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YHDISTYKSEN HALLITUS 2020 

Ritva Särkkä, puheenjohtaja puh. 040 744 6778 

Hallituksen jäsenet: 

Nina af Hällström, toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu  

puh. 045 650 3820 

Eeva Kenttä, omaishoitaja, sairaanhoitaja puh.040 5353 668 

Svanhild Lindberg, omaishoitaja puh. 050 364 7564/045 275 

7499 

Pirjo Luoma, diakonissa puh.050 301 7028 

Minna Martiskainen, diakonissa, puh. 050 330 7129 

Jyrki Myllärniemi, kehittämispäällikkö puh. 045 277 1551 

Tiina Thure-Toivanen, koulutuspäällikkö puh. 050 3430 4034 

Pirjo Veijola, omaishoitaja, puh. 0400 638 120 

Kristiina Mustakallio, hallituksen sihteeri 

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

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT 

Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja, Ovet-ohjaaja 

puh. 040 5310990 

Suvi Mansukoski-Mustonen, omaistoiminnan koordinaattori, 

Ovet-ohjaaja 

puh. 040 5709780 
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     PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

 

Hyvät omaishoitajat, yhdistyksemme jäsenet ja 

ystävät! 

Yhdistyksemme vuoden 2020 teemana on 

”Omaishoitajan onnistunut vapaa”. Omaishoitajien 

tukemisessa on tärkeää huomioida tekijöitä, jotka 

vaikuttavat jaksamiseen niin psyykkiseen, fyysiseen 

kuin sosiaaliseen hyvinvointiin.  

Omaishoitajan oma aika voi olla vähäistä. Joillakin 

on mahdotonta päästä kodin ulkopuolelle 

hoidettavan sitovuuden vuoksi, koska työ vaatii 

kiinteää läsnäoloa. Kuukauden virallisia vapaapäiviä 

ei myöskään kyetä pitämään. 

Toiveena on, että jokainen omaishoitaja voisi 

toteuttaa viralliset vapaapäivät, omien toiveiden 

mukaisesti. Tämä edellyttää hoidettavalle hyvän 

LAH-jakson toteutumista.   

Yhdistyksemme toiminta lähtee omaishoitajien 

tarpeista. Eri toiminnoissamme tuomme esille 

vapaan merkityksen omaishoitajien jaksamiseen 

sekä erilaisia vapaapäivien toteuttamisen 

mahdollisuuksia, jotka tukevat omaishoitajan 

vaativaa työtä. 
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Tärkeä tehtävämme on myös tukea omaishoitajien 

mahdollisuuksia pitää huolta omasta itsestään. 

Omaishoitajien työn arvo on korvaamaton. On tärkeä 

huomioida omaishoitajien voimavarat ja arjessa 

jaksaminen.  

 

Omaishoitajalle järjestettävän lakisääteisen vapaan 

tavoitteena on tukea hoitajan jaksamista. Espoossa 

oikeus kahden vuorokauden vapaaseen / kk koskien 

niitä hoitoisuusryhmään 3 kuuluvien henkilöiden 

omaishoitajia, joiden hoidon sitovuus ei ole sitovaa 

ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 

kolme vuorokautta / kk, jos hän on yhtäjaksoisesti tai 

vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon 

ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin 

(Omaishoidontuen toimintaohje 2019 Espoo). 

Tulevana keväänä järjestämme perinteiseen tapaan 

OmaisOiva-toimintaa. Ovet-valmennukset ja 

OmaisOiva-ryhmiä järjestetään myös työssäkäyville 

omaishoitajille. OmaisOiva-kioskit tai -kahvilat 

järjestetään yhteistyössä paikallisten apteekkien 

kanssa. Myös henkilökohtaiset tapaamiset, Oiva-

hetket, jotka sisältävät palveluohjausta ja neuvontaa, 

kuuluvat palveluumme. 

