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YHDISTYKSEN HALLITUS 2022 

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 

Pirkko Kuusela, Espoon vammaisneuvoston pj. puh. 040 

5726296 

Helena Launiainen, kehittämispäällikkö puh. 050 4731637 

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, entinen omaishoitaja, puh. 0400 638 120 

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

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÄT 

Suvi Mansukoski-Mustonen, toiminnanjohtaja alk. 1.2.22, 

Ovet-ohjaaja puh. 040 5709780 

Sanna Jensen, omaistoiminnan koordinaattori, Ovet-ohjaaja  

puh. 050 528 4224 



3 

    PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Hyvää Uutta Vuotta 2022! 

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet muutoksen aikaa, kun 

koronapandemia on ollut maapallolla. Huoli koronasta ei 

ole poistunut, vaikka sitä jo viime vuoden puolella 

odotimme. Olemme joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen 

elämään niin arjessa kuin juhlassakin. On syytä olla 

edelleen varovaisia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja 

vuorovaikutuksessa ja muistaa kasvomaskin käyttö.  

Tänä keväänä järjestämme perinteiseen tapaan 

vertaisryhmiä, valmennuksia, ohjausta ja neuvontaa 

omaishoitoasioissa. Omaishoitajat ovat kokeneet retket ja 

juhlat merkittävinä yhdessäolon hetkinä. Virkistyksen 

lisäksi omaishoitajat voivat saada kokoontumisissa 

vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan 

keskenään. Toiminnan tarkoitus on myös ennaltaehkäistä 

uupumusta ja yksinäisyyttä ja ylläpitää toimintakykyä.  

Toivotamme tervetulleeksi myös heidät, joilla 

omaishoitosuhde on jo päättynyt. Silloin on mahdollisuus 

tavata samassa tilanteessa olevia entisiä omaishoitajia ja 

jakaa ajatuksia heidän kanssaan sekä mahdollisuus tukea 

toinen toistaan uudessa elämäntilanteessa. 
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Vuoden 2022 toimintamme teemana on ”Työikäisten 

omaishoitajien tukeminen”. Omaishoitajista osa vastaa 

erityislapsestaan, osa työikäisestä ja osa ikääntyvästä 

läheisestään. Työikäisten omaishoitajien hyvinvointiin 

vaikuttaa mahdollisuus yhdistää omaishoito ja 

työssäkäynti. Toiminnan on tarkoitus tukea omaishoitajan 

ja perheen hyvinvointia ja arjessa jaksamista.  

Koronarajoitukset ovat tälläkin hetkellä voimassa ja sen 

mukaan meidän on toimittava ja noudatettava ohjeita sekä 

sopeutettava toimintamme sen mukaisesti. 

Tammikuussa 23.1.2022 pidetään ensimmäiset 

hyvinvointialueiden vaalit.  Kuntien järjestämisvastuulla 

olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

palvelut siirtyvät vuoden 2023 alkaen hyvinvointialueiden 

vastuulle. Ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka 

jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. 

Hyvinvointialueella on myös vastuu omaishoidon 

järjestämisestä ja kehittämisestä. Valtuuston toimikausi on 

neljä vuotta. 

Alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 

uusien toimintamallien kehittämisessä hyvinvointialueen 

omaishoitoyhdistysten tulee tehdä yhteistyötä keskenään 

ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

omaishoitajien ja hoidettavien aseman parantamiseksi. 

Tässä meillä ei ole mitään uutta, koska olemme tehneet jo 

useamman vuoden ajan yhteistyötä kuntien kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tulossa suuria 

muutoksia. Ilmassa on monenlaisia kysymyksiä: mikä tulee 
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olemaan omaishoidon paikka Sote-mallissa ja miten 

varmistaa henkilöstön osaaminen ja ymmärtäminen 

omaishoitajan tilanteesta. Hyvinvointialueella on myös 

vastuu omaishoidon järjestämisestä ja kehittämisestä. 

Tärkeä tehtävämme on myös tukea omaishoitajan 

mahdollisuuksia pitää huolta omasta itsestään. 

Omaishoitajan työn arvo on korvaamaton. On tärkeä 

huomioida omaishoitajan voimavarat ja arjessa 

jaksaminen. Omaishoitajan ei tarvitse pärjätä yksin 

Olemme teitä varten auttamassa ja tukemassa arjen 

vaativassa ja arvokkaassa työssänne. 

Voimia alkaneeseen vuoteen! Ritva 

 

                         KUTSU 

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

sääntömääräinen syyskokous on 28.4.2022 klo 17. 

Paikka: EJY, Kauppamiehentie 6, Espoo, 2.krs. Kokoukseen 

voi myös osallistua etänä. Ilmoittautumiset 

info@eskaomaishoito.fi tai 0405709780/Suvi. Mainitse 

ilmoittautuessa kummalla tavalla osallistut. 

Tervetuloa! 

 

 

mailto:info@eskaomaishoito.fi
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    TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA 

 

Uusi vuosi tuo muutoksia 

Alkaneena vuonna yhdistyksessämme tapahtuu 
muutoksia. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Kristiina 
Mustakallio jää 31.1. pois yhdistyksen palveluksesta. Kiitos 
Kristiinalle runsaan neljän vuoden opettavaisesta 
yhteisestä työrupeamasta omaishoitajuuden kentällä! 
Saan jatkaa hänen työtään toiminnanjohtajana 
tulevaisuuden haasteissa. Uutena työntekijänä 
OmaisOiva-toiminnan koordinoinnin ottaa haltuunsa 
Sanna Jensen, johon saatte tutustua myöhemmin tässä 
lehdessä. 
 
