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YHDISTYKSEN HALLITUS 2014 
 
Stig Kankkonen, yhdistyksen puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu 
puh: 0400 665 098 
 
Kristiina Mustakallio, yhdistyksen toiminnan-
johtaja, projektipäällikkö, kaupunginvaltuutettu  
puh: 040 531 0990  
 
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 

 

 
OSOITTEENMUUTOKSET 
Jos osoitteenne muuttuu, muistattehan ilmoittaa 
uuden osoitteenne toimistollemme/suoraan liittoon. 
Automaattista päivitystä esimerkiksi väestörekisterin 
kautta ei ole.  
Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry: 
puh. 020 7806 500  
liiton nettisivut: 
www.omaishoitajat.fi  
 
 
 
Espoon ja Kauniaisten  
Omaishoitajat ja Läheiset ry  
 
Pohjantie 3 
02100 Espoo 
puh. 050 528 4224 
s-posti: eska.auttaa@hotmail.fi 
Internet: http://www.eska.auttaa.fi 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
 
Hyvää uutta vuotta ystävät! 
 
Kiinnostus omaishoitajia ja omaishoitajien 
todellisuutta kohtaan on viime aikoina kasvanut 
kiitettävästi päättäjien keskuudessa. Näin on 
käynyt niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin. Eduskunnassa omaishoidon 
keskeistä osaa on korostettu useaan otteeseen 
useissa keskusteluissa ja monilla eri forumeilla.  
 

Myös Espoossa asia on koettu tärkeäksi. Valtuustosopimuksessa vuosille 2013-1016 omaishoitajien 
asia on nostettu esiin näkyvästi ja velvoittavasti. Sopimuksessa luvataan, että omaishoitajia tuetaan 
paremmin. Sanatarkasti kysymykseen ”miten” sanotaan: ”Omaishoitajien vapaan mahdollistaminen 
ennakkoluulottomasti myös uusia toimintatapoja hakien, nykyisistä yhteistyömuodoista saatuja 
kokemuksia hyödyntäen.” 
 
Tästä voimistuneesta mielenkiinnosta asiaamme kohtaan saamme ja voimme olla iloisia. Nyt on 
huolehdittava siitä, että positiivinen mielenkiinto muuttuu käytännön teoiksi kaikkien iloksi ja 
hyödyksi. Tässä meillä kaikilla on keskeinen tehtävä: kertoa päättäjille mitä omaishoitajien arki on ja 
miten sitä konkreettisesti voidaan helpottaa ja parantaa. Tällaiset ”toivomuslistat” ovat välttämättömiä 
kun haluamme muuttaa mielenkiinnon päätöksiksi ja teoiksi omaishoitajien ja heidän hoidettavien 
omaistensa parhaaksi. Kyse ei siis ole itsekkyydestä vaan välttämättömästä informaatiosta. Tässä 
lehdessä on asiasta kysely. Vastaamalla siihen voi suoraan vaikuttaa tulevaan omaishoitokeskusteluun 
ja –päätöksiin. Kyselyn tulokset esitetään suoraan päättäjille. 
 
Yhdessä eteenpäin  
Stig 
 
ORDFÖRANDENS HÄLSNING  
 
Gott nytt år vänner! 
 
Intresset för närståendevårdarna och närståendevårdarnas vardag har vuxit tacknämligt på senare tid. 
Det har skett såväl på riksplanet som på lokalplanet. I riksdagen har närståendefrågor diskuterats i 
olika sammanhang och på olika plan. I Esbo har fullmäktigegrupperna undertecknat ett 
fullmäktigeavtal där närståendevården lyfts fram på ett mycket synligt sätt. 
 
Nu gäller för oss att tillsammans se till att det positiva intresset förvandlas också till beslut och 
åtgärder. I det sammanhanget har vi alla en viktig roll att spela: att informera beslutsfattarna om vilka 
åtgärder som bäst gagnar närståendevårdarna och dem de vårdar. 
 
På annan plats i detta nummer av tidningen ges möjlighet att delge beslutsfattarna tankar och idéer. Att 
göra det är inte ett uttryck för själviskhet. Det är att ge beslutsfattarna den information de behöver för 
kommande beslut. 
 
Vidare tillsammans 
Stig 



 
 

  4 

YHDISTYKSEMME TÄYTTI 10 VUOTTA! 
 
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry/Esbo och Grankulla Närsåendevårdare och Vänner rf 
perustettiin syksyllä 2003. Juhlallisuuksia vietettiin omaishoitajien kirkkopyhän messun yhteydessä Olarin 
kirkossa 24.11.2013. 
 
Arvokas ja tunnelmallinen juhlapäivä alkoi messulla, jossa liturgina toimi kirkkoherra Salla-Maria 
Viitapohja. Saarnan piti piispa Tapio Luoma. Mukana oli myös kamarikuoro Wähäpaimen. 
Kirkkokahvien jälkeen siirryttiin kuuntelemaan juhlapuhujia ja Espoon Sotaveteraanikuoroa. 
 