 

Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus tavata 

samassa tilanteessa olevia omaishoitajia ja jakaa 

ajatuksia heidän kanssaan sekä mahdollisuus tukea 

toinen toistaan erilaisissa elämäntilanteissa. 
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Omaishoitajaliitto on laatinut esityksen asioista, jotka 

tulisi sisällyttää hallitusohjelmaan. Painopistealueina 

on työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen, 

sopimusomaishoitajien aseman vahvistaminen 

erityisesti taloudellisesti, turvata vapaata 

omaishoitajille ja tukea omaishoitajien jaksamiseen.  

Uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Eduskunnan 

omaishoidon tukiryhmä on järjestäytynyt 

eduskuntakaudelle 2019–2023. Ohjausryhmä 

koostuu eri puolueiden kansanedustajista. 

Tukiryhmän tavoitteena on jakaa omaishoitotietoa 

kansanedustajille.  

OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – hallitus-

ohjelmaan sisältyy myös vanhusasiainvaltuutetun 

tehtävän ja toimiston perustaminen. Jäämme 

odottelemaan valtuutetun ja toimiston perustamista. 

Voimia ja Hyvää Uutta Vuotta 2020! 

Ritva  
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA 

 

Ajankohtaista omaishoidosta 

Omaishoitajan jaksamisen tukemisessa yksi 

tärkeimmistä tukimuodoista on lakisääteisen vapaa-

ajan järjestäminen. Laissa omaishoidon tuesta 

määritellään, että sopimusomaishoitajalle tulee 

järjestää 2-3 vapaapäivää kuukaudessa. Toki on 

niin, että kun tunnistetaan omaishoitajan uupumista, 

vapaapäiviä voidaan lisätä. Näin tehdään Espoossa 

ja Kauniaisissa.  

Lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon 

tarkoituksena on tukea omaishoitajan jaksamista 

hoitamalla ja kuntouttamalla asiakasta (hoidettavaa) 

ja näin mahdollistaa hoitavalle omaiselle tai 

läheiselle mahdollisuus lepoon. Omaishoidon tuen 

vapaista ja niiden järjestämisestä sovitaan 

omaishoitosopimusta tehtäessä tai kun hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa päivitetään. 
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Huolestuttavaa on kuitenkin ollut se, että vain vajaa 

puolet omaishoitajista pitää lakisääteiset 

vapaapäivänsä. Miksi? Yleisin syy saamamme 

palautteen mukaan on se, että hoidettavalle sopivaa 

hoitopaikkaa ei ole tarjolla. Toki muitakin syitä on 

lukuisia. 

Espoon vanhustenpalveluissa on tunnistettu tämä 

epäkohta ja vuoden 2020 alusta palvelun 

järjestämistapaan tulee muutos, siirrytään ns. 

valinnanvapausjärjestelmään. Mitä tämä 

käytännössä omaishoitajalle ja hänen 

hoidettavalleen tarkoittaa? Käytäntö tulee 

muuttumaan siten, että vuoden alusta voitte valita 

teille mahdollisimman hyvin soveltuvan hoivapaikan 

palveluntuottajalistalta, jonka saatte Nestorista tai 

omaishoidon ohjaajalta. Lisäksi ympärivuorokautista 

hoitoa järjestetään edelleen muistisairaille 

lyhytaikaishoitona kaupungin omissa 

muistipalvelukeskuksissa sekä Auroranmäen 

arviointi- ja kuntoutusyksikössä. 

Paljon omaishoitajia askarruttava asia on, mistä 

tiedetään hoidon laatu ja mahdollinen 

erityisosaaminen kussakin hoitopaikassa. Nestorista 

(puh. 09 816 33 333) saatte tietoa hoivapaikoista ja 

yhteydenotto hoitopaikkaan ja keskustelu auttavat 

myös alkuun. Jos kuitenkin käy niin, että hoito ei 

vastaa odotuksia, voi valinnan tehdä uudelleen. 

