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OSOITTEENMUUTOKSET
Muistattehan ilmoittaa uuden osoitteenne
toimistollemme tai suoraan Omaishoitajat ja läheiset –
liitton, puhelin 020 7806 500 tai www.omaishoitajat.fi.
Automaattista päivitystä väestörekisterin kautta ei ole.
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
Jorma Back, hallituksen jäsen
OTK
puh: 050 556 2688
Irma Kettunen, hallituksen jäsen
eläkeläinen
puh: 050 340 1727
Sanna-Kaisa Koski, hallituksen jäsen
eritysasiantuntija, Espoon kaupunki
puh: 044 510 1079
Pirkko Sassi, hallituksen jäsen
projektikoordinaattori, Hengitysliitto
puh: 040 630 7601
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, yhdistyksen toiminnanjohtaja, projektipäällikkö, kaupunginvaltuutettu
puh: 040 531 0990
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kannaltamme mielenkiintoinen väitöstutkimus tulee
tarkastettavaksi Tampereen yliopistossa. Se koskee
nimittäin omaishoidon tukea. Tutkimus on myös
kannustavaa meille omaishoidon piirissä toimiville ja
sen tulisi olla herätyskello poliittisille päättäjille kaikilla
tasoilla.
Tutkimuksen tulokset ovat yksiselitteisiä:
panostamalla ja tukemalla omaishoitoa voidaan
samalla lisätä hyvinvointia ja säästää euroja. Yhtälö,
joka tuntuu melkein liian hyvältä ollakseen totta.
Tätä taustaa vasten pitää ihmetellä – ja jopa suuttuakin – jos valtio ja kunnat eivät näe tai ymmärrä panostuksen
merkitystä omaishoitoon. On helppo yhtyä väitöstutkimuksen toteamukseen: omaishoidon tukea kannattaisi
maksaa nykyistä useammalla hoitajalle. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä.
Yhdistyksemme tekee jo nyt yhteistyötä kaupunkien (Espoo ja Kauniainen) kanssa, seurakuntayhtymän ja
paikallisseurakuntien, oppilaitosten ja muiden yhdistysten kanssa. Tämän yhteistyön kehittäminen ja lisääminen ja
uusien yhteistyötahojen löytäminen koituisi varmasti omaishoitajien parhaaksi.
Yhteistyö on avainasemassa myös kun teemme voitavamme asenteiden tasolla. Ja asenteet taas ovat
avainasemassa pyrkimyksissämme kaikella tavalla parantaa omaishoitajien elämää ja toimintaedellytyksiä. Ja
asenteissa totisesti on parantamisen varaa.
Hyvää loppukesää ja syksyä teille kaikille - Stig

ORDFÖRANDENS HÄLSNING
En för oss som är aktiva inom närståendevården viktig doktorsavhandling kommer till granskning i Tammerfors.
Det är en avhandling om närståendevårdens ekonomiska betydelse. Avhandlingen inspirerar oss som arbetar
med närståendevårdsfrågor och den borde vara en väckarklocka för beslutsfattare på alla plan.
Forskningsresultaten är nämligen entydiga: att satsa på och stöda närståendevårdare ger direkta och stora
inbesparingar. Kort sagt är det fråga om att med jämförelsevis små satsningar uppnå stora inbesparingar. Det
låter som en omöjlig ekvation, men så är det alltså i alla fall.
Mot denna bakgrund kan man bli både förvånad och till och med arg om staten och kommunerna inte går in för att
aktivt satsa på förbättrade förhållanden för närståendevården och närståendevårdarna. En första åtgärd är att
betala understöd till fler närståendevårdare.
Samarbete med olika aktörer är en annan viktig faktor för att vårt arbete ska bli framgångsrikt. Redan nu
samarbetar vår förening med Esbo och Grankulla städer, med de kyrkliga samfälligheterna och
lokalförsamlingarna, med läroinrättningar, och med olika föreningar. Ett intensifierat och utbyggt samarbete är
säkert till glädje och nytta för närståendevårdarna.
Samarbetet är också i nyckelställning då det gäller att skapa positivare attityder till och större förståelse för
närståendevården och närståendevårdarnas verklighet. Och där finns det mycket att göra.
Ett gott slut på sommaren och en god höst till er alla - Stig
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA
Hyvä yhdistyksemme jäsen,
toivotan sinulle hyvää alkanutta syksyä ja toivon, että
tulet mukaan toimintaamme!