Avaussanoissaan yhdistyksen toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio kiitti yhdistyksen perustajajäseniä, 
kaikkia omaishoitajia, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja sekä seurakuntia vahvasta ja toimivasta 
yhteistyöstä, jonka turvin työtä on tehty ja toimintoja voitu kehittää. ”Olemme luottavaisia, että 
yhteistyömme jatkuu ja löydämme uusia mahdollisuuksia yhteisten päämääriemme toteuttamiseksi.” 
Ruotsinkielisen tervehdyksen toi yhdistyksen puheenjohtaja Stig Kankkonen. 
 
Tilaisuuden juhlapuhuja, ministeri Elisabeth Rehn korosti kauniissa sanoissaan vastuuta tehtävästä, 
jonka on joko ottanut tai johon on joutunut sekä rakkautta, jota osoitamme hoivatessamme läheistämme. 
Hän mukaansa kauniita sanat ja  virkamieskoukerot ovat kovin etäällä todellisuudesta. - Ei hahmoteta 
todellisuutta eikä mahdollisuutta omaan elämään. Kehittämisohjelmien parannusehdotukset ovat hyviä, 
mutta niiden tulee myös toteutua käytännössä. Teknisten apuvälineiden tarjoamat helpotukset, 
positiiviset kustannusvaikutukset ja riittävä kotihoidon resursointi ovat kaikki hyviä, mutta myös 
rakkaudelle ja sen osoittamiselle on saatava tuki.  
 
Toki kaikesta ei tarvitse olla omakohtaista kokemusta, mutta tietoisuutta on syytä olla. Vahvasta 
ihmisestä heikoksi, toisen hoidettavaksi joutuminen on raskasta sekä fyysisesti että psyykkisesti niin 
hoidettavalle kuin hoitajalle. Se on vastuullinen tehtävä, mutta myös samalla osa kaikkea sitä mitä 
teemme ja missä elämme. Itse olisin pidempään halunnut hoitaa yhdeksän vuotta sitten menehtynyttä 
rakasta miestäni. Turvallisuuden tarjoaminen ja hoidettavan luottamuksen saavuttaminen antavat voimaa 
myös omaishoitajalle. 

 

 
Kuvan eturivissä 
vasemmalta  
ministeri Elisabeth Rehn, 
piispa Tapio Luoma, 
Espoon kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä sekä 
yhdistyksen perustajajäsen 
Leena Koskinen. 



 
 

  5 

 
 
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 
kiitti puheessaan yhdistystä erittäin 
arvokkaasta työstä, joka osaltaan 
on ollut mukana lisäämässä 
omaishoitajatietoisuutta 
yhteiskunnassamme. Omaishoi-
tajien, yhdistyksen ja kaupungin 
muodostaman tiimin yhteinen 
tavoite on hyvien käytäntöjen avulla 
toteutuva sujuva omaishoito.  
 
- Päättäjillä on tahtoa toteuttaa 
Espoo-tarinan mukaista asiakas- ja 
asukaslähtöistä palvelua 
oikeudenmukaisesti.   
 
- Oikeutta elää mahdollisimman pitkään omassa kodissa, omien läheisten kanssa. Yhdistyksen toiminta 
on siten myös Espoo-tarinan ytimessä, painotti Mäkelä. 
 
 
 
 
 
Myös piispa Tapio Luoma korosti yhteistyötä, 
jonka avulla hoidettavan on mahdollista asua 
kotonaan mahdollisimman pitkään.  
 
– Koti on paikka, josta haemme voimaa ja johon 
tunnemme kuuluvamme. Omaishoitajan työ on 
äärimmäisen arvokasta ja tärkeää. Se vaatii 
jaksamista, mutta myös antaa paljon – saa jakaa 
tuntoja, pitää toista kädestä ja koskettaa.  
 
Piispan sanojen mukaan tänään saamme ne 
voimat, joita juuri tänään tarvitsemme. 
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Yhdistyksen perustajajäsen Leena Koskinen 
muisteli marraskuista iltaa kymmenen vuoden 
takaa.   
 
- Lumipyryisessä Ruoholahdessa bussia 
odotellessani mietin mielessäni miten on mahdettu 
kokouksen aikana kotona selvitä. Mielessä myös 
pyöri, että mitähän tästäkin yhdistyksestä oikein 
tulee.  
 
- 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. 
 