Tutustumme myös yhdistyksemme puolesta 

palveluntuottajalistalla oleviin hoivakoteihin, jotta 

voimme osaltamme neuvoa paikan valinnassa.  
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Olemme toiveikkaita, että uudistus parantaa 

lyhytaikaishoidon sopivuutta ja lisää hoidon laatua ja 

näin tukee aikaisempaa paremmin omaishoitajien 

vapaapäivien käyttöä. Jos kuitenkin järjestelmässä 

esiintyy epäkohtia, käykää vuoropuhelua 

vanhustenpalvelujen kanssa, heille on tärkeää saada 

palautetta asiasta. 

Autamme omalta osaltamme aina jos valinta on teille 

hankalaa tai jos hoidossa on epäkohtia. 

Otattehan yhteyttä – olemme täällä teitä varten! 

Hyvää kevättä ja jaksamista toivottaen, Kristiina 
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Espoon kaupungin 

omaishoidontuki ja palvelut 

Omaishoidon tukea voidaan myöntää voimassa 

olevan toimintaohjeen mukaisesti. Hakemuksen 

liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan 

henkilön terveydentilasta ja jossain tapauksessa 

myös hoitajan terveydentilasta. Hakemuslomakkeita 

saa mm. terveysasemilta, kotihoidosta, 

vammaispalveluista sekä Seniorineuvonta ja 

palveluohjaus -yksikkö Nestorista. 

Omaishoidon tuen hakijan luo tehdään arviointikäynti 

ennen päätöstä. Kaikille tukea hakeneille lähetetään 

asiasta kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös. 

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus 

määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden 

perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään 

kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitopalkkio 

maksetaan hoitajalle kuukausittain kuukauden 

viimeisenä arkipäivänä jälkikäteen. Tuki on 

veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa 

tarvittaessa hoitajan sosiaali- ja eläketurvamaksut. 

Vuonna 2019 hoitopalkkiot ja luokat: 

1 Hoitoisuusryhmä on 1732,38 € / kk. 

2 Hoitoisuusryhmä on   799,78 € / kk. 

3 Hoitoisuusryhmä on   439,80 € / kk. 
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Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli 

viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden 

aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin 

hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. 7.3 2016 

alkaen lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään 

hoidettavalta asiakasmaksua 11,50 € / vuorokausi. 

Tiedustelut: 

1. Yli 50-vuotiaat asiakkaat 

Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori 

Karvasmäentie 6, PL 2308 

02070 Espoon kaupunki 

puh. 09 816 33 333 

arkisin klo 9–15 

Sähköposti: 

omaishoidontuki.nestori(at)espoo.fi 

 

2. Alle 50-vuotiaat asiakkaat 

Vammaispalvelun palvelukeskus 

Kamreerintie 2 A, PL 2513 

02070 ESPOON KAUPUNKI 

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta: 

Ma-pe klo 9-11 
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p. 09 816 45285 

Faksi: 09 816 45950 

Sähköposti: 

vammaispalvelut(at)espoo.fi 

Omaishoidontuen toimintaohjeen 1.1.2019, jossa 

kerrotaan lisää muista palveluista omaishoitajalle, 

löydät Espoon sivuilta: https://www.espoo.fi/fi-

FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omais

hoidon_tuen_hakeminen 

 

 

 

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito/Omaishoidon_tuen_hakeminen
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Kauniaisten kaupungin 

omaishoidontuki ja palvelut 

 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa 

Kauniaisten vanhuspalvelujen kotihoidon ohjaaja ja 

alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita 

hoitaa Kauniaisten sosiaalitoimen 

erityissosiaaliohjaaja.  

Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella, jonka saat 

myös omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus ja 

lääkärintodistus toimitetaan omaishoidon tukea 

käsittelevälle työntekijälle, joka tekee tämän jälkeen 

kotikäynnin. 

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan 

hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja 

ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi 

johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, 

muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon 

tuesta. 