Omaishoitajan arki on kiireistä ja irtautuminen hoivatyöstä usein vaikeaa. On tärkeää, että
sosiaaliset suhteet säilyvät ja saa kokemustietoa muilta samassa tilanteessa eläviltä.
Kannustan sinua tapaamaan omaishoitajia esimerkiksi vertaisryhmissämme ja
osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiimme. Huomioithan, että kaikki tapahtumamme ovat
tarkoitettuja sekä sinulle että läheisellesi.
Omaishoitajan arkeen kuuluu neuvonpito hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta.
Näkemyseroja syntyy usein tuen tarvetta arvioitaessa. On valitettavaa, että resurssien
rajallisuus ohjaa ehtoja avun saannille ja tarveharkinnan tiukentamiselle, mikä näkyy myös
omaishoitajan arjessa.
Luottamus on kaiken A ja O
Omaishoitaja on hoivatilanteensa asiantuntija. Siksi on tärkeää, että omaishoitajan
kokemustietoon ja ymmärrykseen hoivan tarpeesta suhtaudutaan vakavasti. Tulee
muistaa, että laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista painottaa, että
asiakkaan toivomukset ja mielipiteet tulee ensisijaisesti huomioida ja tulee myös muistaa,
että henkilön itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Tämän toteutuminen on edellytys
keskinäiselle luottamukselle ja hyvälle omaishoidolle.
Työssäni tapaan sinnikkäitä omaishoitajia, jotka saavat äänensä kuuluville. Myös nämä
henkilöt kokevat tilanteen raskaaksi. Kuinka sitten käy heidän, jotka eivät jaksa vaatia?
Yhdistyksemme vertaisryhmissä ja muussa toiminnassa on mahdollista keskustella, saada
tietoa ja neuvoja myös muilta omaishoitajilta haastaviinkin tilanteisiin.
Näkemisiin!
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. Ensimmäinen varsinainen toimikausi on nyt
takana. Kesän jälkeen aloitamme uusilla suunnitelmilla ja viemme toimintoja yhä syvemmälle kumppaniorganisaation rakenteisiin. Toteutamme hankkeen yhteistyössä Espoon seurakuntayhtymän, Kauniaisten kaupungin ja
LähiTapiola-ryhmän kanssa.
Kuluneen talven aikana kokoonnuimme kahdeksan kertaa omaishoitajavalmennuksen merkeissä Kauniaisissa.
Tapaamisissa käsittelimme palveluohjausta, omaishoitajaksi tunnistautumista sekä erilaisia voimavarojen
lisäämisen ja käytön menetelmiä kuten taideterapiaa, rentoutusta sekä psykodraamaa. Kokeilimme myös tietoisuustaitojen lisäämisen eli mindfulnessin keinoja sekä kuulimme tärkeää asiaa sisäisestä motivaatiosta ja vaikuttamisesta omaan ajatteluun. Toiminnot Espoon seurakuntayhtymän kanssa aloitettiin tammikuun lopulla pidetyllä
aloitusseminaarilla. Tapaamiset jatkuivat OmaisOiva-kahviloiden merkeissä kevään aikana Tilaisuuksissa on ollut
mukana osallistujia eri paikallisseurakunnista, työterveyshuollosta sekä hankkeen kumppaneilta. Toiminnot
LähiTapiolan kanssa ovat alkamassa lähiaikoina.
Hankkeemme on aktiivisesti mukana myös Työterveyslaitoksen Työ ja perhe-elämä –ohjelmassa sekä Laurea
ammattikorkeakoulun mHealth booster –hankkeessa, jotka kumpikin etenevät omien aikataulujensa mukaisesti.
Omaishoidon olemassaolon ja laajuuden oivaltaminen sekä sen kuuluminen osana
työssä jaksamisen tukemiseen on tärkeä osa tämän päivän työelämää. Omaishoidon ja
hoivavastuun merkitys on yhteiskunnallisesti hyvin suuri ja kaikki toimenpiteet työssäjaksamisen tukemiseen ovat merkittäviä. Työmme jatkuu ja kannustamme kaikkia
omaishoitotilanteessa olevia osallistumaan hankkeeseen ja sen aktiviteetteihin.
Mitä haluamme?
•
Luoda uusia toimintamalleja omaishoidon ja työn yhteensovittamiseksi sekä kehittää
työyhteisökohtaisia tukimuotoja, joista omaishoitaja voi valita itselleen parhaiten sopivat muodot.
•
Vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien työssä jaksamista.
•
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 sekä
-‐
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.
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT ESPOOSSA VUONNA 2014
1 Hoitoisuusryhmä on 1650,55 €
2 Hoitoisuusryhmä on 761,99 €
3 Hoitoisuusryhmä on 419,03 €
Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi
kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä
johtuvasta syystä. Vuonna 2014 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 2014
1 Vårdberoendegrupp är 1650,55 €
2 Vårdberoendegrupp är 761,99 €
3 Vårdberoendegrupp är 419,03 €.
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) 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
Leppävaara
Viherlaakso
Espoon keskus
Pohjois-Tapiola
Etelä-Tapiola
Matinkylä-Olari
Espoonlahti