 
  
 

 
 

Kuvat: Sauli Solhagen 
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TERVETULOA 
 

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
sääntömääräiseen kevätkokoukseen 

 
   torstaina 24.4.2014  klo 17.00 

 
 

Paikka: Espoon Järjestöjen Yhteisö SALONKI 
Kauppamiehentie 6, 2 kerros, 02100 Espoo (Tapiola) 

 
 

 
 
 

 
HALLITUS 

 
 
 
 
 

 
   Kahvitarjoilu! 
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
 

Hyvä yhdistyksemme jäsen, 
 

toivotan Sinulle hyvää uutta vuotta sekä voimaannuttavaa ja miellyttävää 
yhteistyötä kanssamme! 

 

  
 
Omaishoidon merkitys osana kotona-asumisen tukemista kasvaa ja samalla myös omaishoitajien määrä 
lisääntyy. Tällä hetkellä Suomessa on jo noin 300 000 omaishoitajaa, joista raskasta ja sitovaa hoitotyötä tekee 
60 000 henkilöä. Omaishoidon tukea saa noin 40 000 omaishoitajaa, joista yli puolet on täyttänyt 65 vuotta ja 
neljäsosa on yli 75-vuotiaita. Yleisimmät syyt omaishoitoon ovat fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, 
muistisairaudet, krooniset sairaudet ja vammat. Luvut ovat pysäyttäviä. 
 
Samankaltainen kehitys näkyy myös yhdistyksemme toiminta-alueella, jossa sekä omaishoitajien että 
hoidettavien keski-ikä nousee. Omaishoidon toteutuminen toivotulla tavalla edellyttää, että kiinnitämme huomiota 
entistä enemmän niin tuen piirissä kuin tuen ulkopuolella olevien omaishoitajien jaksamiseen.  
 
Espoon kaupungin omaishoidon tuen toimintaohje päivitetään kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on, että 
espoolaisia omaishoitajia voidaan tulevaisuudessa tukea riittävästi ja parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä 
lähetyksessä on mukana kysely, johon toivomme mahdollisimman monen omaishoitajan vastaavan. Vastauksia 
tullaan käyttämään taustamateriaalina toimintaohjeen päivityksessä.  
 
Sinä, hyvä jäsenemme, olet omaishoitajan arjen asiantuntija. Sinulta saamme arvokasta tietoa ja siten voimme 
kehittää omaishoitoa sekä tarpeiden että toiveiden mukaisesti. 
 
Mukaan toimintaamme! 
 
Omaishoitajat ja Läheiset Liitto on ottanut kantaa Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa olevaan 
Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmaan. Kannanotto suosittaa neuvonnan, valmennuksen, vertaistuen ja 
virkistyksen toteutusta järjestöjen ja seurakuntien toimesta niiltä osin kuin ne eivät sisälly kunnan lakisääteisiin 
tehtäviin. Samalla korostuu myös virallisen tuen ulkopuolella olevien omaishoitajien tukeminen. 
Yhdistyksessämme tämä on jo vakiintunut osaksi perustoimintaamme. 
 
Palvelemme sinua omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä. Järjestämme neuvontaa kaikesta, mikä liittyy 
omaishoitajan arkeen ja palveluihin. Matinkylässä, Leppävaarassa ja Tapiolassa kokoontuvat vertaisryhmämme. 
Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa ja järjestämme vuodessa useita virkistyspäiviä. Tule mukaan 
toimintaamme ja vertaisryhmiimme!  
 
Kun tarvitset neuvoa tai tietoa, soita palvelupuhelimeemme 050 528 4224.  
Vastaamme arkisin klo 10-14. 
 
Näkemisiin!  
 
Kristiina 
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Vuosi on vaihtunut ja omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 
1.1.2014 lukien. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja se merkitsee 1,73 prosentin korotusta. 
 
Tarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai 
pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.  
 
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.  

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. 

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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OIKEUTESI OMAISHOITAJAVAPAASEEN 
 
Omaishoitajan jaksamisen kannalta keskeistä on vapaiden hyödyntäminen. Kolme lakisääteistä vapaapäivää 
kuukaudessa antaa pienen hengähdystauon hoitotyöstä ja omaa aikaa vaikkapa asioiden hoitoon. Vapaan 
hyödyntäminen on oikeutesi ja se voi osaltaan helpottaa tilannettasi. 
 
Omaishoitajat ja Läheiset liiton tutkimusten mukaan lakisääteisiä vapaita piti vain puolet omaishoitajista. 
Useimmiten vapaan ajaksi on hoidettavalle tarjottu laitoshoitoa. Vain 10 prosenttia hoidettavista sai lakisääteisen 
vapaan aikaista sijaishoitoa kotiin.  

Vähäisen sijaishoidon käytön syynä saattaa olla, että sijaishoitomahdollisuutta ei tunneta tai että sopivia 
sijaishoitajia on vaikea löytää.  
 