Hoitopalkkiot (v. 2018) 

Hoitoisuusryhmä 1 

1700,62euroa / kalenterikuukausi  

Hoitoisuusryhmä 2  

785,11euroa / kalenterikuukausi 

Hoitoisuusryhmä 3 

431,73euroa / kalenterikuukausi 
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Lisätiedot: 

palveluohjaaja (yli 65-vuotiaat) 

Anna Mattila 

puh. 050 500 4129 

erityissosiaaliohjaaja (alle 65-vuotiaat) 

Maija Eerola 

puh. 050 520 1232 

Palveluohjaaja 

Omaishoidontuen ohjeen, jossa kerrotaan lisää 

muista palveluista omaishoitajalle, löydät 

Kauniaisten sivulta: 

https://www.kauniainen.fi/files/14083/Omaishoidon_t

uen_ohje_1.6.2018_alkaen.pdf 

 

 

 

https://www.kauniainen.fi/files/14083/Omaishoidon_tuen_ohje_1.6.2018_alkaen.pdf
https://www.kauniainen.fi/files/14083/Omaishoidon_tuen_ohje_1.6.2018_alkaen.pdf
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Espoon kotikirjasto Taika 

Espoon kaupunginkirjaston kotikirjasto Taika on 
tarkoitettu niille espoolaisille, jotka eivät iän, 
sairauden, liikuntaesteen tai vamman takia voi itse 
asioida kirjastossa. Kotikirjaston asiakas saa 
toivomaansa kirjastoaineistoa kotiin kerran 
kuukaudessa. Käytettävissä on pääkaupunkiseudun 
koko Helmet-kirjastojen aineisto: kirjat, äänikirjat, 
isotekstiset ja selkokirjat, lehdet, elokuvat ja 
musiikkiaineisto. 
Kotikirjaston asiakkaalle palvelu on 
maksutonta.Mahdollisuutta päästä kotikirjaston 
asiakkaaksi voi tiedustella puhelimitse arkisin klo 9-
14 
puhelinnumeroista 046 877 2986 ja 046 877 2988 
tai sähköpostilla: kirjasto.kotipalvelu@espoo.fi 

Sinun on mahdollista saada kotiisi myös yksilöllistä 
tietoteknistä opastusta Kotikirjaston IT-tuesta, jos on 
ongelmia tietokoneen, tabletin tai vaikkapa 
puhelimen kanssa. Halutessasi saat myös opastusta 
helmet.fi-verkkokirjaston käytössä. 

Kotikirjaston IT-tuki: 043-8255188 

Ruotsinkielinen palvelu, puh. 040 546 8091 

Asiakaspalvelupäällikkö Pia Koskinen 043 825 0617 
Kirjastopalvelupäällikkö Katariina Lauronen 043 827 
2773 

 

mailto:kirjasto.kotipalvelu@espoo.fi
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Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja 
läheiset ry:n  

Sääntömääräinen kevätkokous  

 

Paikka: EJY:n kansalaistoiminnankeskus 

Kauppamiehentie 6, 2. kerros 

Aika: 15.4.2020 klo 17-18.30 

 

Tarjolla ajankohtaista asiaa ja iltapalaa 

Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen 
toimintaan! 
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Kevään 2020 OmaisOiva-toiminta 
 

Seuraavilla sivuilla on paikkakunnittain 

tiedot vertaisryhmistä, valmennuksista, 

kahviloista ja muista tapahtumista.  

 

Muutoksista ja lisätapahtumista 

ilmoitamme sivuillamme, jossa ovat 

päivitetyt tiedot toiminnastamme: 

eska.auttaa.fi ja Facebookista 

https://www.facebook.com/eska.auttaa/.  

 

Lisätietoa saat s-postilla 

eska.auttaa@hotmail.fi tai Suvilta p. 

040570 9780 tai Kristiinalta p. 040531 

0990. 
 

 

 

cdkdkd 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eska.auttaa/
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Vertaisryhmät tarjoavat kaikille omaishoitajille 

(ei tarvitse olla sopimusomaishoitaja) paikan 

keskustella ja jakaa kokemuksia. Kahvitarjoilu. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

eska.auttaa@hotmail.fi tai p. 040 5709780/Suvi, 

040 531 0990/Kristiina. 

