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YHDISTYKSEN HALLITUS 2015 
 
Stig Kankkonen, yhdistyksen puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu 
puh. 0400 665 098 
 
Gun Ainamo, hallituksen sihteeri 
toiminnanjohtaja, Uudenmaan CP-yhdistys 
puh. 050 377 6117  
 
Sanna-Kaisa Koski, hallituksen jäsen 
eritysasiantuntija, Espoon kaupunki 
puh. 044 510 1079 
 
Svanhild Lindberg, hallituksen jäsen  
omaishoitaja 
puh. 050 364 7564/045 275 7499 
 
Jyrki Myllärniemi, hallituksen jäsen  
diakoni 
puh. 045 277 1551 
 
Maria Seitsamo, hallituksen jäsen 
kotihoidon ohjaaja, Kauniaisten kaupunki 
(perhevapaalla) 
 
Ritva Särkkä, hallituksen jäsen 
joht. sairaalapastori, Espoon srk-yhtymä 
puh. 040 736 9309 
 
Martti Turpeinen, hallituksen jäsen 
omaishoitaja 
puh. 0400 507 566 
 
Leena Vanne, hallituksen jäsen 
joht. diakoniaviranhaltija, Tapiolan srk 
puh. 040 546 5193 

 
******************************** 
Kristiina Mustakallio 
Toiminnanjohtaja, projektipäällikkö 
kaupunginvaltuutettu  
puh. 040 531 0990 
  
Anna-Leena Solhagen 
Hankesuunnittelija, viestintä ja jäsenkirje 
puh. 040 7330340 

 
OSOITTEENMUUTOKSET 
Muistattehan ilmoittaa uuden osoitteenne toimistollemme tai suoraan 
Omaishoitajat ja läheiset –liitton, puhelin 020 7806 500 tai 
www.omaishoitajat.fi.  
 
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry  
Pohjantie 3 
02100 Espoo 
puh. 050 528 4224 
s-posti: eska.auttaa@hotmail.fi 
Internet: www.eska.auttaa.fi 
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HYVÄN TAHDON ON JALKAUDUTTAVA 
 
Vuosi sitten totesin tällä paikalla muun muassa 
seuraavaa omaishoidon kehittämisestä:  
 
”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.” 
 

 
Ilolla voi todeta, että asenteet ilmeisesti ovat muuttuneet – ja toivottavasti vielä muuttumassa – positiiviseen suuntaan.  
 
Yhtenä tärkeänä esimerkkinä tästä, on hiljattain esitetty valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi. 
Kaikkien kipeiden leikkausesitysten keskellä todetaan ministeriön tiedotteessa myös seuraavaa: ”Toisaalta 
määrärahatasoa korottavat hallituksen päättämät lisäpanostukset. Takuueläkettä korotetaan n. 23 eurolla kuukaudessa. 
Korotuksen kustannusvaikutus on 30 miljoonaa euroa vuonna 2016. Sisäiseen turvallisuuteen tehdään 50 miljoonan 
euron lisäpanostus, joka kohdistetaan sisäministeriön, oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille. 
Lisäpanostuksia kohdistetaan myös muun muassa puolustuksen materiaalihankintoihin 50 miljoonaa euroa sekä omais- 
ja perhehoitajien vapaajärjestelmiin yhteensä 85 miljoonaa euroa.” 
 
Kuten lisäpanostuslista osoittaa, on omaishoitajien merkitys vihdoinkin ”virallisesti” todettu tärkeäksi siinä, missä maan 
turvallisuuskin. Siitä saamme olla iloisia. Nyt on huolehdittava siitä, että tämä hyvä tahto jalkautuu omaishoitajien ja 
omaishoidon pariin.  
 

Hyvää loppukesää ja syksyä teille kaikille - Stig  
 
 
DEN GODA VILJAN MÅSTE KONKRETISERAS 
 
För ett år sedan konstaterade jag på denna plats : ”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.” 
 
Det är glädjande att notera, att en positiv utveckling skedd när det gäller attityderna till anhörigvården. Ett viktigt 
exempel på detta kan ses i finansministeriets förslag till nästa års statsbudget. Bland alla nedskärningar finns också en 
kort lista över nya satsningar. Tilläggssatsningar riktas bl.a. till försvarets materielupphandling (50 miljoner euro) samt till 
anhörig- och familjevårdares ledighetssystem (sammanlagt 85 miljoner euro). 
Då anhörigvårdens ”status” nu officiellt hittas i samma kategori som landets säkerhet måste vi se till att den goda viljan 
konkretiseras där den måste konkretiseras: i anhörigvårdens verklighet. 

 
Ett gott slut på sommaren och en god höst till er alla - Stig  
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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA 
 
Hyvä omaishoito perustuu huolellisesti tehtyyn hoidettavan ja 
omaishoitajan kokonaistilanteen kartoitukseen. Hoitajan ja 
hoidettavan osallistuminen hoito- ja palvelusuunnitelman 
laatimiseen sekä heidän näkemystensä huomioon ottaminen ovat 
onnistuneen omaishoidon perusta. Oikein laadittu hoito- ja 
palvelusuunnitelma on tärkeä työvälinen omaishoitajan arjessa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma tulee aina laatia omaishoidon tuen 
päätöksen yhteydessä, yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan 
kanssa, sillä se on yhteinen sekä hoitajalle että hoidettavalle. 
Suunnitelman laatiminen jäsentää omaishoidon tavoitteet ja keinot. 
Omaishoitajalle laaditaan erillinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jos 
hän tarvitsee muita kuin omaishoidon hoitotehtävää tukevia 
sosiaalihuolloin palveluja. 

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja arjen sujuvoittamiseksi sekä omaishoitajan 
jaksamisen tukemiseksi. Taloudelliset tuet turvaavat toimentuloa ja korvaavat sairaudesta tai vammasta johtuvia 
kustannuksia sekä lisäksi kotiin saatavia palveluja, tilapäishoidon järjestämistä, päivätoimintaa, hoitotarvikkeita, 
apuvälineitä ja kodin muutostöitä. Lisäksi tarvitaan henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä palvelu-ohjausta ja 
tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvistä asioista. 

Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä. Hoito- ja palvelusuunnitelman yhtenä tarkoituksena onkin turvata asiakkaan 
palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus sekä sovittaa eri palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Suunnitelman tekemisen yhteydessä asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset 
vaihtoehdot ja muut seikat sekä niiden vaikutukset hänen asiassaan. 

Mitä suunnitelmaan kirjataan? 

Omaishoitolain 8§:n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee kirjata vähintään omaishoitajan antaman hoidon 
määrä ja sisältö, muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö, 
omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö sekä se, miten hoito järjestetään 
hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. 

Palvelun suunnittelua ja jatkoarviointia voidaan tukea kirjaamalla myös hoidettavan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
toimintakyky sekä ympäristön toimivuus. Lisäksi arvioidaan omaishoitajan terveyttä ja toimintakykyä, hoitotaitoa sekä 
kotia hoitoympäristönä. Sopimukseen tulee myös kirjata tavoitteet toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä 
jatkoseurannan ja tarkistusten ajankohdat. Tilanne tulee uudelleen arvioida vähintään kerran vuodessa sekä aina 
omaishoitotilanteen muuttuessa olennaisesti ja hoidettavan tai hoitajan pyynnöstä.  

Lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelma toimii hyvänä työvälineenä intervallijaksojen hoidon suunnittelussa. Sen avulla 
voidaan turvata tarkoituksenmukainen hoito hoidettavalle myös silloin, kun hoito tapahtuu kodin ulkopuolella. Hyvä on 
myös muistaa, että suunnitelmaan tulee kirjata omaishoitajan ja hoidettavan mielipiteet sopimuksen sisällöstä, 
omaishoitotilanteesta ja tarpeellisesta palvelukokonaisuudesta. 

Yhdistyksestä saa lisätietoja sekä kaavakkeita hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan. Sivulla 12 on pieni listaus 
asioista, joita kannattaa miettiä valmistautuessaan suunnitelman laatimiseen. 

 

Hyvää syksyä ja jaksamista toivottaen Kristiina 
  



 
 

   5 

OMA TUKI –HANKKEEN KUULUMISIA 
 

                                                     

Nelivuotisen RAY-rahoitteisen Oma Tuki – hankkeen kolmas 
toiminta-vuosi on tuonut monenlaista uutta hankkeen 
toteutukseen. Olemme myös aloittaneet toiminnot kolmannen 
kumppanimme, Työeläke-vakuutusyhtiö Elon kanssa. 

Ensimmäisinä toimintavuosina olemme tarjonneet 
työssäkäyville omaishoitajille erilaisia tukitoimia tiedon, 
opastuksen ja ryhmätoiminnan muodossa. Keväällä 2015 
päädyimme uudenlaiseen ratkaisuun ja toteutimme ns. 
verkkoaivoriihen Fountain Park Oy:n kanssa. Yksinkertainen ja 
toimiva konsepti kokoaa kyselyyn vastanneiden ideoita, 
ajatuksia ja toiveita tukitoimista sekä priorisoi ne 
tärkeysjärjestykseen. Kysely toteutettiin Kauniaisten kaupungin, 
Työeläkevakuutusyhtiö Elon sekä Espoonlahden ja Tapiolan 
seura-kunnissa. Kyselyn tulokset ohjaavat 
jatkotyöskentelyämme työssä käyvien omaishoitajien 
tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa jokaisen 
kumppaniorganisaatiomme osalta erikseen. Tulokset myös 
auttavat ymmärtämään organisaatioiden ja tarpeiden 
erilaisuutta. 

Diakoniaopiskelija Eira Salakka teki työelämälähtöisenä 
opinnäytetyönään kattavan haastattelututkimuksen Oma Tuki –
hankkeeseen osallistuneiden kokemuksista. Haastattelut 
toteutettiin Espoon seurakuntayhtymän ja Kauniaisten 
kaupungin organisaatioissa. Johtopäätöksenä todetaan 
omaishoitajuuden tunnistamisen ja tiedostamisen merkityksen 
tärkeys omaishoitajamyönteisessä työyhteisössä.  

Vuodenvaihteessa käynnistynyt kuvapuhelinpilotti Pieni piiri 
Oy:n kanssa on tuonut esiin tekniikan etuja, mutta myös sen 
toteutukseen liittyviä haasteita.  

Kauniaisten jo vuonna 2014 aloittanut hyvinvointiryhmä jatkoi 
tapaamisiaan kevään aikana. Viime syksynä hyväksi havaittu 
työssäkäyvien omaishoitajien virkistyspäivä toteutettiin myös 
keväällä. Palautteen perusteella antaa päivän katkos niin 
omaishoidon kuin työn vaatimuksista paljon voimia ja hyvää 
mieltä. 

 

 

Omaishoitotilanteen tunnistaminen ja sen 
tukeminen osana työssä jaksamista on 
merkittävä osa tämän päivän työelämää. 
Omaishoidon ja hoivavastuun yhteis-
kunnallinen merkitys on suuri, joten kaikki 
toimenpiteet työssä jaksamisen tukemisessa 
ovat tärkeitä. 

Tukitoimien kehittäminen yhteistyössä 
omaishoitajien ja työnantajan 
henkilöstöhallinnon kanssa on palkitsevaa, 
koska sen myötä aukeaa uusia, aiemmin 
huomiotta jääneitä näkökulmia puolin ja toisin. 

Lisätietoja:  
Anna-Leena Solhagen 040 733 0340 

 



 
 

   6 

 

OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT ESPOOSSA VUONNA 2015   
VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I ESBO ÅR 2015   

1 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp  1666,40 € 
2 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp   769,31 € 
3 Hoitoisuusryhmä/ Vårdberoendegrupp   423,05 € 

Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei koske 
lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. Vuonna 2015 lakisääteisen vapaan ajan 
hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 11,30€/vuorokausi. Palvelutalossa asuville ei omaishoidon tukea 
myönnetä.  

Om vården avbryts för en längre tid än fem (5) dygn per månad på grund omständigheter som gäller 
närståendevärdaren, men inte tillskrivs hälsan, utbetalas inte vårdarvode för de dagar vården avbryts (gäller ej 
lagstadgadledighet). Från och med år 2015 är klientavgiften för vården av den vårdbehövande under 
närståendevårdarens lagstadgande ledighet till 11,30€/dygn. Om vårdbehövande bor på serviceboende betalas inte 
vårdbidrag. 

Tiedustelut/ Upplysningar: 

Yli 50-vuotiaat asiakkaat / Klienter som fyllt 50 år 
Kotihoito, keskitetyt palvelut, omaishoidontuki 
Hemvårdens centraliserade tjänster 
Stöd för närståendevård 
Asemakuja 2 C, PL/BP 2308 
02070 Espoon kaupunki/Esbo stad 
- 09 8163 3333 arkisin/vard. klo 9–15 
- kotihoito.keskitetytpalvelut@espoo.fi 

Alle 50-vuotiaat asiakkaat / Klienter under 50 år 
Vammaispalvelun palvelukeskus, omaishoidontuki 
Handikapptjänstens servicecenter 
Stöd för närståendevård 
Kamreerintie/Kamrersvägen 2 A, PL/PB 2513 
02070 Espoon kaupunki/Esbo stad 
- 09 8164 5285 ma-ke ja pe/mån-ons och fre klo 9–
11 sekä/samt to/tors klo 12–14 
- vammaispalvelut@espoo.fi 

 
SENIORINEUVONTA ESPOOSSA 
SENIORRÅDGIVNINGEN I ESBO 
 
Sosiaali- ja terveystoimi antaa seniorineuvontaa Matinkylässä, osoitteessa Nelikkokuja 3.  
Palvelemme maanantaista torstaihin klo 10–15 numerossa 09 816 30265. Henkilökohtaista neuvontaa varten 
suosittelemme sopimaan ajan etukäteen. 
 
Seniorin palveluoppaan voi noutaa seniorineuvonnasta, yhteispalvelupisteestä tai palvelukeskuksista.  
Sen voi myös ladata suoraan verkosta osoitteesta 
www.espoo.fi/materiaalit/sosiaali_ja_terveyspalvelut/verkkolehti/senioriopas/  
 
Seniorrådgivningen ger råd och information om tjänster för äldre i Mattby må-tors kl. 10-15. Besöksadressen är 
Fjärdingsgränden 3, gatuplanet, MereoMattby (ingång på Fjärdingsvägens sida). Telefon 09 816 30265.  
För personlig service rekommenderas att beställa besökstid. 
 