Espoolaisilta omaishoitajilta saamamme palautteen perusteella hoidettavalle sopivan hoidon löytyminen saattaa 
olla vaikeaa. Asia on kuitenkin tärkeä, koska sujuvan omaishoidon jatkuminen hoitojakson jälkeen on 
haasteellista erityisesti, jos hoidettavan fyysinen tai psyykkinen toimintakyky heikkenee hoitojakson aikana. 
Lisäksi viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota, sillä se edesauttaa hoidettavan lähtemistä hoitojaksolle. 

 
 
Muista huolehtia vapaapäivistäsi! 
 
Kolme vapaapäivää kuukaudessa tarkoittaa, että 
omaishoidettavalle järjestetään ympärivuorokautinen hoito, 
perhehoito tai hoito toisen omaishoitajan avulla siten, että 
omaishoitaja saa täysimääräisesti kolme vapaata vuorokautta 
kuukaudessa. 
 
Mikäli lakisääteisiä vapaita ei pidetä em. tavoilla, voidaan valita 
palvelusetelikäytäntö, jossa 100 euron arvoinen palveluseteli 
vastaa yhtä lakisääteistä vuorokautta. Käytännössä se tarkoittaa 
3 palveluseteliä kuukaudessa. 
 
Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös 
yhdistelemällä erilaisia tapoja, kuten esimerkiksi valitsemalla yksi 
ympärivuorokautinen vapaa ja kaksi 100 euron palveluseteliä. 
 
Lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävään hoitoon 
hakeutuminen tapahtuu keskitetysti omaishoidon tuen 
päätöksentekijän kautta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että 
vapaiden pitäminen on käytännössä mahdollista.  
 
Kotiin palvelusetelillä kotipalveluna järjestettävässä vapaassa 
asiakas valitsee kaupungin hyväksymän palveluntuottajan ja 
huolehtii itse palvelun tilaamisesta. Palvelusetelillä järjestettävä 
omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan ajan palvelu käsittää vain 
omaishoitoa korvaavan palvelun.  
  
 
 
 



 
 

  11 

Sijaisjärjestelytkin nykyisin mahdollisia 

Sijaisjärjestelyllä hoito voidaan toteuttaa hoidettavan kotona, mikä vastaa selvitysten mukaan monien 
omaishoitajien ja -hoidettavien henkilöiden toiveita. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu 
läheinen henkilö, koska kunta voi tehdä toimeksiantosopimuksen hoidon järjestämiseksi myös ulkopuolisen, 
tehtävään soveltuvan henkilön kanssa. Sijaishoitaja sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan 
aikaisesta hoidosta. 

Sijaishoitajan käyttö edellyttää hoidettavan mielipiteen ottamista huomioon sekä myös omaishoitajan 
suostumusta. Järjestelyn tulee aina olla hoidossa olevan henkilön edun mukainen ja sen on kaikissa tilanteissa 
turvattava hoidettavan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus.  

Omaishoitajan vapaasta sovittaessa on tärkeää pohtia yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa, mikä on 
kuhunkin tilanteeseen sopiva omaishoitoa korvaavan hoidon järjestämistapa. Kunta päättää viimesijassa siitä, 
miten omaishoitajan vapaan tai poissaolon aikainen hoito järjestetään.  

 

 

 

  

LIFESPIRIT APUNA ARJESSA 

LifeSpirit on Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen 
yksikön opiskelijoiden keväällä 2013 perustama 
osuuskunta.  

Siinä hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan opiskelijat tarjoavat sekä hyvinvointi että asiantuntijapalveluita niin 
yrityksille kuin yksityisille henkilöille kuten omaishoitajille, huoltajille sekä yksinäisille. LifeSpiritin kautta voi tilata 
vapaahetken toivomalleen ajalle opiskelijan huolehtiessa tuona aikana asiakkaan hyvinvoinnista. Kannattaa 
kuitenkin huomioida, että sairaanhoitajaopiskelijat eivät voi antaa lääkeinjektioita.   

Yksinäisille ihmisille sekä yksinasuville tarjotaan keskusteluseuraa, kauppa-apua sekä apua pienissä 
kodinhoidollisissa tehtävissä. Hoitotyötä toteutetaan kuntouttavalla työotteella. Ystäväpalvelun pääasiallisena 
tavoitteena on tarjota keskusteluseuraa, vähentää asiakkaan yksinäisyyden tunnetta sekä tarjota aitoa läsnäoloa. 
Ystävätoimintaan varataan aikaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Sosiaalialan osaamista tarjotaan myös 
arjenhallintaan. Lisäksi sosionomiopiskelijat neuvovat mitä sosiaalietuuksia asiakkaan on mahdollista saada juuri 
siinä elämäntilanteessa. 
 
Yhteydenotot:  
puhelimitse   0400 626 366 (ma-pe klo 14-18)  
sähköpostitse   lifespirit2013@gmail.com 
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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.  
 
Soita tai tule käymään!  
 