Espoo 
 

Espoonlahti, Soukan palvelukeskus, Soukankaari 
7, takkakabinetti 
 
Omaishoitajien vertaisryhmä tiistaisin klo 12.00-
13.30 21.1., 18.2., 17.3., 21.4., 26.5.,16.6. 
 

Hagalund, Köpmansvägen 6, 2. våningen 

Den svenska samtalsgruppen samlas under våren 

i Hagalund följande onsdagar kl. 13.00-14.30 

22.1., 19.2., 18.3., 15.4.,13.5. 

Mera information: Ilse Vaenerberg 0505544806, 

ilse.vaenerberg@gmail.com 

mailto:ilse.vaenerberg@gmail.com
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Leppävaara, Elä ja Asu -keskus, 
Säterinkatu 3. 
 

Omaishoitajien vertaisryhmä perjantaisin klo 
13.00-14.30 31.1., 14.2., 13.3., 27.3., 24.4., 
15.5., 5.6. 
 
Entisten omaishoitajien vertaisryhmä 
torstaisin klo13.00-14.30 30.1., 27.2., 26.3., 
23.4., 4.6. 
 

Matinkylä, Ison Omenan kirjasto, 
kokoontuminen aluksi torilla, koska 
kokoustila vaihtelee. 
 
Omaishoitajien vertaisryhmä 
maanantaisin klo 12.30-14.00 
27.1., 24.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6. 
 
Entisten omaishoitajien vertaisryhmä 
maanantaisin klo 12.30-14.00  
10.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6. 
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Tapiola, Kauppamiehentie 6, 2. krs 
 
Omaishoitajien vertaisryhmä maanantaisin 
klo 14.00-15.30 
20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 
11.5., 25.5., 8.6. 
 

Hanko 
 
Palvelutalo Astrean päivätoiminnan tilat, 
Vuorikatu 4, Hanko. 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 14.15.-15.45 
22.1., 19.2., 18.3., 15.4., 20.5., 17.6. 
 

Inkoo 
 
Vaahteramäen palvelutalo, Kotipolku 7, 
Inkoo. 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 13.00-14.30  
29.1., 26.2., 25.3., 29.4., 27.5. 
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Kauniainen 
 
Kauniaisissa järjestämme avoimia 
teemakahviloita Villa Bredassa. Katso kohta 
OivaKahvilat, tervetuloa myös muualta! 
 

 
Kirkkonummi 
 
Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi. 
 
1. omaishoitajien vertaisryhmä tiistaisin klo 
13.30-15.00 
21.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6. 
 

 
2. muistisairasta hoitavien omaishoitajien 
vertaisryhmä keskiviikkoisin klo 13.00-14.30. 
22.1., 26.2., 25.3., 22.4., 27.5.  
 
Erityislasten vanhemmille järjestämme 
avoimia teemakahviloita. Katso kohta 
OivaKahvilat. 
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Raasepori 
 
Karjaan terveyskeskuksen kokoustila 2, 
krs. Bulevardi 21, Karjaa. 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 12.30-14.00 
12.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6. 
 

 
Siuntio 
 
Päivätoiminnan tilat, Charlotta 
Lönnqvistintie 3 B, Siuntio. 
 

Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
torstaisin klo 16.30-18.00  
23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 28.5. 
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Tule kartuttamaan taitojasi ja tietojasi 
omaishoitajana. Valmennus on tarkoitettu 
kaikille omaistaan hoitaville. Lisätietoja 
valmennuksesta tässä lehdessä ja voit 
myös kysyä lisätietoa Suvilta  
p.0405709780 tai Kristiinalta p. 
0405310990 tai s-postilla 
eska.auttaa@hotmail.fi.  

 
Espoo 
 
Ovet-valmennus työssä-käyville 
omaishoitajille ja senioreille.  
 
Paikka: Leppävaaran elä ja asu- keskus, 
Säterinkatu 3.   
Aika: klo 17-19, tiistaisin 4.2., 11.2., 25.2., 
3.3., 10.3., 17.3. ja 24.3. 
 