Seniorguiden kan hämtas från seniorrådgivningen, samservicen eller servicecentraler. Den kan även laddas från nätet 
www.espoo.fi/materiaalit/sosiaali_ja_terveyspalvelut/verkkolehti/seniorguide  
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ESPOON MUISTINEUVOJAT 
MINNESRÅDGIVNINGEN I ESBO 
 

• Etelä-Leppävaara, Mäkkylä   puh. 043 824 9320 
• Pohjois-Leppävaara, Lintuvaara   puh. 046 877 2682 
• Kilo, Karakallio, Viherlaakso   puh. 043 824 8453 
• Espoon keskus    puh. 043 824 8653 
• Pohjois-Tapiola    puh. 043 824 8656 
• Kalajärvi    puh. 043 824 9320 
• Etelä-Tapiola    puh. 046 877 2681 
• Matinkylä-Olari    puh. 043 824 8655 
• Espoonlahti    puh. 043 824 8649 

    puh. 043 825 2089 
• Svensktalande klienter    tel.   046 877 2682 

 
GERIATRIAN POLIKLINIKKA 
GERIATRISKA POLIKLINIKEN 

Geriatrian poliklinikka: Puolarmetsän sairaala, Puolarinportti 1 
Postiosoite: PL 2700, 02070 Espoon kaupunki. 
Muistipoliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä. Muistitutkimuksiin pääsystä saa neuvoa toimiston puhelinnumerosta 09 
816 47422. 

Geriatriks poliklinik i Bolarskog sjukhus, Bolarsporten 1. 
Postadress: PB 2700, 02070 Esbo stad. 
Det behövs läkarremiss till geriatriska polikliniken. Mera information om minnesundersökningar,  
tel. 09 816 47422. 

**************************************************************************************   
OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT KAUNIAISSA VUONNA 2015 
VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN I GRANKULLA ÅR 2015  

1 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp 1650,55 € 
2 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp   761,99 € 
3 Hoitoisuusryhmä/Vårdberoendegrupp   419,03 € 

Tiedustelut: 
Kotihoidon ohjaaja 09 5056 456 (klo 12-13) 
Palveluohjaaja 09 5056 456 

Kauniaisten kaupunki järjestää terveyteen liittyvää seniorineuvontaa (seniorineuvola) torstaisin klo 12 – 13, puh. 
(09) 505 6462. Käyntiosoite: Kauniaisten terveyskeskus, Asematie 19, 02700 Kauniainen. Tietoa Kauniaisten 
vanhuspalveluista saat numerosta (09) 505 6360. 
 
Information:  
Hemvården tel. 09 505 6462 kl 12-13 
Servicehandledare för hemvård tel. 09 505 6461 kl 12-13 

 



 
 

   8 

 
 

 

 

Uudenmaan Muistiluotsin 
toimisto sijaitsee Tapiolassa, 
 

puhelin 0400 364 453. Ota yhteyttä! 

 

  
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. 
 
 

 ********************************************************************************  
STOP PAINEHAAVOILLE! 

 
Tiesitkö, että puhekielessä yleisen makuuhaavan virallinen nimike on painehaava? Painehaavat syntyvät 
erityisesti vuodepotilaille, joilla kudosten verenkierto vaikeutuu heidän joutuessaan makaamaan pidempiä 
aikoja. Erityisen suuressa riskiryhmässä ovat vaikeita sairauksia potevat ja hyvin iäkkäät henkilöt. Pitkäaikaista 
hoitoa tai hoivaa saavista noin joka kymmenennellä on painehaava.  

 
Kokemusasiantuntijat jakavat käytännön tietoa painehaavoista, niiden ehkäisystä ja hoidosta. Samansisältöiset 
tilaisuudet järjestetään Tapiolan palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4)  
 
15.10.2015 klo 17.30 ja 19.11.2015 klo 17.30.  
 
Maksuttoman tilaisuuden kesto on noin kaksi tuntia.  Lopuksi varataan aikaa kysymyksille. 

 
Kahvitarjoilun varmistamiseksi pyydämme ilmoittautumista viimeistään viikkoa ennen valitsemaasi tilaisuutta 
osoitteeseen eska.auttaa@hotmail.fi tai numeroon 050 528 4224 – tervetuloa! 
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TIETOA OMAISHOITAJAN ELÄKETURVASTA 
 
Omaishoidosta kertyy eläkettä silloin, kun kunnan kanssa on solmittu omaishoitosopimus. Tällöin 
omaishoitotyöstä saadusta ansiosta peritään työeläkemaksu. Omaishoitajat ovat tulleet eläketurva piiriin 
1.7.1993. Tätä aiemmin solmitun sopimuksen mukaisesta työstä ei eläkettä ole karttunut. 

 
Ennen vuotta 1998 omaishoitotyöstä karttui eläkettä vasta, kun hoitosopimus on jatkunut vähintään kuukauden 
ja ansio oli ollut vähintään eläkelaissa mainitun rajamäärän suuruinen. Vuodesta 1998 lähtien eläkettä on 
karttunut myös alle kuukauden mittaisista ja ansioiltaan alle rajamäärän jäävistä omaishoitojaksoista. 

 
Ennen vuotta 1940 syntyneet omaishoitajat 

 
Jos omaishoitaja on syntynyt vuonna 1939 tai aikaisemmin, karttuu hoitotyöstä eläkettä, mikäli hoitaja ollut alle 
65-vuotias hoitotyön alkaessa ja sama hoitosuhde jatkuu edelleen. Eläkettä voi myös karttua sen jälkeen, kun 
hoitaja täyttää 68 vuotta. Omaishoitosuhde pitää katkaista ennen kuin voi saada eläkettä. Tämän jälkeen 
sopimuksen voi solmia uudelleen, mutta enää ei eläkettä kartu. 

 
Vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneet omaishoitajat 

 
Eläkettä karttuu kuukausittain 1,5 - 2 % kunnes hoitaja täyttää 68 vuotta. Tämän jälkeen eläkettä ei enää kartu. 
Eläkettä karttuu vaikka omaishoito olisi alkanut hoitajan täytettyä 65 vuotta. 

 
Eläkettä haetaan vanhuuseläkelomakkeella Kevasta (entinen Kuntien eläkevakuutus). 

 
KEVA 
Unioninkatu 43, 00180 Helsinki 
Puhelin eläkeneuvontaan 020 614 2837 
 
KOULUTUSTILAISUUS OMAISHOITAJAN ELÄKETURVASTA 9.9.2015  
 
Kouluttaja Birgitta Moisala Kevasta tulee luennoimaan omaishoitajien eläketurvasta ja vastaamaan asiaa 
koskeviin kysymyksiin keskiviikkona 9. syyskuuta klo 16-18 Espoon järjestöjen yhteisön järjestötalon Saliin 
(Kauppamiehentie 6, 2 kerros). 
 
Alustavat ilmoittautumiset 7.9. mennessä osoitteeseen eska.auttaa@hotmail.fi tai  
numeroon 050 528 4224. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kysymään tärkeästä aiheesta! 

 
 INFOTILAISUUS KELAN PALVELUISTA OMAISHOITAJALLE 
 

Omatarhan palvelutalossa (Piispansilta 6 A/Nelikkokuja 3, 1 krs) järjestetään infotilaisuus Kelan palveluista, 
eläkkeensaajien hoitotuista ja matkakorvausasioista keskiviikkona 7.10.2015 klo 14-16. 