Kauniaisten kaupunki järjestää terveyteen liittyvää seniorineuvontaa (seniorineuvola) tiistaisin klo 
12 – 13, puh. (09) 505 6547. Käyntiosoite: Kauniaisten terveyskeskus, Asematie 19, 02700 Kauniainen. 
Tietoa Kauniaisten vanhuspalveluista saat numerosta (09) 505 6360. 
 
 
ESPOON ALUEELLISTEN MUISTINEUVOJIEN YHTEYSTIEDOT 

Postiosoite: 
PL 2700 
02070 Espoon kaupunki 

Leppävaara   Merja Rantio  puh 046 877 2682 

Viherlaakso   Maiju Jämsä  puh. 043 824 8453 

Espoon keskus Päivi Latvala  puh. 043 824 8653   

Pohjois-Tapiola Ritva Westerholm puh. 043 824 8656 

Etelä-Tapiola  Erja Rauste   puh. 046 877 2681 

Matinkylä-Olari  Merja Toni  puh. 043 824 8655 

Espoonlahti  Marjo-Riitta Hirvonen puh. 043 825 2089 

   Hannele Karlsson  puh. 043 824 8649 

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

 
Perinteiset 

äitienpäiväjuhlat 
 

Espoon järjestöjen yhteisessä 
olohuoneessa, Tapiolan 

Järjestötuvassa 
(Kauppamiehentie 6) 

 
perjantaina 9. 

toukokuuta 2014 kello 13-
15 
 

Kakkukahvin lisäksi on 
jälleen tarjolla 

musiikkiohjelmaa. 
 

Lämpimästi tervetuloa!  

 
 

 

 
 
 
 
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. 
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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, Köpmannavägen 6  

Onsdag  22.1.2014  kl 14-15.30  kabinett 
Onsdag  26.2.2014  kl 14-15.30  kabinett 
Onsdag  26.3.2014 kl 14-15.30  kabinett 
Onsdag 23.4.2014 kl 14-15.30  kabinett 
Onsdag 21.5.2014 utfärd! 

Mera information:  
Ilse Vaenerberg  tel. 050 554 4806, ilse.vaenerberg@gmail.com 
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 
LEPPÄVAARAN VERTAISRYHMÄ 
 
Leppävaaran omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin Leppävaaran palvelutalolla 
klo 14.00 – 16.00. Osoite on Armas Launiksenkatu 9, 2. krs. Ryhmää ohjaa Kristiina Mustakallio, puh. 040 531 
0990. 
  

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

 
• 30.1. Asiantuntijavierailu, Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 

” Omaishoitoperhe ja muutostilanteet” 
 

• 13.2. Asiantuntijavierailu, LifeSpirit, sairaanhoitajaopiskelijat Katarina Kause ja Annastina Kuuri, Laurea 
Ammattikorkeakoulu 

 
• 27.2. Asiantuntijavierailu, Laurea Ammattikorkeakoulu, Katja Tikkanen 

" Teknologia omaishoitajien hyvinvoinnin ja arjen tukena - mHealth booster -hanke 
kartoittaa omaishoitajien ajatuksia tuen tarpeesta ja teknologiasta" 

 
• 13.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 27.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 10.4. Asiantuntijavierailu, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Uudenmaan yhdistys, Petteri Liikanen 

”Omaistyö mielenterveyspuolella” 
 

• 24.4. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 8.5. Asiantuntijavierailu, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry, Iiris Huttunen 
”Ajankohtaista astmasta ja allergiasta” 
 

• 22.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio 
 

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 
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. 
 

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

 
• 27.1. Asiantuntijavierailu, LifeSpirit, sairaanhoitajaopiskelijat Katarina Kause ja Annastina Kuuri, Laurea 

Ammattikorkeakoulu 
  

• 10.2. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 24.2 Asiantuntijavierailu, Laurea Ammattikorkeakoulu, Katja Tikkanen 
"Teknologia omaishoitajien hyvinvoinnin ja arjen tukena - mHealth booster -hanke 
kartoittaa omaishoitajien ajatuksia tuen tarpeesta ja teknologiasta" 
 

• 10.3.  Asiantuntijavierailu, Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 
” Omaishoitoperhe ja muutostilanteet” 
 

• 24.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 7.4. Asiantuntijavierailu, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Uudenmaan yhdistys, Petteri Liikanen 
”Omaistyö mielenterveyspuolella” 
 

• 5.5. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 19.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio 
 

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 
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ESPOON JA KAUNIAISTEN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 
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. 