 
 



23 
 

MuistiOvet muistisairaiden omaisille 
yhteistyössä Uudenmaan muistiluotsin 
kanssa. 
Paikka: Tapiolan palvelukeskus, 
Länsituulentie 1.    
Aika: klo 10-13 perjantaisin 17.4.,24.4., 8.5., 
15.5. ja 29.5.  

 
Kirkkonummi 
 
Ovet-valmennus työssä-käyville 
omaishoitajille ja senioreille. 
Paikka: Palvelukeskus. Rajakuja 3 
 
Aika: klo 17-19.00 keskiviikkoisin 4.3., 11.3., 
25.3., 1.4., 22.4., 29.4. ja 6.5. 

 
Hanko 
 
Ovet-valmennus 
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 
Siuntio 
 
Ovet-valmennus 
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin 
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eOvet- kurssit verkossa v. 2020 

Omaishoitajaliitto järjestää vuonna 2020 neljä eOvet-

kurssia omaishoitajille. eOvet-kurssit järjestetään 

verkossa. Kurssin aikana käsitellään 

omaishoitajuutta, palveluita sekä omia voimavaroja. 

Kursseille ovat tervetulleita kaikki läheisestään 

huolehtivat. Osallistuminen on maksutonta. 

 

eOvet-kurssit:  

•13.1.-10.2.2020 eOvet-kurssi erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhemmille 

•27.4.-25.5.2020 eOvet-kurssi kaikille läheisestään 

huolehtiville 

•7.9.-5.10.2020 eOvet-kurssi erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhemmille 

•26.10.-23.11.2020 eOvet-kurssi etäomaishoitajille 

 

Tarkemmat tiedot kursseista sekä ohjeet 

ilmoittautumiseen löytyvät Omaishoitajaliiton 

nettisivuilta: www.omaishoitajat.fi/tapahtumat. 

Lisätietoja: Matilda Linnavirta, 

matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi, p. 020 7806 520. 

 

 

http://www.omaishoitajat.fi/tapahtumat
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OmaisOiva-kahvilat kokoontuvat 
ajankohtaisten tai muiden kiinnostavien 
teemojen ääreen. Kahviloihin on vapaa 
pääsy kaikille. Tule yksin tai läheisesi 
kanssa avoimiin kahviloihimme! 

 
Espoo 
 
Haluatko tietoa omaishoitajana toimimisesta 
tai keskustelukumppania, ohjausta tai 
neuvoja tilanteessasi? Kahviloissamme on 
vaihtuvan teeman lisäksi mahdollisuus saada 
ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon 
liittyvissä kysymyksissä. 
 
Järjestämme Iso Omenan kirjastossa 2 
kahvilaa 
 
Aika: 24.2. klo 10.30- 12.30 kokoustila Aalto. 
Kinestetiikkakouluttaja Anita Tanttu esittelee 
Kinestetiikka-toimintamallin, joka vähentää 
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omaishoitajan fyysistä ja psyykkistä 
kuormittavuutta.  
Aika: 20.4. klo 10.30- 12.30 kokoustila avoin.  
Ajankohtaista omaishoitajien 
vapaapäivien aikaisen hoidon 
järjestämisestä Espoossa. 
Toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio. 
 
Espoon keskuksen palvelukeskuksessa 2 
kahvilaa. Kamreerintie 3, 3.krs, 
Espoontorin kauppakeskus. 
 
Aika: 20.2. klo 13-14.30 Huolehditko 
läheisestäsi? Infotilaisuus omaishoidosta. 
Paikalla yhdistyksen työntekijät. 
 
Aika: 7.5. klo 13-14.30  
Ajankohtaista omaishoitajien 
vapaapäivien aikaisen hoidon 
järjestämisestä Espoossa. 
Toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio. 
 
OmaisOiva-työntekijöittemme antama 
neuvonta ja ohjaus on luottamuksellista ja 
maksutonta.  

 
 
 



27 
 

Hanko 
 
Hangon kahvilan aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin.  
 