Merja Rantio
Maiju Jämsä
Päivi Latvala
Ritva Westerholm
Erja Rauste
Merja Toni
Marjo-Riitta Hirvonen

puh 046 877 2682
puh. 043 824 8453
puh. 043 824 8653
puh. 043 824 8656
puh. 046 877 2681
puh. 043 824 8655
puh. 043 825 2089 / Hannele Karlsson puh. 043 824 8649

Muistipoliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä. Muistitutkimuksiin pääsystä saat neuvoa toimiston
puhelinnumerosta 043 824 4982.

**************************************************************************************
TERVETULOA KARATALOON!
Olohuone on Karatalossa (Kotkatie 4) sijaitseva mukava
oleskelupaikka, jonne voit tulla yhdessä hoidettavasi kanssa. Tule
juomaan kupponen kahvia, pelaamaan lautapelejä, lukemaan
lehtiä, katsomaan aulatilan avointa näyttelyä, jutustelemaan tai
vaikka jatkamaan käsityötäsi!
Ovet ovat avoinna 25.8. alkaen maanantaisin ja tiistaisin klo 9-17
sekä joka toinen sunnuntai klo 13-17, jolloin useimmiten talossa
tapahtuu monenlaista toimintaa.
Tarkemmat aukioloajat ja ohjelman löydät nettisivuiltamme
www.karatalo.fi.
Tiedusteluihin vastaa Marianne Marttila p. 043 825 6722.
Kuva: Marianne Marttila
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ARMI AKTIIVITUOLI APUNA ARJESSA
Armi Aktiivituoli helpottaa ikäihmisen tai heikkovoimaisen henkilön jalkeille pääsyä. Se
toimii myös avustavan henkilön kuten vaikkapa omaishoitajan apuna.
Nouseminen tuolista parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa. Armi Aktiivituolista nousemisessa
ihminen itse toimii moottorina. Tuoli toimii sekä nousemisen apuvälineenä että välineenä
omatoimisessa harjoittelussa.
Istuja nousee tuolilta käsinojien ja kallistuvan
istuinosan avulla.
Tuolin mekaniikka ohjaa ja avustaa nousemaan
omatoimisesti tuolilta ylös mahdollisimman pienellä
voimalla. Näin myös heikkovoimainen tai
esimerkiksi alaraajojen nivelongelmista kärsivä
henkilö voi nousta tuolista omatoimisesti ja
hyödyntää nousemisessa omia voimiaan.
Vahvistunut lihaskunto parantaa voimaa ja
tasapainoa. Se puolestaan pienentää
kaatumisriskiä.
Kuvassa yhteyspäälliköt Mervi Heinaro ja Mikko
Kivekäs TamErgolta havainnollistavat tuolista
nousemista hoitavan henkilön ohjatessa liikettä
selkä- ja käsinojasta tukemalla.
Internetistä sivulta www.armi-aktiivituoli.fi löytyy
lisää tietoa ja hauska video, jossa näyttelijä Eila
Roine esittelee tuolia.
Liikkuminen on parasta lääkettä
Armin avulla voidaan keventää omaishoitajan tai palvelukodissa työskentelevän hoitajan
kuormitusta. Huonokuntoisen henkilön auttaminen nousemisessa on usein raskasta sekä
hoitajalle että hoidettavalle.
Pitkäaikaisen istuminen altistaa monelaisille kroonisille sairauksille kuten esimerkiksi sydän- ja
verenkiertoelinsairauksille, 2-tyypin diabetekselle sekä tuki – ja liikuntaelinsairauksille.
Pitkäaikaisen istumisen haittavaikutuksien ehkäisyyn paras lääke on liikkuminen. Nousua
avustava ja aktiivisuutta tukeva tuoli tekee ylösnoususta miellyttävän ja mahdollistaa
omatoimisen liikkumisen.
Armi Aktiivituolin seuraavaan versioon on suunnitteilla myös laskuri, joka laskee jokaisen nousun.
Tuolia voi toki jo nytkin käyttää harjoitusvälineenä yksilö- tai ryhmäharjoittelussa. Aktiivituolia voi
myös hyödyntää vaikkapa taukoliikunnassa.
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Kotimainen innovaatio
Armi Aktiivituolin omapaino on 36 kg. Tukevan rakenteen vuoksi kaatumisvaaraa ei ole. Tuolista
on kaksi versiota, joista toinen on matalaselkänojainen ja toinen korkeampi niskatuella varustettu
malli. Istuinosan korkeutta voi osin itse säätää istujan pituuteen sopivaksi. Verhoilu on
mahdollista tilata omavalintaisella, myös kotien paloturvallisuusvaatimukset täyttävällä kankaalla
tai nahalla.
Suoraan toimittajalta tilatun tuolin hinta on verhoilusta riippuen 1190-1400 euroa. Yhdistyksemme
jäsenet voivat saada tilaushintaan alennusta 5 prosenttia tilatessaan tuolin suoraan TamErgo
Oy:ltä.
Jälleenmyyjinä toimivat tällä hetkellä Kinnarps Oy sekä Isku.
Yhteystiedot: TamErgo Oy / Armi Palvelupiste
Sammonkatu 22-24, 33540 Tampere
puhelin 040 350 7117 ja sähköposti asiakaspalvelu@tamergo.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. 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.