 
 Alustavat ilmoittautumiset 7.9. mennessä osoitteeseen eska.auttaa@hotmail.fi tai puhelimitse 
 numeroon 050 528 4224.  
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    LEENA KOSKINEN MUISTOISSAMME 
 

Yhdistyksemme kunnioitettu perustajajäsen Leena Koskinen on 
kuollut Terhokodissa 29.7.2015. Hän oli syntynyt 25.3.1932 
Kajaanissa. 
 
Leena jäi eläkkeelle ylihoitajan virasta Porissa työskenneltyään sitä 
ennen sekä sairaanhoitajana että sairaanhoidon opettajana. Espoo-
seen hän muutti miehensä Pertti Koskisen kanssa vuonna 2000. 
 
Leenan eläkeikä koitui monen espoolaisen omaishoitajan hyväksi. 
Terveydenhoidon ammattilaisena hän ennakoi omaishoidon 
kasvavan merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän oli 
merkittävä alullepaneva voima yhdistyksemme perustamisessa. 
Julkisen palvelutuotannon ja terveydenhoidon rakenteiden sekä 
toimintatapojen tunteminen auttoi yhdistystä järjestönä sijoittumaan 
omaishoidon kenttään ja löytämään paikkansa niin espoolaisten kuin 
kauniaislaisten omaishoitajien tukijana parhaalla mahdollisena 
tavalla.  
 
Leena Koskinen toimi miehensä Pertin omaishoitajana useita vuosia, 
mutta aikaa löytyi sen lisäksi myös yhdistystoiminnalle. Monen 
vuoden ajan Matinkylän alueen omaishoitajat saivat Leenalta 
neuvoja ja ohjausta hänen toimiessaan ryhmätoiminnan vetäjänä. 
Leenan laaja osaaminen, syvä inhimillisyys ja välittäminen sekä 
terävä äly auttoivat meitä yhdistyksen toimijoita löytämään 
olennaisen työssämme ja suunnittelemaan toimintaamme eteenpäin. 
 
Leenasta tuli ystävä ja arvokas tukija, häntä muistellessani 
päällimmäiseksi mieleeni tulee viisaus. 
 
Ystävyydellä ja kunnioituksella muistaen  
 
Kristiina Mustakallio  
 

  Leena Koskinen jouluna 2013, perhealbumi. 
      
”Piskuinen lauma on vaatinut 
ja saanut valitukselleen 
vastakaikua. Tuntuu todella 
hyvältä nähdä mitä on 
tapahtunut ja mitä kaikkea 
olemme saaneet aikaan. On 
suuri ilo olla mukana 
todistamassa ja juhlistamassa 
tätä merkkipäivää.” 
 

Ote Leena Koskisen puheesta yhdistyksen 
kymmenvuotisjuhlassa 2013. 

 

 
************************************************************************************* 
 
GRANIN LÄHIAPU OMAISHOITAJAN TUKENA 
 
Kauniaisten kaupunki on kehittänyt toimivan käytännön kauniaislaisten omaishoitajien tueksi, jossa voittoa 
tavoittelematon palvelujärjestö Granin Lähiapu välittää omaishoitoperheeseen avustajan. Menettely 
mahdollistaa omaishoitajalle pienen hengähdystauon tai pääsyn hoitamaan omia asioitaan. Kaupunki maksaa 
menettelystä aiheutuvat kulut Granin Lähiavulle. 
 
Vuoden 2016 alusta alkaen ikäihmisille voidaan myöntää tukea enintään 10 tuntia/kk. 
 
Kauniaisissa kokoontuu myös omaishoitajille suunnattuja kerhoja, joista lisätietoja saa Granin Lähiavusta, 
puhelin 040 518 9281. Toimisto (Leankuja 4) on avoinna arkisin klo 9-13. 
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 SEMINAARI OMAISHOIDOSTA ESPOOSSA 

 
Tule mukaan vaikuttamaan  
omaishoidon kehittämiseen Espoossa! 

 
 
 Järjestämme tilaisuuden omaishoidon tilanteesta Espoossa 
 maanantaina 26. lokakuuta 2015 klo 17-19.30 valtuustotalossa (Espoonkatu 5) 
 
 Ohjelma: 
 
 Klo 17.00  Kahvitarjoilu 
 
 Klo 17.30  Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Stig Kankkonen  
   Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
    
   Tilaisuuden alustus, toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio  
   Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
  
   Espoon kaupungin puheenvuorot 

- vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen 
- kotihoidon päällikkö Raija Kasanen 

  
   Omaishoitajat ja läheiset liiton puheenvuoro, aluevastaava Matti Mäkelä 
  
   Kokemusasiantuntijoiden/omaishoitajien puheenvuoroja 
  
   Kutsuttujen luottamushenkilöiden puheenvuoroja  
  
   Keskustelua 
 

Tilaisuuteen kutsutaan espoolaisia omaishoitajia, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sen alaisten jaostojen 
jäseniä, Elinvoimaa ikääntyville –kehitysohjelman ohjausryhmän sekä Espoon vanhusneuvoston jäsenet. 

 
 Kuljetus omaishoitajille pyritään järjestämään Tapiolasta ja Matinkylästä. 
 
 Lisätietoja ja kuljetuksiin liittyviin kyselyihin vastaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990. 
 
 Tervetuloa!  
 

 ******************************************************************************** 
 SIIVOUSPALVELUA OMAISHOITAJILLE 
 

Espoon kaupunki tarjoaa siivouspalvelua omaishoitajien tueksi. Yli 65-vuotiaile omaishoitajille myönnetään 
siivousapua yksi tunti kuukaudessa. Tunteja on myös mahdollista säästä ja käyttää jälkikäteen useamman 
tunnin erässä. Ennakkoon niitä ei voi käyttää. Palvelu on käytettävä omaishoidontuen päätöksen ollessa 
voimassa. 

 
 Siivouspalvelu tilataan lomakkeella, joita saa kotihoidon keskitetyistä palveluista,  
 puhelin 09 816 33333 (arkisen klo 9-15). Palveluntuottajan voi valita palvelutuottajalistalta. 
 

!
!
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VALMISTAUTUMINEN HOITO- JA PALVELUSUNNITELMAAN 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelman huolellinen laatiminen on erittäin tärkeää. Seuraavilla kysymyksillä voi 
valmistautua suunnitelman tekoon viranomaisten kanssa. 

 
o Pohtikaa millaisia palveluja ja tuen tarpeita omaishoitotilanteessanne on? Miettikää myös mikä on 

niiden tärkeysjärjestys. 
o Millaisia toiveita teillä on niiden toteuttamiseksi? 
o Oletteko tyytyväisiä nykyisiin palvelu- ja tukitoimiin? 
o Minkälaisissa asioissa koette tarvitsevanne tietoa, koulutusta ja ohjausta? 
o Miten haluaisitte hoito- ja palvelusuunnitelman tehtävän, missä ja kenen kanssa? Mukaan neuvotteluun 

voi pyytää myös läheisen, omaisen, tukihenkilön tai muun haluamanne henkilön. 
o Onko jotain erityistä mitä haluaisitte selvittää tai kysyä ennen varsinaisen suunnitelman tekoa? 

 
Kysy lisää! Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 

 

HOIVAPASSI  

Hoivapassi on eräänlainen vapaamuotoinen hoitotahto, jota voi käyttää hoidon helpottamiseksi ja tiedon 
välittämiseksi hoitaville henkilöille heidän työvuoroistaan riippumatta. Valmiiseen lomakkeeseen kirjataan 
hoidollisten tietojen lisäksi hoidettavan mieltymyksiä, tapoja ja tottumuksia sekä hänen taustaansa ja 
harrastuksiinsa liittyviä tietoja. Yöpöydällä tai hoidettavan lähellä säilytettävää lomaketta voi hyödyntää 
kaikenikäisten hoitamisessa. 