Kauniainen 
 
OmaisOiva-kahvila kokoontuu Villa 
Bredassa, Bredantie16, keskiviikkoisin klo 
13.00- 15.00. Tule kahville ja 
mielenkiintoisten teemojen pariin (myös 
Espoosta saa osallistua)!  
Ilmoittautuminen viikkoa ennen ko. päivää 
Suville p.040 570 9780. 
 
5.2. Kinestetiikka omaishoitajan apuna.  

Kinestetiikkakouluttaja Anita Tanttu kertoo ja 

demonstroi kinestetiikan mahdollisuuksista. 

Kinestetiikka on saanut laajan suosion hoito- ja 

avustustyössä sekä myös omaishoitajien 

keskuudessa. 

Se edistää avustettavan omien voimavarojen 

ylläpitämistä, toimintakykyä ja kuntoutumista. 

Jäykkyys, kivut, levottomuus ja hoidon 

vastustaminen vähenevät kinestetiikan myötä.  

Toimintamallia käyttämällä pystytään vähentämään 

avustajan fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta. 
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1.4. Mindfulness 

Perustietoja mindfulnessista ja harjoituksia. 

Valmentaja varmistuu myöhemmin.  

6.5. Lääkehoito.  

Turvallisen lääkehoidon ABC sekä ajankohtaisia 

asioita ja vinkkejä. Kauniaisten apteekin edustaja.   

 
Kirkkonummi 
 
OmaisOiva-kahvila erityislasten vanhemmille 
kokoontuu Kirkkonummella torstai-iltaisin klo 
17.15.-18.45 seuraavina päivinä: 6.2., 2.4. ja 
4.6.  
Paikka: Sosiaali-ja terveyskeskuksen 
ryhmätila, Virkatie 1, B-ovi, 1 krs. 
 
Kertojen teemat ja alustajat ilmoitetaan 
myöhemmin sähköpostilla. Ilmoittaudu 
mukaan s-postilistalle: 
eska.auttaa@hotmail.fi tai p. 040 
5709780/Suvi 
 

Raasepori 

OmaisOiva-kahvila Karjaan keskustassa. 

Sisältö tarkentuu myöhemmin. 

mailto:eska.auttaa@hotmail.fi
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Paikka: Villa Anemone, Kauppiaankatu 27, 

Karjaa 

Aika: 5.5. klo 13-15  

 

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

 

Muita kevään tapahtumia 

Tule mukaan! Kevään ohjelmaan on tulossa 

vielä lisää tapahtumapäivityksiä, seuraa 

ilmoitteluamme netistä eska.auttaa.fi ja 

Facebook-sivuiltamme tai ole yhteydessä 

Suviin p. 0405709780. 

 

Virkistyspäivä omaishoitajille 26.3.  

 

Pääsiäisentienoon virkistyspäivä leirikeskus 

Hvittorpissa torstaina 26.3.2020 klo 8.45-16.00                

Virkistyspäivän ohjelma sisältää mukavaa 

yhdessäoloa. Yhteiskuljetus on tilausbussilla. 

Virkistyspäivän hinta on 15€, joka kerätään 

Hvittorpissa käteisenä (ohjelma seuraavalla sivulla). 
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Ohjelma: 

klo 8.45 Bussi lähtee Garden hotellin edestä 

Tapiolasta (os. Tapionaukio 3) 

klo 9.00 Bussi lähtee Olarin kirkon pihasta (os. 

Olarinluoma 4) 

klo 9.30 Saapuminen kurssikeskukseen, 

aamukahvi 

klo 10.00 Tervetuloa, hartaus 

klo 10.15 Ohjelmatuokio/ kohtaamistaideohjaaja 

Piritta Heiskanen 

klo 12.15 Lounas 

Mahdollisuus ulkoiluun ja/tai henkilökohtaiseen 

keskusteluun 

klo 13.15  Ohjelmatuokio/ Espoon ja Kauniaisten 

Omaishoitajat ja Läheiset ry, 

 Kristiina Mustakallio ja Suvi Mansukoski 

klo 14.00 Messu Kappelissa 

klo 14.30  Kirkkokahvit 

klo 15.00 Lähtö takaisin Olariin ja Tapiolaan 

Päivä on tarkoitettu ensisijaisesti Tapiolan ja Olarin 

seurakunnan alueella asuville omaishoitajille.   
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Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 