***************************************************
OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ
Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään perinteisesti viikolla 48. Viikon aloittaa
omaishoitajien kirkkopyhä, jonka juhlajumalanpalvelus pidetään sunnuntaina 23.11.2014.
Tiedustelut Kristiina Mustakallio, puhelin 040 5310990.
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KUNTOUTUSTA KOTIIN
Liikkumisen vaikeutuessa on kotiin saatava kuntoutus ensiarvoisen tärkeää.
Ammattitaitoinen fysioterapia auttaa pitämään huolta toimintakyvystä myös silloin, kun
mahdollisuudet omaehtoiseen liikkumiseen ovat rajoitetut.
Tunteet ja kehon erilaiset tuntemukset liittyvät kiinteästi yhteen. Elämän varrella koetut
tapahtumat voivat aiheuttaa lihasjännitystä ja kiputiloja. Kroonisiksi muuttuneet jännitykset
rajoittavat elämäämme ja toimintakykyämme. Liikkuvuuden ja tasapainon harjoittaminen
lisää turvallisuutta vähentämällä kaatumisia sekä tukemalla henkilön omatoimisuutta ja
kotona pärjäämistä. Elämänlaatu paranee kivuttomamman liikkumisen ja virkeämmän
mielen myötä.
Kuntoutus suunnitellaan vastaamaan sekä asiakkaan että terveydenhuollon
asiantuntijoiden vaatimuksia. Jokaisesta asiakkaalle tehdään kirjallinen suunnitelma, joka
toimitetaan lähetteen antaneelle lääkärille kuntoutuksen päättyessä.
Fysioterapeutti Eeva Palva-Reponen tarjoaa yrityksensä, Tmi Eevafysion kautta
kokonaisvaltaista kuntoutusta omaan kotiin, hoivakotiin tai palvelutaloon. Eevafysio tarjoaa
monipuolisia fysioterapiapalveluja omaishoitajille ja hoidettaville, senioreille sekä
muistisairaille Espoon alueella. Tarjolla on myös ryhmäliikuntaa muistia aktivoivien,
rentouttavien ja kehontuntemusta lisäävien menetelmien avulla.
Lisää tietoa Eevafysiosta löytyy internetistä
osoitteesta www.eevafysio.fi tai puhelimitse
numerosta 044 300 0270
Suomen Fysiogeriatria Oy tarjoaa kotikuntoutusta kotiin, hoivakotiin, palvelukeskukseen
tai sairaalaan. Tutussa ympäristössä tapahtuvat harjoitukset on helppo siirtää osaksi
arkea. Fysioterapeutti voi tällöin toimia henkilökohtaisena valmentajana.
Lisää tietoa FysioGeriatrian palveluista löytyy
internetistä osoitteesta www.fysiogeriatria.fi
tai puhelimitse numerosta 09 392 2302.
Espoon kaupunki tarjoaa hoidettavalle kertaluonteista apua kotiin selkeän avuntarpeen
ilmetessä. Omaishoitajille ei tällä hetkellä ole tarjolla kaupungin järjestämää kuntoutusta
lainkaan. Tiedusteluihin vastaa oman alueen kotihoito.
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MUISTOJEN MATKALLA
Elokuun alussa neljä rohkeaa ja uteliasta aloitti MuistoMatkan tietämättä tarkkaan