Hoivapassi on syntynyt aktiivisen omaishoitajan aloitteesta ja sen ovat lopulliseen muotoonsa työstäneet Etelä-
Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset  ry:n projektityöntekijät.  

Lomakkeita saa Eskan toimistolta Tapiolasta (Pohjantie 3), puhelin 050 528 4224 

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

ASUMISOPAS IKÄIHMISILLE  

Yhä useampi ikäihminen asuu kotonaan. Kotona voi asua 
toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoidon 
palvelut ja kodin muutostyöt ovat esimerkkejä keinoista, 
joilla kotona asumista voidaan tukea. 
 
Espoon sosiaali- ja terveystoimen julkaisemasta 
asumisoppaasta löytyy ajantasaista tietoa erilaisista 
asumismuodoista, hoiva-asumisesta ja 
pitkäaikaishoidosta sekä erilaisista asumisen 
tukimuodoista. Vuonna 2015 päivitetyn oppaan voi 
noutaa yhteispalvelupisteistä, palvelukeskuksista ja 
seniorineuvonnasta. Sen voi myös ladata verkosta 
osoitteesta www.espoo.fi/asumisopas.  
 
Voimme pyydettäessä postittaa oppaan sinulle. 
Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990  
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KUNTOUTTAVAT VIRKISTYSPÄIVÄT 
 
 Omaishoitaja, jos tunnet tarvitsevasi vapaapäivien aikana virkistystä ja kuntoutusta, ota yhteyttä! 
 
 Järjestämme syksyn aikana räätälöityjä virkistyspäiviä pienryhmille. Ajat ja paikat suunnitellaan tarpeiden 
 mukaan. 
 
 Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990. 

 

 
 

VERTAISTUKI 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.  

 

RYHMÄTOIMINTAA ENTISILLE OMAISHOITAJILLE 
 
 Entisten omaishoitajien ryhmä kokoontuu Leppävaaran palvelukeskuksessa,  

Armas Launiksenkatu 9, 2. krs. Ensimmäinen tapaaminen torstaina 17.9. klo 14. 
 
Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990. 
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DEN SVENSKA SAMTALSGRUPPEN 

Den svenska samtalsgruppen träffas under våren i Hagalund, Köpmansvägen 6 

 - onsdag  den 26.8.2015  kl 14-15.30 
 - onsdag  den 23.9.2015  kl 14-15.30 
 - onsdag  den 21.10.2015   kl 14-15.30 
 - onsdag  den 18.11.2015  kl 14-15.30 

 

I gruppen finns plats för nya - välkomna med!  

Mera information:  
Ilse Vaenerberg tel. 050 554 4806, ilse.vaenerberg@gmail.com 

 
 

 
 

 
                                
       Kuva: Tuulikki Koivunen 
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MATINKYLÄN VERTAISRYHMÄ 

 
  
 Matinkylän ja Olarin omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin 

Omenatarhan palvelutalolla klo 14.00 – 16.00. Osoite on Piispansilta 16 A/Nelikkokuja 3, 1. krs.  
 
 Ryhmä ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990. 
 

• 7.9. Syyskauden avajaiskahvit  
       Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio  

 
• 21.9. Asiantuntijavierailu, Pia Kotiranta, Edis Oy 

” Mistä apua arvokkaaseen kotona asumiseen?” 
  

• 5.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 19.10 Vertaistuki, Kristiina Mustakallio,  
 

• 2.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio  
 

• 16.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 30.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 14.12. Vieraanamme diakonissa Ulla-Maija Kyrölä Olarin seurakunnasta 
 
 

 
            Kuva: Tuulikki Koivunen 
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TAPIOLAN VERTAISRYHMÄ 

 
 Tapiolan omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin Yhteisötuvalla 

(Kabinetti) klo 14.00 – 16.00. Osoite on Kauppamiehentie 6, 2. Krs.  
 
 Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 0990. 

 
• 14.9. Syyskauden avajaiskahvit  

        Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio 
 

• 28.9. Asiantuntijavierailu, Pia Kotiranta, Edis Oy 
”Mistä apua arvokkaaseen kotona asumiseen?” 

 
• 12.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio  

 
• 26.10. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 9.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 23.11. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 7.12. Vieraanamme diakoni Katja Karvinen, Tapiolan seurakunta  

 
 

 
                           Kuva: Tuulikki Koivunen 
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LAUREAN VIRKISTYSILTAPÄIVÄ IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJILLE 25.11.2015    
 

 Ohjelmassa klo 11-12 on lounas, jossa ovat myös keitto- ja kasvisvaihtoehdot. 
  

Lounaan jälkeen siirrytään Laurean opiskelijoiden toteuttamille hyvinvointirasteille, joissa voit kierrellä ja viettää 
aikaa oman kiinnostuksesi mukaan ja saada tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä tietoa terveydestä ja 
ajankohtaisista asioista. 

 
Tarjolla on myös kevyttä ohjattua liikuntaa, hemmottelua sekä mukavaa yhdessäoloa. 

 
Osoite on Metsänpojankuja 3, Pohjois-Tapiolassa, sisäänkäynti pääovista. Vieraspaikkoja on pihalla ja voit 
pyytää parkkiluvan oppilaitoksen info-pisteestä. Myös viereisen S-marketin pihalla on kahden tunnin 
parkkipaikkoja. 

 
Bussiyhteydet: 10, 10K, 194, 506 ja 510  

• pysäkit Maarinsilta Kehä 1:n varrella tai Maarinniitty Kalevantiellä 
 

Nähdään Laureassa ja voimaannutaan yhdessä! 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Espoon kaupunki/Seniorineuvonta 
• puhelin 09 816 30265 (ma-to klo 10-15) 
• elinvoimaa.ikaantyville@espoo.fi 
• ilmoittautuminen 17.11. mennessä (myös myöhemmin, mikäli tilaa on) 

 

******************************************************************************* 
LIIKUTTAVA YSTÄVÄ –TOIMINTAA TAPIOLAN UIMAHALLISSA 3.-24.11.2015 

 
Laurean fysioterapeuttiopiskelijat toimivat henkilökohtaisina liikunta-avustajina ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille 
aikuisille, jotka tarvitsevat avustamista tukea liikuntapaikoilla. Avustajan käyttö on maksutonta ja toiminta sopii 
esim. liikuntarajoitteisille, muistisairaille ja henkilöille, jotka ovat epävarmoja selviytymisestään uimahallissa ja 
kuntosalissa. 

 
Avustajat ovat Tapiolan uimahallissa (Kirkkopolku 3) tiistaisin 3.- 24.11.2015 välisenä aikana klo 10-11. 
Toiminta voi mahdollisesti alkaa jo aiemmin riippuen uimahalliremontin valmistumisesta. 

 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Espoon liikuntapalveluihin, puhelin 09 816 60800 ma-pe klo 11-13. 

 

******************************************************************************* 
KULTTUURIKAVERI SEURAKSI KULTTUURIRIENTOIHIN 

 
Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen henkilö, jonka voi tilata seuraksi ja tueksi mukaan kulttuurivierailulle itselle, 
tutulle tai pienelle ryhmälle. Kulttuurikaverin kanssa pääsee ilmaiseksi tai alennuslipulla moniin konsertteihin, 
teatteri- ja tanssiesityksiin, näyttelyihin ja museoihin.  
 