 
• 20.1. Kevään avajaiskahvit  

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

• 3.2. Asiantuntijavierailu, LifeSpirit, sairaanhoitajaopiskelijat Katarina Kause ja Annastina Kuuri, Laurea 
Ammattikorkeakoulu 
 

• 17.2. Asiantuntijavierailu, Laurea Ammattikorkeakoulu, Katja Tikkanen 
"Teknologia omaishoitajien hyvinvoinnin ja arjen tukena - mHealth booster -hanke 
kartoittaa omaishoitajien ajatuksia tuen tarpeesta ja teknologiasta" 

 
• 3.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 

 
• 17.3. Asiantuntijavierailu, Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry, Iiris Huttunen 

”Ajankohtaista astmasta ja allergiasta” 
 

• 31.3. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 14.4. Asiantuntijavierailu, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Uudenmaan yhdistys, Petteri Liikanen 
”Omaistyö mielenterveyspuolella” 
 

• 28.4. Vertaistuki, Kristiina Mustakallio 
 

• 12.5. Asiantuntijavierailu, Omaisena edelleen ry, Tuija Kotiranta 
” Omaishoitoperhe ja muutostilanteet” 
 

• 26.5. Kevään päättäjäiskahvit, Kristiina Mustakallio 
 

Tiedustelut: Kristiina Mustakallio, puhelin 040 531 0990 
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Yhteistyö Espoon seurakuntien kanssa on ollut hyvää ja merkittävää koko yhdistyksemme kymmenvuotisen 
historian ajan. Uusimpana toimintamuotona otamme mukaan taideterapian, joka toteutetaan Olarin seurakunnan 
ja Teatteri Hevosenkengän pilottikokeiluna.  
 
Ryhmän vetäjät ovat arkiammattiensa ohessa kouluttautuneet taideterapeuteiksi Aalto Yliopiston 
täydennyskoulutuksen kautta. 
 
 
VOIMAA KUVASTA -RYHMÄ 
  
Omaishoitajien omassa kannustavassa vertaisryhmässä on mahdollisuus tarkastella missä olet ollut, missä olet 
nyt ja mihin olet menossa monenlaisten taidemateriaalien avulla.  
 
Sinun ei tarvitse osata lainkaan piirtää - halu kokeilla riittää. Luottamuksellisessa ryhmässä etsimme yhdessä 
voimia ja iloa elämään.  
  
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa Omenatarhan palvelutalolla (Piispansilta 16 A/Nelikkokuja 3, 1 krs). 
Kokoontumisajat ovat: 
 

 
• torstai 27.2.2014 klo 13.30-15.30 

 
• torstai 13.3.2014 klo 13.30-15.30 

 
• torstai 27.3.2014 klo 13.30-15.30 

 
• torstai 10.4.2014 klo 13.30-15.30 

 
• torstai 24.4.2014 klo 13.30-15.30 

 
• torstai 15.5.2014 klo 13.30-15.30 

 

 
 
 
Ryhmä on luottamuksellinen ja osallistujien toivotaan sitoutuvan kokoontumisiin koko kurssin ajan.  
 
Ryhmän vetäjinä toimivat teatterikuraattori Sanna Hallén ja diakoni Kristiina Huotari. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset arkisin klo 10-14: 
 
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Puh. 050 528 4224  
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             PÄÄSIÄISLOUNAS KARTANOKYLPYLÄ KAISANKODISSA  
 

             Keskiviikkona 9. huhtikuuta 2014 klo 14.00 – 16.30 
 

                
 

Kevään retken teemme pääsiäislounaan merkeissä Kartanokylpylä Kaisankotiin.  
Mukaan saamme myös Tapiolan seurakunnan kirkkoherran Päivi Linnoisen. Päivän ohjelma: 

 
klo 12.30   bussikuljetus lähtee Omenatarhan palvelutalolta (Piispansilta 16 A)  

ja jatkaa matkaa Tapiolaan 
klo 12.50  bussikuljetus lähtee Tapiolasta, Hotelli Gardenin edestä ja jatkaa matkaa 

Leppävaaraan 
klo 13.20   bussikuljetus lähtee Leppävaarasta (Armas Launiksenkatu 9)  
klo 14.00  pääsiäislounas Kaisankodissa 

    lounaan jälkeen pieni hartaushetki ja keskustelua 
klo 16.00 paluumatka  Leppävaaran ja Tapiolan kautta Omenatarhaan 

 
 
Virkistyspäivän omakustannushinta kuljetuksineen on 10€/henkilö. Päivä on tarkoitettu sekä o

 maishoitajille että heidän hoidettavilleen. Lisätietoja virkistyspäivästä ja ilmoittautumiset: 
 

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry  
Puh. 050 5284224 tai puh. 040 5310990 Kristiina Mustakallio 

 
Pääsiäismenu  

 
Alkuruokana (kulhoissa pöydissä): 

 
Yrtti-couscoussalaattia 

Tomaatti-basilikasalaattia 
Valkosipulilla maustettua lammasta ja tsatsikia 

Täytettyjä kananmunan puolikkaita 
 

Pääruokana: 
 

Lohifileetä seesaminsiemen-hunajakastikkeessa,  
Parsa-perunapaistosta 

 
Jälkiruokana: pashaa, kahvia ja teetä 
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LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN 
VIRKISTYSPÄIVÄ  
	  

Tervetuloa	  viettämään	  kevään	  
virkistyspäivää	  Hvittorpin	  leirikeskukseen!  