millaiselle matkalle olivat lähdössä. Matka jaetaan elämänkaaren mukaan ja sen
tarkoituksena on tietoisesti muistellen käydä läpi omaa elämää. Liikkeelle lähdetään
lapsuudesta ja päädytään nykypäivään.
Osallistujat kokoavat matkaltaan MatkaKirjan, jonka voi säilyttää muistona tai antaa
läheiselleen eräänlaisena elämäkertana. MatkaKirja on aina tekijänsä näköinen.
Siihen kerätään valokuvia, kiiltokuvia, runoja, laulunsanoja tai mitä tahansa muistoja.
Ryhmä tapaa viikon välein, yhteensä kuusi kertaa.
Tapaamisten välillä osallistujat kirjoittavat
muistojaan ja jakavat niitä tapaamisissa sen
verran, kuin kukin haluaa omastaan jakaa. Toisten
kuuleminen ja omien muistojen jakaminen herättää
ajatuksia, jotka kirjoitetaan ylös.
MuistoMatka on kirjallisuusterapeuttinen menetelmä oman elämän käsittelyyn ja
jäsentämiseen. Kirjallisuusterapian voi sanoa olevan lukemista ja kirjoittamista
ryhmissä. Siihen lasketaan myös päiväkirjan, runojen tai elämäkerran kirjoittaminen.
Tavoitteena on omien tunteiden käsittely ja tunteiden jakaminen kirjoittamisen tai
muun kerronnallisen materiaalin avulla. Kirjallisuusterapiaryhmään osallistuvan ei
tarvitse olla lahjakas kirjoittaja, sillä asioita voi kirjata ylös vaikka ranskalaisten
viivojen tai valokuvien avulla.
Luovuusterapia on alun alkaen kehitetty jo 1800-luvulla mielenterveyspotilaiden
auttamiseksi. Kirjallisuusterapiaa on aluksi käytettykin psykiatrisissa sairaaloissa,
mutta se on laajentunut nopeasti ja nykyään ryhmiä kokoontuu ympäri Suomen.
Muita luovuusterapeuttisia toimintoja ovat mm. taide-, tanssi-, musiikki- ja
valokuvaterapia. Varsinaista kirjallisuusterapeutin koulutusta Suomessa vasta
aloitellaan ja siksi ryhmiä yleensä ohjaa ohjaajakoulutuksen saanut henkilö.
Espoossa elokuussa aloittanut ryhmän koostui paikallisen omaishoitajayhdistyksen
jäsenistä. Tavoitteena on MuistoMatkan avulla oppia ymmärtämään itseään ja
löytämään uusia uomia elämäänsä. Tätä artikkelia kirjoittaessani ryhmän matka on
vasta alkumetreillään enkä voi vielä aavistaa millainen matka tästä osallistujille (ja
ohjaajalle!) tulekaan. Alku vaikuttaa innostavalta ja niinhän sitä sanotaan, että
tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka.
Tuula Vainio, kirjallisuusterapiaohjaaja opiskelija
(Lähde: Linnainmaa Terhikki: Mitä kirjallisuusterapia on? Teoksessa Mäki Silja ja Linnainmaa Terhikki (toim.) Hoitavat
Sanat, opas kirjallisuusterapiaan, 2005.)
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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 sammanträdes i Hagalund, Köpmansvägen 6, 2 våningen
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