Kulttuurikaverin seura ja lippu ovat ilmaisia. 

 
Tietoa kulttuurikaveritoiminnasta saa Espoon kaupungin kulttuuriyksiköstä, puhelin 050 381 4033 
Kulttuurikohteiden ohjelmistot löytyvät verkosta  
www.espoo.fi/fi-fi/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuuria_kaikille/Kulttuurikaveri  
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VANHUSTENVIIKON OHJELMAA 4.10.-11.10.2015 
 
Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera 12.10.2015 
 
Seniorijärjestöt näyttävät osaamistaan ja elämäniloa perinteisessä espoolaisten senioreiden syysjuhlassa  
sunnuntaina 12.10.2015 Espoon kulttuurikeskuksessa (Tapiolasali, Kulttuuriaukio 2).  
Kahvitilaisuus klo 14-15 ja juhlatilaisuus klo 15-17. Tervetuloa mukaan! 
 
Intoa elämään – hyvinvointiryhmä omaishoitajille 
 
Ryhmä on suunnattu omaishoitajille, joilla on voimassa oleva omaishoidon sopimus.  
Kokoontumiset Kauklahden Elä ja asu –seniorikeskuksessa (Hansakartano 4) 
perjantaisin 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6,11., 20.11. ja 4.12. klo 10-15. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 043 825 3494 ma-to klo 10-15 
 
SeniorSurf 6.10. klo 10-15 
 
Vanhustenviikolla järjestetään kansallinen SeniorSurf-päivä, 
jossa ikäihmisiä tutustutetaan tieto-tekniikkaan kautta maan.  

Tule mukaan tiistaina 6.10.2015 Entressen kirjastoon! 
Ohjelmassa: 

klo 10-11  Muisti ja muistinhuolto  
Luennoitsijana Tanja Koljonen, 
Muistiohjaaja, Uudenmaan 
muistiluotsi  

Klo 11-11:30        Mitä tehdä, kun herra Alzheimer 
alkaa sulkea ovea muistiin 
”Vain käyttäjä tietää, mistä kenkä 
puristaa", omaishoitaja Petter  
Pulkkinen ja vaimonsa Eeva 
www.elamanlaatu.fi (siihen 
kannattaa tutustua ennen 
tilaisuutta)  

klo 11:30-13:30      Mitä minä tekisin? Tutustu 
Entressen kirjaston syyskuussa 
auenneseen Pajaan (3D-
tulostus, vinyylileikkuri, saumuri, 
brodeerauskone jne) 

klo 13:30-15:00 Kysy kirjaston nettipalveluista 
esim. e-aineistosta tai 
Kirjastolaisen lainaamisesta.  

Entressen kauppakeskus on mukana surffaamassa ja yritykset 
kertovat mielellään nettipalveluistaan. 
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KESKUSTELUTILAISUUS INKONTINENSSISTA 
 

Tervetuloa 11.11.2015 klo 13-15 Ison Omenan kirjastoon (Piispansilta 11, 02230 Espoo) keskustelutilaisuuteen 
muistisairaan läheisen inkontinenssista. 

 
Kirjaston Huvitus-kabinetissa pidettävässä päiväkahvitilaisuudessa keskustelua alustaa geroartisti, kouluttaja ja 
valmentaja Taina Semi.  
 
Osallistujat saavat television Hoivakoti kuntoon –sarjasta tutun Taina Semin kirjoittaman kirjan Muistisairaan 
inkontinenssi – opas omaishoitajalle. Tilaisuuden järjestää Oy SCA Hygiene Products Ab. 

 
Tilaisuudessa on ilmainen kahvitarjoilu. Ilmoittaudu puhelimitse numeroon 0400 556292.  

 
Tervetuloa! 
 

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

 
 

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
sääntömääräinen syyskokous 
22.10.2015 klo 17.00-18.30 

 
Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö, Erkkeri 

Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo (Tapiola) 
 

TERVETULOA! 
HALLITUS 

 
 
*********************************************** 
 
TAPAHTUMIA KAUNIAISISSA 

 
Omaishoitajien vertaistukitapaamiset Sebastoksessa, Kauniaistentie 11 

• ke 23.9. klo  16-18 Kesän kuulumiset 
• ke 21.10 klo 16-18 Aivojumppaa Ida 
• ke 25.11 klo 16-18 Leivotaan yhdessä kakut joulupöytään kirkon keittiöllä, Kavallintie 3 
• joulukuun tapaamisesta tiedotetaan lähempänä 

  
Tiedustelut 

• Granin Lähiapu 050 5189281 
• Diakonissa Pirjo Luoma 050 3017028 
• Diakon Catherine Granlund tfn. 050 439 3208 
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LEIJONALUURI KUUNTELEE 
 
Leijonaluuri tarjoaa tukea, keskusteluapua ja neuvoja erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen sekä 
tukee vanhempia, joilla ei lapsen sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista saada tukea kodin ulkopuolelta. 
Leijonaluuriin soittamalla voi myös purkaa huolensa anonyymisti.  

 
Leijonaluuri auttaa, kun vanhemmat eivät tiedä mitä tehdä tai keneen ottaa yhteyttä erityslapsiperheen arjen 
haasteissa. Vastaajat ovat koulutettuja vertaisvastaajia ja itsekin erityislasten vanhempia, joilla on voimavaroja 
ja halua auttaa muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia. 

 
Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia tukeva järjestö. 
Leijonaluuri kuuluu osana yhdistyksen tarjoamiin erityislapsiperheille suunnattuihin palveluihin.  
Palvelu on maksutonta.  

 
Puhelin 045 869 8335 

 

*********************************************** 
 SENIORI365.FI ON PALVELUJEN KOHTAAMISPAIKKA! 
 
  

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kehittämä ja ylläpitämä 
palvelu täydentyy jatkuvasti.  
 
Viime vuonna avatulla sivustolla kohtaavat seniorit, heidän omaisensa 
sekä palveluntarjoajat kuten yritykset, julkiset ja kolmannen sektorin 
toimijat ja opiskelijat. 
  
Palvelut ja tuotteita tarjoavat yritykset on koottu selkeästi yhteen paikkaan. Se auttaa sopivan        

palvelutarjoajan löytämistä.  
  
 Käy tutustumassa www.seniori365.fi 
 

*********************************************** 
 
 VIRKISTYSILTAPÄIVÄ IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITAJILLE 
 
 Keskiviikkona 7.10.2015 klo 11-15 Omniassa, Kirkkokatu 16 A (Espoon keskus) 
  

Ohjelmassa yhteinen lounas, mukavaa yhdessäoloa sekä opiskelijoiden järjestämiä hemmottelu-, kauneus- ja 
informaatiopisteitä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

 
 Ilmoittautumiset ja lisätiedot 28.9. mennessä: 
 Seniorineuvonta p. 09 816 30265 (ma-to klo 10-15) tai sähköpostilla elinvoimaa.ikaantyville@espoo.fi.  
 
 Ilmoitathan myös mahdollisen erikoisruokavaliosi. Mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia.  
 
