään paikalleen. Lopulta lonkkaan jouduttiin laittamaan tekonivel Peijaksen
sairaalassa.
Voi vain arvata mitä lukuisat nukutukset leikkauksien yhteydessä tekivät Parkinson potilaan aivoille.
Tapahtuneesta huolimatta elämä jatkui mielestäni kohtalaisen hyvänä kunnes oma terveyteni alkoi
pettää. Huhtikuussa 2012 jouduin Jorviin jossa minulle tehtiin kiireellisenä kolme leikkausta ja
sairaalassa oloaikaa vierähti viisi kuukautta. Elämä onneksi voitti ja jäin henkiin. Näin jälkeenpäin voi
todeta että omaishoito on henkisesti niin raskasta ja stressaavaa että ihmisen pitäisi pystyä olemaan
itselle enemmän armollinen ja kyettävä paremmin seuraamaan oman fyysisen- ja henkisen kunnon
kehittymistä.
Tämä tilanne oli myös käänteentekevä ajankohta kotona tapahtuvan omaishoidon muuttumiselle. Kun
vaimoni ei voinut jäädä kotiin yksinään niin onneksi omaishoitajana minua tuurannut tyttäremme tunsi
byrokratian koukerot ja pystyi järjestämään äidilleen pitkäaikaishoitopaikan huhti-toukokuuksi
Viherkotiin ja toiminnan siellä lakattua 1.6.2012 lukien uuteen Elä- ja Asu Seniorikeskukseen
Kauklahdessa. Tämä tarkoitti ettei hoitopaikkaa tarvinnut vaihtaa parin viikon välein kuten aluksi
tarjotuissa lyhytaikais hoitopaikan päätöksissä olisi käynyt. Nyt vaimollani on 20 m2 parvekkeellinen
yksiö, pienoiskeittiö, kylpyhuone ja ennenkaikkea 24/7 tapahtuva koulutettujen ammatti-ihmisten hoito
ja huolenpito. Alkuvaikeuksien ja ratkaisevasti muuttuneen elämäntilanteemme hyväksymisen jälkeen
elämäntarinamme voi onneksi jatkua.
Martti Turpeinen
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