3.9.2014
1.10.2014
29.10.2014
26.11.2014
december 2014

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

I gruppen finns plats för nya - välkommna 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.
•

11.09. Syksyn avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

25.09. Asiantuntijavierailu, yhteyspäälliköt Mikko Kivekäs ja Mervi Heinaro, TamErgo Oy
” Armi Aktiivituoli omaishoitajan ja –hoidettavan apuna”

•

09.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

23.10. Asiantuntijavierailu, sosiaalityöntekijä Tuula Vainio, Espoon kaupunki
"Milloin ja miten siirrytään hoivakotiin"

•

06.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

20.11. Asiantuntijavierailu, virikeohjaaja Minnariikka Häkkinen, Leppävaaran palvelukeskus
”Palvelukeskuksen toiminnan esittely”

•

04.12. Syyskauden päätöskahvit, vieraana pastori Maija Saario, Leppävaaran seurakunnasta

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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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.
•

08.09. Syksyn avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

22.09. Asiantuntijavierailu, yhteyspäälliköt Mikko Kivekäs ja Mervi Heinaro, TamErgo Oy
” Armi Aktiivituoli omaishoitajan ja –hoidettavan apuna”

•

06.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

20.10. Asiantuntijavierailu, sosiaalityöntekijä Tuula Vainio, Espoon kaupunki
"Milloin ja miten siirrytään hoivakotiin"

•

03.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

17.11. Asiantuntijaluento, ”Asukastalo Kylämaja esittäytyy”

•

01.12. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

15.12. Syyskauden päätöskahvit, vieraana diakoni Kristiina Huotari Olarin seurakunnasta

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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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.
•

15.09. Syksyn avajaiskahvit
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio

•

29.09. Asiantuntijavierailu, yhteyspäälliköt Mikko Kivekäs ja Mervi Heinaro, TamErgo Oy
” Armi Aktiivituoli omaishoitajan ja –hoidettavan apuna”

•

13.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

27.10. Asiantuntijavierailu, sosiaalityöntekijä Tuula Vainio, Espoon kaupunki
"Milloin ja miten siirrytään hoivakotiin"

•

10.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio

•

24.11. Asiantuntijavierailu, kotihoidon ohjaaja Kaija Tenhunen, Tapiolan palvelukeskus
”Palvelukeskuksen toiminnan esittely”

•

08.12. Syyskauden päätöskahvi, vieraana diakoni Katja Karvinen Tapiolan seurakunnasta.

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990
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Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
sääntömääräiseen syyskokoukseen

16.10.2014 klo 16.00
Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö, Sali
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo (Tapiola)

TERVETULOA!
HALLITUS

Kahvitarjoilu!

*******************************************************************************
Joulun avoimet ovet
-juhlatilaisuus
Espoon järjestöjen yhteisessä
olohuoneessa, Tapiolan
Järjestötuvassa
(Kauppamiehentie 6)
22.11.2014 kello 12-15
Ohjelmaa, myyjäiset, joulupuuroa,
joulutorttua sekä kahvia ja glögiä.
Lämpimästi tervetuloa!
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SYYSRETKI LUONTOKESKUS HALTIAAN 18.9.2014!

Ilmakuva: Ilmakuva Vallas

Syksyn virkistyspäivämme suuntaa Suomen luontokeskus Haltiaan
torstaina 18. syyskuuta 2014.
Haltian sanotaan tuovan koko Suomen luonnon pääkaupunkiseudulle. Nuuksion ja
Pitkäjärven maisemissa tuntee olevansa lähellä luontoa. Kalevalaisen taruston
inspiroima, puurakenteinen päärakennus on jo itsessään tutustumisen arvoinen.
Ohjelmassa on opastettu kierros, jossa pääsemme monipuolisesti tutustumaan
kotimaamme luontoon ja eri alueille ominaisiin ilmiöihin. Esillä on myös luontokuvaaja
Hannu Hautalan valokuvanäyttely Metsän poika. Nautimme myös maistuvan lounaan
luontokeskuksen ravintolassa.
Päivän aikataulu:
klo 10.00 bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A) ja jatkaa
Tapiolaan
klo 10.10 bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä ja jatkaa
Leppävaaraan
klo 10.25 bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)
klo 11.00 opastettu kierros Luontokeskus Haltiassa
klo 12.00 lounas, jonka jälkeen vapaata tutustumista luontokeskukseen
klo 14.30 paluumatka Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan
Virkistyspäivän omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu
sekä omaishoitajille että heidän hoidettavilleen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Kristiina
Mustakalliolle, puhelin 040 531 0990 viimeistään 10.9.2014.
Lisää tietoa löytyy internetistä osoitteesta www.haltia.com
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JOULULOUNAS
KESKIVIIKKONA 17. JOULUKUUTA KLO 14-16 KAISANKODISSA
Teemme retken joululounaan merkeissä Kartanokylpylä Kaisankotiin. Mukaan saamme myös
Leppävaaran seurakunnan kirkkoherran Kalervo Salon. Päivän ohjelma:
klo 12.30
klo 12.50
klo 13.20
klo 14.00
klo 16.00

bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)
ja jatkaa matkaa Tapiolaan
bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä ja jatkaa matkaa
Leppävaaraan
bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)
joululounas Kaisankodissa
lounaan jälkeen pieni hartaushetki ja keskustelua
paluumatka Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan

Omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että heidän
hoidettavilleen. Lisätietoja virkistyspäivästä ja ilmoittautumiset Kristiina Mustakallio, 040 5310990
viimeistään 5.12.2014.