Virkistyspäivä	  on	  tiistaina	  29.4.2014	  	  

klo	  9-‐16. 

	  

Päivä	  on	  suunnattu	  Leppävaaran	  seurakunnan	  alueella	  asuville	  omaishoitajille	  ja	  
heidän	  läheisilleen.	  	  Virkistyspäivän	  järjestää	  Leppävaaran	  seurakunta.  

Päivän	  ohjelma	  sisältää	  ohjelmaa	  niin	  yhdessä	  kuin	  erikseen,	  liikuntaa,	  musiikkia,	  
mahdollisuuden	  levätä	  sekä	  yhteisen	  messun	  iltapäivällä.	  	  Ruokapöytä	  on	  katettuna	  
sekä	  aamulla	  että	  päivällä	  ja	  kahviakin	  on	  tarjolla.	  Perinteisesti	  leirikeskuksistamme	  
ei	  tarvitse	  tyhjällä	  vatsalla	  kotiin	  lähteä	  J 

Virkistyspäivässä	  on	  mukana	  vapaaehtoisia	  avustamassa	  läheisiä.	  Omaishoitaja	  voi	  
myös	  osallistua	  päivään	  yksinkin. 

Lisää	  tietoa	  seurakunnan	  verkkosivuilla	  sekä	  Essessä. 

Ilmoittautuminen	  viimeistään	  11.4.2014	  puhelimitse	  	  
Eveliina	  Kauppila	  040	  518	  1387	  tai	  Riitta	  Turkmen	  040	  546	  5198.	  	  

Ilmoittautuneille	  lähetetään	  kirje,	  jossa	  on	  tarkempi	  ohjelma.	  

Tervetuloa	  mukaan!  
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 TAPIOLAN SEURAKUNNAN VIRKISTYSPÄIVÄ  
 

Tapiolan seurakunnan virkistyspäivä Hvittorpissa pidetään 

14. elokuuta 2014. 

 

Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin lisää, joten ole 

kuulolla! 

 

Lisätietoja, 

diakoni Katja Karvinen 

puhelin 040-593 7386 

 

 

 

 

 

 

 
ADRESSIT 
 
Omaishoitajat ja Läheiset –Liiton suruadresseja voi ostaa 
Tapiolan toimistoltamme, osoitteesta  
Kauppamiehentie 6. 
 
Adressit maksavat 10€/kpl ja ne voi maksaa ennakkoon tilille 
numero  
FI06 8000 1970 9771 21 tai mukaan tulevalla 
pankkisiirtolomakkeella. 
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OMAISHOITAJAN PALSTA – MEIDÄN TARINAMME 
 
”Niin kuin on sinun päiväsi, niin olkoon voimasikin.” 
 
Sain olla läsnä omaishoitajien kirkkopyhän messussa ja yhdistyksemme 10-vuotisjuhlassa. Päivä oli 
minulle merkittävä. Otin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän kiitokset ja kehut omaishoitajille omakohtaisesti 
vastaan – yhtenä muitten mukana. Kiitokset ja kehut kuuluvat luonnollisesti kaikille niillekin 
omaishoitajille, jotka eivät olleet paikalla. 
 
Tärkeimmän yksittäisen virkkeen, jonka tuona päivänä painoin mieleeni, kuulin piispa Tapio Luoman 
puheessa: ”Jumalan siunaus ei ole sitä, että kaikki menee hyvin, vaan siunaus on sitä, että Jumala on 
mukana kaikessa.” 
Edellä mainitut puhuivat hyvin, mutta itseäni koskettavimpana koin ministeri Elisabeth Rehnin puheen. 
Siinä puhui ihminen, joka omasta kokemuksestaan tiesi, mitä on olla omaishoitajana, läheisen saattajana 
ja jolla oli myös uskallusta raottaa sitä, miten raskasta omaishoitajuus voi välillä olla. Hänen esimerkkinsä 
rohkaisemana kerron jotain omista kokemuksistani. 
 
Puolisoni sairastaa perinnöllistä, hoitamattomana etenevää ja ennen aikaisesti kuolemaan johtavaa, 
erittäin harvinaista tautia. Hoitamattomana miespuolisen potilaan keskimääräinen kuolinikä on noin 50 
vuotta. Valitettavasti mieheni sai diagnoosin vasta keväällä 2009 ollessaan 60-vuotiaana 
työkyvyttömyysseläkkeellä. Tällöin tauti oli jo pitkälle edennyt ja tuhonnut peruuttamattomasti tärkeimpiä 
sisäelimiä, mm. sydäntä, aivoja ja munuaisia. Taudin raskain oire on vaikeasti hallittava kipu, jonka 
kanssa hän oli taistellut jo pitkään kunnon kipulääkkeitä saamatta. Ja mikä järkyttävintä: taistelu jatkuu 
edelleen, nyt kun on tultu tilanteeseen, jossa toimivan opiaatin annostusta pitäisi nostaa.  
 