 Huom! Osallistuminen ei edellytä voimassaolevaa omaishoidon sopimusta kaupungin kanssa.  
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JOULULOUNAS 
 

 
 

Tervetuloa joululounaalle Bodomin Kartanoon (Bodominkuja 7) 

maanantaina 21. joulukuuta 2015 klo 13-15.30 
 
Mukanamme on myös Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää.  
Päivän ohjelma: 

 
klo 11.50  bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)  
klo 12.05  bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä  
klo 12.25  bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)  
klo 13.00 pieni hartaushetki ja pääsiäislounas Bodomin Kartanossa 
klo 15.30 paluumatka  Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan 

 
Omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö.  
Päivä on tarkoitettu sekä omaishoitajille että heidän hoidettavilleen.  
 

 Ilmoittaudu ja kerro erikoisruokavaliotoiveesi mahdollisimman pian. Muutokset ilmoittautumisiin 
 viimeistään 11.12.2015.  
 Ilmoittautumiset ja tiedustelut, Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 

 

 *********************************************** 
Tunnelmia kevään pääsiäislounaalta Bodomin kartanossa: 
 

  
Kuvat: Gun Ainamo 
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        Elämäntarinaryhmä  

 

Ryhmä on ikäihmisille tarkoitettu 

muisteluryhmä, jossa omaa 

elämää käydään läpi valokuvien 

avulla. Ryhmä alkaa ma 31.8.  

klo 14-16 ja kokoontuu 7 krt joka 

toinen viikko Tapiolan kirkolla. 

Jos tilaa on, voi mukaan tulla 

vielä toisella tapaamisella. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

viimeistään 24.8.  

diakoni Katja Karvinen  

puh. 040 593 7386.  

 

*********************************************** 
 
 OMAISHOITAJIEN KIRKKOPYHÄ 22.11.2015  
 

Vuosittaista valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään jälleen marraskuun lopulla. Seurakunnat 
järjestävät viikon alkajaisiksi omaishoitajien kirkkopyhän. Jäsentiedotteen ilmestymiseen mennessä 
tiedossa ovat seuraavat tilaisuudet: 
 

• Esbo svenska församling: högmässa i Esbo domkyrka kl 12.15. Kyrkoherde Roger Rönnberg 
och ordförande Stig Kankkonen, Eska. Kyrkkaffe i Sockenstuga. 

• Espoon tuomiokirkkoseurakunta: Viherlaakson kappeli klo 12 ja päätteeksi kirkkokahvit. 
Eskan edustajana Ritva Särkkä. 

• Espoonlahden seurakunta: Messu Soukan kappelissa klo 11. Kirkkoherra Jouni Turtiainen, 
Eskan edustajana Kristiina Mustakallio, Okra-kuoro, vapaaehtoiset sekä työvuoroiset 
työntekijät. Päätteeksi kirkkokahvit. 

• Leppävaaran seurakunta: Messu Leppävaaran kirkossa klo 11, pastori Aija Pöyri avustajana 
pappi Merja Alanne, kanttorina Pauliina Hyry. Paikalla myös diakoniatyöntekijät Eveliina 
Kauppila ja Riitta Türkmen. Eskan edustajana Jyrki Myllärniemi. Messun jälkeen kirkkokahvit. 

• Olarin seurakunta: Matinkappeli (Liisankuja 3) klo 12. Liturgina Anna Poutiainen, saarnaa 
Sami Mustakallio, kanttorina Sanna Franssila. Eskan edustajana Gun Ainamo. Messun jälkeen 
messulounas. 

• Tapiolan seurakunta: Messu Tapiolan kirkossa klo 10. Päätteeksi kirkkokahvit, johon 
osallistuvat myös seurakuntaneuvoston lähettämät Bangladeshin opintomatkalaiset. Eskan 
edustajana Leena Vanne. 
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Espoon tuomiokirkkoseurakunnan virkistyspäivä Hvittorpissa 
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MISTÄ LÖYTYY OMA TURVA VANHUUDESSA? 
 

 
Vanhuspalvelulakia valmisteltaessa seniori-ikään tulevien ja olevien sekä heidän perheittensä odotukset olivat 
korkealla: nyt saattaisin vanhusten olosuhteet sellaisiksi, että vanhuus olisi entistä turvallisempi ja parempi 
myös olosuhteiden osalta.  
 
Laki tuli, mutta sen hyvää tarkoittavat säännökset enemmänkin ovat lisänneet byrokratiaa. Kunnan tulee laatia 
erilaisia suunnitelmia ikääntyneen väestön tukemiseksi, kunnan viranomaisten tulee vuosittain arvioida 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan, jonka vuoksi tulee kerätä 
säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä sekä 
runsaasti vastaavan tyyppistä muuta toimintaa.  Perustettiin vanhusneuvostot kuntiin valvomaan vanhusten 
oikeuksia jne.   

 
Turva on edelleen lähinnä kaikille tarkoitetussa lainsäädännössä 
 
Yksittäisen henkilön, minun ja sinun turva on edelleenkin aivan normaalissa siviililainsäädännössä.  Voimme 
vaikuttaa omiin asioihimme parhaiten, kun olemme tietoisia siitä, mihin asioihimme pystymme vaikuttamaan 
terveenä ollessamme ja hoidamme asiamme kuntoon niin pitkälle kun näemme sen viisaaksi.  Se on myös 
tavattoman suuri palvelus lähimmillemme, niille henkilöille, jotka ovat valmiita huolehtimaan meistä, kun sen 
aika tulee. Yksi parhaista välineistä tähän on edunvalvontavaltuutus.   

 
Mikä on edunvalvontavaltuutus? 
 
Lyhyesti todettuna; edunvalvontavaltuutus on valtakirja. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö itse valtuuttaa 
itselleen läheisen ja luotettavan henkilön toimimaan puolestaan sitten, kun siihen ei itse enää kykene.   
 
Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella henkilö määrää itse keskeisistä, omaan vanhuuteensa taikka 
mahdollisen onnettomuuden taikka sairauden seurauksena hänen elämäänsä kuuluvista olosuhteista etukäteen 
sen varalta, että hän ei pysty enää itse niihin siinä tilanteessa vaikuttamaan.  Edunvalvonta-valtuutus on siis 
hyvin moneen muuhun tilanteeseen kuin siihen, että me vanhuudessa emme enää pysty pärjäämään itse.     

 
Valitettavan usein vallalla on käsitys, että mikäli minulle sattuu jotain, puolisoni, lapseni, ylipäätään läheiseni 
kyllä hoitavat asiani.  Näin voi olla, sillä omainen voidaan määrätä edunvalvojaksi näissä tapauksissa.  Normaali 
edunvalvonta sisältää kuitenkin huomattavan määrän byrokratiaa, vuositilin laatimisineen, lupien hakemisineen 
erityyppisiin asioihin, jotka puolestaan tuovat uusia kustannuksia.  Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollista 
järjestää omat asiat joustavasti ja vailla ylimääräistä ja turhaa byrokratiaa.   
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Keskeisenä tavoitteena on itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  
 

Edunvalvontavaltuutus tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa omien asioittensa hoitamiseen ennakolta varautumalla 
oman toimintakyvyn heikkenemiseen.  Näin varautumalla ennakkoon, voin vahvistaa omaa oikeuttani määrätä 
itse omista olosuhteistani, omaisuuteni käytöstä, perhesuhteisiin liittyvistä asioista, ja monista muista, oman 
elämän kannalta tärkeistä ja omaan hyvinvointiin liittyvistä asioista.   