Kaisankodin Joululounas
Lasimestarin silliä
Sinappisilakoita
Graavattua lohifileetä
Maksapateeta
Rosollia ja punajuurella maustettua kermaa
Sienisalaattia
Keitettyjä perunoita
Joulukinkkua ja kartanon sinappia
Luumuja ja herneitä
Perunalaatikkoa
Lanttulaatikkoa
Joululimppua ja voita
Kahvia ja haudutettua teetä
Joulupulla
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LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	
  
Tervetuloa viettämään syksyn virkistyspäivää
Hvittorpin leirikeskukseen
maanantaina 29.9.2014!
Virkistyspäivänä mukana on vapaaehtoisia
avustamassa läheisiä. Virkistyspäivä on
tarkoitettu sekä hoitajalle että hoidettavalle, mutta
omaishoitaja voi myös osallistua päivään myös
yksin.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 12.9.2014 puhelimitse
Eveliina Kauppila 040 518 1387 tai Riitta Turkmen 040 546 5198.

********************************************************************************
TUTUSTUMME
VIHERLAAKSON
MUISTIPALVELUKESKUKSEEN
- tule mukaan!

Omaishoitajilla on mahdollisuus vierailla Viherlaakson Muistipalvelukeskuksessa (Kuusiniemi 1315) tiistaina 18.11. klo 14. Muistipalvelukeskus tarjoaa paikkoja sekä lyhytaikaiseen että
pysyvään, ympärivuorokautiseen hoivaan.
Jos olet kiinnostunut tutustumaan, ota pikaisesti yhteyttä Kristiina Mustakallioon, puhelin 040 531
0990. Mukaan mahtuu vain seitsemän ensiksi ilmoittautunutta!
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kuvat: Espoon kaupunki

Kutsu Matinkylän alueen omaishoitajille!
Matinkylän Martat kutsuu Matinkylän alueen
omaishoitajat viettämään iltaa Matinkylän
asukaspuiston tiloihin (Matinraitti 12)
keskiviikkona 8.10.2014 klo 18.00-19.30.
Ohjelmassa on seurustelua, pientä askaretta
käsille sekä tietysti pullakahvit. Lisäksi haluamme
hieman keventää seuraavaa päiväänne antamalla
mukaan itse tekemäämme makaronilaatikkoa ja
sämpylöitä.
Tilamme ovat rajalliset (max 15 henkilöä), joten
pyydämme ilmoittautumaan 19.9.14 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen
matinkylan.martat@gmail.com.
Toimintaamme voi tutustua blogisivullamme
osoitteessa
http://matinkylan-martat.blogspot.fi
Nähdään!
Marjukka Erpilä
Puheenjohtaja
Matinkylän Martat ry