Olen vuosien varrella toistuvasti sanonut miehelleni, että saatan hänet loppuun saakka. Lupaus on ollut 
varmasti meille molemmille tärkeä. 13 vuotta sitten taudin oireet alkoivat lisääntyä ja vaikeutua 
entisestään. Vuoden 2010 lopussa mieheni alkoi vihdoin saada lääkehoitoa – taistelun kautta sekin – 
sillä sairaalassa infuusiona annettava täsmälääke on kallista. Taudin eteneminen pysähtyi, alkuun vointi 
jopa koheni, pyörätuoliin siirtyminen ei ollut enää ajankohtaista. Parin vuoden hoitojakson jälkeen 
kävelytestissä matkaa taittui 300 metriä, kun alkutilanteessa matka oli 0 metriä.  
 
Nuorempi poikamme on asunut viime syksyyn saakka kotona ja on toiminut omaishoitajan sijaisena 
vapaapäivinäni. Luonnollisesti hän on autellut myös muina päivinä, hän on esimerkiksi käynyt paljon 
kaupassa ja tehnyt päivittäin ruokaa. Poika aloitti syksyllä opiskelun ja muutti pois kotoa. Jäin auttamaan 
miestäni enimmäkseen yksin. Samaan aikaan mieheni vointi oli huono ja koin olevani tosi kovilla. Kun 
yöuneni häiriintyivät, väsymys nieli viimeisetkin jaksamiseni rippeet. Työssä käyvänä omaishoitajana koin 
tilanteen ylivoimaisena. Pelkäsin oman terveyteni puolesta, pysynkö työkykyisenä ja jaksanko enää pitää 
lupaustani hoitaa miestäni hänen kuolemaansa asti.  
 
Ollessamme molemmat lopen uupuneita ja epätoivoisia, provosoimme toisistamme esiin pimeät 
puolemme. Riidat olivat herkässä. – Välillä muistutin Jumalaa lupauksestaan: ”Niin kuin on sinun päiväsi, 
niin olkoon voimasikin.”- (nykykäännös: ”Hänen voimansa on uusi päivästä päivään.”). Tunsin, että 
Jumala ei ole sanansa takana, päiviin tarvittava voima oli poissa. 
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kuva: Aarne Laasonen 

 
Tällä hetkellä näen tilanteen eri tavoin, valoisammin. Nyt pidän raskaita, pimeitä loppuvuoden viikkoja 
ikään kuin synnytyskipuina. Mitä syntyi? Kivulla ja tuskalla syntyi päätös, että minun on annettava periksi. 
En jaksa enää omaishoitajana. Meidän tilanteessa onnellista on se, että olemme mieheni kanssa samaa 
mieltä siitä, että on tullut aika tehdä iso päätös tilanteen ratkaisemiseksi. Tiedän, että ikävämmässä 
tapauksessa voisin olla ainoana osapuolena sitä mieltä.  
 
Kävimme katsomassa hoivakotia, joka mieheni mielestä on hänelle oikein sopiva. Autoin hakemuksen 
tekemisessä ja liitteiden kokoamisessa ja nyt vain odotamme vapautuvaa paikkaa ja muuttoa taloon, 
jossa sairaat hoidetaan loppuun asti. Sitä ennen on kuitenkin tarjolla mm. säännölliset ateriat, 
puhekavereita ilman rasittavia ulospukeutumisia ja taksimatkoja, erilaisia ryhmiä, joihin voi halutessaan 
osallistua ja kirkollekaan ei tarvitse välttämättä lähteä, sillä seurakunta tulee paikan päälle ehtoollisen 
viettämistä myöten. – En koe pettäneeni itseäni tai puolisoani, vaikka en jaksakaan saatella häntä 
pitemmälle. En ole tiennyt, mitä olen mennyt lupaamaan, miten raskaaksi omaishoito voi käydä. Mieheni 
ei kuitenkaan ole jäänyt missään vaiheessa ilman tarvitsemaansa apua. Vaikka lupaukseni painoi ja sai 
minut sinnittelemään pitkään, laitoin lopulta toiseen vaakakuppiin oman terveyteni ja jaksamiseni. Tämän 
”punnituksen” myötä päätös syntyi ja se on niin helpottava, että jaksan vielä seuraavat odotuksen viikot 
ja tarvittaessa kuukaudetkin. Mikä parasta, kotiin on palannut meidän molempien ahdistuksen ja 
epätoivon tilalle hyvä rakkaudellinen yhdessäolo ja kiitollisuus.  
 
Leena Vanne  
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Lähettäjä: 
 Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Kauppam

iehentie 6 
02100 Espoo 