 
Valtuutuksella on tarkat muotovaatimukset  

 
Muotovaatimuksilla on haluttu suojata myöhemmin oikeustoimikyvyttömän henkilön aikanaan antaman 
itsemääräämisoikeuden toteutuminen siten, etteivät ulkopuoliset oikeudenloukkaukset taikka ulkopuolelta 
tulevat, usein taloudelliset tavoitteet, voi vahingoittaa edunvalvontavaltuutuksen tekijää.  Tämän vuoksi 
keskeisimpiä oikeussuojakeinoja ovat valtakirjalle säädetyt tiukat muotovaatimukset, valtakirjan voimaantulo 
vaatii viranomaiskontrollin läpi pääsemistä ja maistraatin valvonta.    

 
 
Mistä edunvalvontavaltuutuksella voi määrätä? 
 
Melkein vaikka mistä. Ensiksikin tietysti taloudellisista asioista, miten minun talouttani tulee hoitaa sen jälkeen, 
kun en enää itse pysty siitä kertomaan. Sitten henkilökohtaisista asioistani: miten minua hoidetaan, miten kauan 
haluan asua kotona, miten sitten. Kun lähtee pohtimaan, itselle tärkeitä asioita on paljon ja niiden merkitys 
omalle hyvinvoinnille saattaa olla erittäinkin suuri.  Me uhraamme kaiken kaikkiaan turhan vähän aikaa sen 
ajattelemiseen, miten me voimme, miten me haluamme oman elämämme menevän.  
 
Hyvin suunniteltuna meidän viimeiset vuotemme saattavat olla hyvinkin onnellisia ja harmonisia, vaikka emme 
olekaan pysyneet selvillä viimeisimmissä käänteissä euron arvosta taikka kotimaan politiikasta.  Nyt voimme 
järjestää asiat haluamallamme tavoin, niin hyvin, kuin se meidän kunkin tilanteessamme on mahdollista.   
 
Teksti:  
Liisa Aittoniemi 
varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti 
auktorisoitu lakimies 
LAKIASIAINTOIMISTO AITTONIEMI 
Runeberginkatu 26 A 34, 00100 Helsinki 
Puhelin 040 582 2312, faksi 09 728 2568 
lakiasiaintoimisto@aittoniemi.fi 
www.aittoniemi.fi 
 

******************************************************************************* 
Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta 
 
Ensiopas auttaa tarkastelemaan hoivatilanteen myötä muuttunutta elämäntilannetta, varhaisia tunnusmerkkejä, 
tiedon ja tuen lähteitä sekä oman jaksamisen merkitystä.  
 
Voimme pyydettäessä postittaa oppaan sinulle. 
 
Tiedusteluihin vastaa Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 
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OMAISHOITAJAN PALSTA  –  MEIDÄN TARINAMME 
 

 

  
 
 Vappuaamuna 1981 lähdimme aamukävelylle koko perheen voimin. Tyttäremme, vaimoni sekä 
 minä.  Kuljettuamme muutama sata metriä saavuimme hiekkatielle ja vaimoni kaatui oikealle 
 kyljelleen. Sanoin jotain nokkelaa, mutta vaimoni pysyi hyvin vakavana. 
 
 Tämä oli ensimmäinen kerta, kun MS-tauti ilmaisi olemassa olonsa. Vaimoni sanoikin 
 myöhemmin, että hänellä on jonkun aikaa ollut aavistus siitä, että kaikki ei ole hyvin. 
 
 Seuraavana vuonna 1982 vaimo sai yleislääkäriltä lähetteen neurologille, joka oli Meilahden 
 sairaalan Juhani Wickström. Selkäydinnesteiden kertoman mukaan ilmeni, että vaimollani on MS-
 tauti. 
 

Se oli meille shokki. Emme tienneet mitä se tarkoittaa. Kuultiin ja luettiin kaikenlaisia tarinoita ja 
ahdistus sen kuin lisääntyi. Saimme kutsun Juhani Wickströmin luentotilaisuuteen, missä hän kertoi 
MS-taudista, mitä se on pahimmillaan ja parhaimmillaan. Näiden yleisöluentojen jälkeen  olo oli jo 
hieman rauhallisempi. 

 
 Luentoja oli useampi ja niiden mukana karttui tietoa MS-sairaudesta. Saamamme tiedon mukaan 
 tauti saattaa edetä hyvinkin nopeasti tai olla etenemättä. Vaimoni tapauksessa tauti on edennyt 
 hitaasti mutta varmasti. Nyt hänellä liikkuvat enää oikea käsi ja pää.   
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 Kun diagnoosi tehtiin 1982 siirtyi vaimo työkyvyttömyyseläkkeelle 1988 ja apuvälineenä oli ollut 
 kävelykeppi jo muutaman vuoden. Sitten tuli rollaattori, sitten manuaalinen pyörätuoli ja nyt on 
 käytössä sähkökäyttöinen pyörätuoli.  
 
 Vuonna 1999 muutimme Haukilahdesta Tapiolaan. Nykyinen asuntomme Tapiolassa on  
 ns. invavarausasunto. Niinpä meillä on asunnossa nosturi, joka liikkuu kattokiskossa. Kiskon 
 pätkät ovat makuuhuoneessa ja WC:ssä. Kahvoja on 9 kpl eripuolella asunnon seiniä. 
 
 Vaimolla käy kotihoidon sairaanhoitaja kerran viikossa. Kerran viikossa käyvät myös kotihoidon 
 suihku- ja huoltoryhmä, eli kolme käyntiä viikossa.  Nämä kotihoidon ihmiset ovat asialleen 
 omistautuneita ja osaavia lähihoitajia.  
 

Minä olen toiminut vaimoni Omaishoitajana jo 20 vuotta. Siinä tehtävässä olen joutunut opettelemaan 
monia uusia asioita. Ruuanlaitto on niistä ehkäpä mieleisin. Mieliruokani on  palapaisti. Toinen mieluisa 
ja helpporuoka on linssikeitto, mieluummin punaisista linsseistä tehty.   

 
 Vaimon fyysiseen hoitamiseen menee aikaa 1-2 tuntia aamuisin ja sama iltaisin. Olen erikoisen 
 tarkkana punaisten ihoalueiden suhteen. Mikäli sellaisen näen, painan sitä peukalolla keskeltä 
 nähdäkseni, muuttuuko väri painalluksen aikana vaaleaksi, jos muuttuu, niin ei huolta. Mikäli 
 punainen alue pysyy punaisena painamisen jälkeenkin, on todennäköistä, että kyseessä on  
 1. asteen makuu- eli painehaava. 
 

Päivän aikana vaimoni haluaa kerran tai pari vuoteeseen. Hän väsyy hyvin helposti ja jos minä en  ole 
kotona, niin ongelma on kuka siirtää hänet vuoteelle. Kotihoito voi sen tehdä, mutta heillä on päivä 
yleensä jo valmiiksi buukattu.  

 
Se mitä Omaishoitajana olen jäänyt kaipaamaan, on yhteys muihin Omaishoitajiin. Olen onnistunut 
saamaan muutaman espoolaisen ja helsinkiläisen Omaishoitajan ystäväpiiriini. Syksyn tullen olen 
suunnitellut aktiviteetteja heidän kanssaan.  

 
 Yhteystietoni ovat:  
 
 Seppo Aulilo 
 e-maili: seppo@aulilo.net 
 puhelin 040 7605858 
 
 Ottakaapa yhteys jos haluatte keskusteluseuraa! 
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Lähettäjä: 
 Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Pohjantie 3 
02100 Espoo 