TUTUSTUMINEN VIRE KOTI LEHTISAAREEN
Tutustumme Vire Koti Lehtisaareen torstaina 2.10. Päivän ohjelma:
klo 10.10
bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)
ja jatkaa matkaa Tapiolaan
klo 10.20
bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä ja jatkaa
matkaa Leppävaaraan
klo 10.40
bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)
klo 11.00
lounas Ravintola Delivossa. Lehtisaaressa
klo 14.00
paluumatka Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan
Omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu sekä
omaishoitajille että heidän hoidettavilleen. Lisätietoja virkistyspäivästä ja ilmoittautumiset
Kristiina Mustakallio, 040 5310990 viimeistään 25.9.2014.
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PYSÄHDYMME, KOHTAAMME, KUUNTELEMME
Mainio Vire tarjoaa monipuolisia ja korkealaatuisia sosiaali- ja hoivapalveluja yli 80
paikkakunnalla ympäri Suomen. Hoivatyössä autamme asiakasta elämään mielekästä ja oman
näköistä elämää. Kohtaamme asukkaat korostaen jokaisen ainutkertaisuutta. Asukkaat
osallistuvat Vire Kodin toimintoihin oman kuntonsa mukaan ja järjestämme päivittäin virikkeellistä
toimintaa.
Mainio Vireen kodit tarjoavat asumispalveluja hoivaa tarvitseville vanhuksille, itsenäisille
senioreille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, lapsille ja nuorille sekä vammaisille.
Kodeissamme voi asua pitkäaikaisesti tai lyhyen aikaa esim. omaisen loman tai elämäntilanteen
mukaan. Meille voi tulla asukkaaksi oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kautta tai itse
maksavana asiakkaana.
Pääkaupunkiseudun uusin kohteemme Vire Koti Kristiina valmistuu tammikuun 2014 lopussa
Espoon Leppävaaraan ja aloittaa toimintansa helmikuun alussa. Koti sijaitsee kiinteistön
kahdessa ensimmäisessä kerroksessa. Vire Kodin lisäksi samassa rakennuksessa on 3-5.
kerroksessa vuokra-asuntoja ikäihmisille.
Kun vanhus ei pärjää yksin kotona, miten toimia?
Kun ikääntynyt tulee siihen elämänvaiheeseen, että hän tarvitsee tukea ja turvaa, voi olla vaikea
löytää tietoa tai tahoa, minkä puoleen kääntyä.
Eläkkeensaajan kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen
hankinnassa. Joissain tapauksissa yksityiseltä palveluntarjoajalta hankitut palvelut tulevat
edullisemmaksi kuin kunnalta hankittuna, joten tukien vertailu kannattaa. Tuen tarve ja
tuensaajan taloudellinen asema vaikuttavat asumispalvelun, kotihoidon ja muun kunnan
järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun määrään ja hintaan.
”Mainio opas vanhuksen tukee ja hoivaan” kokoaa yhteen eläkkeensaajan etuudet
palveluasumiseen ja kotiin tuotaviin palveluihin. Voit ladata oppaan kotisivultamme
www.mainiovire.fi tai noutaa toimipisteistämme.
Litää tietoa palveluistamme löytyy internetistä osoitteesta www.mainiovire.fi hakea
tilaisuuksistamme, esim. Vire Koti Lehtisaaren esittelytilaisuudesta 2.10. kello 12-14 osoitteessa
Papinpöydänkuja 2, 00340 Helsinki.
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OMAISHOITAJAN PALSTA – MEIDÄN TARINAMME
Vuosi 2000 oli elämässämme ns. käännekohta. Mieheni kompastui rappusissa ja tuli pää
edellä alas. Ambulanssilla menimme Jorvin sairaalaan, sieltä Töölön sairaalaan ja taas
Jorviin. Hän sisukkaana miehenä alkoi toipua.
Lääkäri ilmoitti, että lähimuisti
menee. Minun mielestäni se oli
alkanut mennä jo aiemmin.
Hammaslääkäriin mieheni oli
mennyt tunteja liian aikaisin,
kaupasta hän ei löytänyt
tavaroita eikä osannutkaan
lämmittää valmiiksi tehtyjä
ruokia.
Itse olin vielä työelämässä ja
mieheni hoiti kotia sekä
puutarhaa, leipoi ja nikkaroi
kaikenlaista. Nyt eivät toimet
enää onnistuneetkaan
Kun pääsin eläkkeelle ajattelin,
että kyllä me selviämme.
Mieheni alkoi kuitenkin saada
rajuja sydänkohtauksia ja
aivoverenkiertohäiriöitä.
Hänen liikkumisensa muuttui kömpelöksi ja hän vanheni silmissä kymmenen vuotta.
Olimme kolmen vuoden aikana useaan otteeseen Jorvissa. Oma terveyteni alkoi horjua ja
ajattelin, että nyt on saatava apua. Olin yhteydessä kotihoitoon, josta tultiinkin neuvomaan
tilanteessa. Kotihoidon keskitetyt palvelut teki meille hoitosuunnitelman ja vuonna 2008
minusta tuli omaishoitaja.
Olen saanut tietoa erilaisesta avusta, minulle kuuluvista vapaapäivistä ja opastusta
apuvälineiden käytössä. Kun tarvitsen vapaapäivän, soitan palveluntuottajalle ja saamme
hoitajan kotiin. Ilman vapaata en jaksaisi tehdä tätä ”kolmivuorotyötä”.
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Vertaisryhmä on tullut tutuksi ja sieltä olen saanut paljon tukea ja neuvoa. Tuli tunne, että
en ole yksin ja näillä avuilla pärjäämme kotona. Myös Kaunialan sairaala on ollut
tukenamme. Lisäksi ystävät, sukulaiset ja naapurit ovat tarjonneet apuaan alusta asti.

Nykyisen meillä menee kohtalaisen hyvin. Muistisairaus on hauska seuralainen ja
nauramme paljon arjen kommelluksille. Teemme niitä asioita, joita pystymme. Pidän
ystävien kanssa yhteyttä ja alusta asti on ollut selvää, että neljän seinän sisälle ei saa
jäädä murehtimaan. Olen huomannut, että jokaisesta päivästä löytyy myös ilon hetkiä.
Aino Tölkkö

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