11.3.2020 mennessä: Katja Karviselle p. 040 593 

7386, katja.karvinen@evl.fi tai Minna 

Martiskaiselle p. 050 330 7129, 

minna.martiskainen@evl.fi. Ilmoittautuessasi kerro 

myös mahdollisesta erityisruokavaliostasi tai 

allergiastasi. Virkistyspäivän järjestää yhteistyössä 

Tapiolan ja Olarin seurakunta sekä Espoon ja 

Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry . 

 
Kokataan yhdessä - helppoa, 
maukasta ja ravitsevaa ruokaa 21.4. 

 
tiistai 21.4 klo 10-13:15 Espoon työväenopiston 
opetuskeittiössä, osoitteessa Ajurinkatu 2, 
Leppävaara. 
Kurssimaksu 0 € 
  
Tule kokkaamaan ja maistelemaan erilaisia arkeen 
sopivia kotiruokia, joista sekä mieli että koko keho 
pitävät! 
 
Valmistamme yhdessä nopeita ja ravitsevia ruokia, 
mutta myös esim. uuniruokia ja -patoja, jotka vain 
paranevat uudelleen lämmitettäessä. Terveelliset 
jälkiruoat ja esim. smoothie-välipalat tuovat myös 
arkeen iloa, vireyttä ja jaksamista. Yhdessä kokkailu 
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virkistää - uudet reseptit sekä maut antavat ideoita ja 
innostusta kotikeittiöön. 
  
Ilmoittautumiset osoitteessa www.ilmonet.fi tai 
asiakaspalvelu p. 020692444 ma-to klo 12:30-15:30 
tai kotitalouden assistentti Nina Wilen klo 9-15 p. 
040-1267231. 
 

Taidetta ja tarinoita vertaisen  
rinnalla  

 
Taideterapeuttinen ryhmä omaishoitajille 
järjestetään keväällä, jos kiinnostusta löytyy. 
 

Tervetuloa virkistäytymään omaishoitajien omaan 
taideryhmään! Kaikki omaishoitajat ovat tervetulleita 
mukaan. Osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa 
kokemusta taidetyöskentelystä. Mukaan mahtuu 6 – 
8 omaishoitajaa/ ryhmä.  
 
Toiminnan tavoitteena on tukea omaishoitajan 
hyvinvointia ja tuottaa virkeyttä ja positiivisia 
elämyksiä yhteisen taiteentekemisen kautta. 
Ryhmässä käytetään taideterapeuttisia menetelmiä 
monipuolisesti ja osallistujia kuunnellen.  
Kokoontuminen 2 h kerrallaan kerran viikossa tai 
kahden viikon välein. Kokoontumiskertoja on kuusi, 
kahvitarjoilu. 
 
Kysy lisää Kristiinalta tai Suvilta. Lisätietoja 
taideterapiasta antaa ryhmätaideterapeutti Marjatta 
Hiltunen, 0400 606667, 
marjatta.hiltunen@hotmail.com 

http://www.ilmonet.fi/
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Lounasristeily Espoon saaristoon 11.6. klo 

12-14 

Tervetuloa veneilemään kesäkauden alkajaisiksi 

Espoon saaristoon! Laivalla tarjotaan keittolounas 

ja kahvit. Ohjelmaa ja musiikkia. Lähtö 11.6. klo 12 

Nokkalan venesatamasta. Paluu Nokkalaan klo 14. 

Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä, joten ilmoittaudu 

nopeasti 0405709780/Suvi. 

Järjestämme tarvittaessa bussikuljetuksen, joten muista 

kertoa mahdollisesta kuljetustoiveestasi ilmoittautuessasi. 

Nokkalassa on myös hyvät pysäköintitilat omalle autolle.  
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