Haasteita on monia, ensimmäisenä mainittakoon Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueen muodostaminen ja sosiaali- 
ja terveyspalvelujen, myös omaishoidon, järjestäminen 
uuden mallin mukaisesti.  
 
Toinen haaste on järjestölähtöisen toiminnan jatkuvuus. 
Kuinka yhteistyö julkisten, yksityisten ja järjestöjen 
toimijoiden kesken tulevilla hyvinvointialueilla 
organisoidaan ja resursoidaan. Ilman kolmannen sektorin 
toimijoita jää moni kansalainen ilman apua,neuvoja ja 
tukea. Koska olemme yhdistyksissä lähellä ihmisten arkea 
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ja helposti tavoitettavissa, meillä on paljon tietoa 
kohderyhmiämme askarruttavista huolista, mutta myös 
siitä, mikä toimii.  

Olen saanut omaistoiminnan koordinaattorina tehdä 
erittäin hyvää yhteistyötä toiminta-alueemme kuntien 
omaishoidon parissa toimivien viranhaltijoiden kanssa. 
Uudella hyvinvointialueella tavoitteena pitää olla 
omaishoitajan ja hoidettavan hyvät ja perheen tilanteen 
mahdollisimman hyvin huomioivat palvelut. Kuinka tähän 
halutaan ja pystytään vastaamaan tulevalla 
hyvinvointialueella, riippuu myös siitä, että olemme kaikki 
aktiivisia tulevissa tammikuun aluevaaleissa. On tärkeää 
äänestää hyte-alueemme päättäjiksi henkilöitä, joilla on 
tuntemusta ja halua ajaa omaishoitajien asioita.  

Kolmanneksi haasteeksi näkisin tavoittamisen. Kuinka me 
yhdistyksessä pystymme tavoittamaan ja auttamaan 
läheisiä tilanteessa, jossa lisääntyvä huoli ja huolenpito 
omaisesta alkaa olla jo lähes puolipäivätyö. Usein tuossa 
tilanteessa ei huolehtija tunnista vielä itseään 
omaishoitajaksi, eikä tiedä, mitä palveluita ja muuta tukea 
on saatavissa. Erityisesti työssäkäyvien etäomaishoitajuus 
lisääntyy tulevaisuudessa. Voimme olla tukena ja apuna 
myös heille, jotka eivät ole saaneet kunnalta omaishoidon 
tukea tai eivät ole sitä hakeneet. On tärkeää, että kukaan 
ei jäisi vaativassa tilanteessa yksin.  

Viime vuoden lopulla valmistui saattohoito-opas 
omaishoitajille. Opas on saanut erinomaisen vastaanoton 
ja se on saatavissa osoitteessa saattajana.fi. Opas löytyy 
myös kotisivuiltamme. Oppaan puitteissa on tulossa vielä 
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alkuvuonna tilaisuuksia sen juurruttamiseksi käytäntöön. 
Se tulee olemaan myös jatkossa luonteva osa Oiva-
toimintamme sisältöjä. Opas käännetään kevään aikana 
myös ruotsiksi. Aiheesta lisää tässä lehdessä.  
 
Tämä vuosi on alkanut koronarajoitusten vallitessa. 
Syksyllä jo hieman huokaisimme, mutta liian aikaisin. 
Tammikuussa alueellamme ei voida kokoontua 
kasvokkain. Olemme valmiita jälleen siirtämään 
kokoontumisia verkkoon ja järjestämään siellä 
valmennuksia, ryhmäkokoontumisia ja webinaareja, joihin 
toivotamme teidät mukaan. Toivotaan kuitenkin, että 
rajoitukset jäävät lyhytaikaisiksi. OmaisOiva- toimintamme 
jatkuu ja tekee mahdolliseksi tarjota tietoa ja tukea 
toiminta-alueemme omaishoitajille eri välineillä. Uuden 
työntekijän myötä voimme järjestää OmaisOiva-
toimintojamme vastaamaan paremmin myös alueemme 
ruotsinkielisten omaishoitajien tarpeita.  

Toivon yhteydenottojanne omaishoitoon liittyvien huolien ja 
kysymysten suhteen. Verkkosivuiltamme saa parhaiten 
ajankohtaista tietoa toiminnoistamme ja tietenkin 
soittamalla meille tai laittamalla sähköpostia. Muistakaa 
myös ilmoittaa mahdollisesti muuttunut posti- ja 
sähköpostiosoitteenne, jotta yhteystietonne ovat 
ajantasalla jäsenrekisterissämme. 

Olkaa yhteydessä, olemme täällä teitä varten. 

Hyvää vuodenalkua ja tulevaa kevättä!  

Suvi 
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Valmentava opas saattohoitoon on nyt valmis 

“Kirja valmistuu vasta käyttäjänsä käsissä” 

Kun ensimmäinen tietokirjamme valmistui, saimme 

kustantajalta saatekirjeen ja kiitoskortin. Siitä jäivät 

erityisesti mieleeni nämä sanat: “kirja valmistuu vasta 

käyttäjänsä käsissä”. 

Nyt kun olemme siirtyneet Ennakoiva 

saattohoitovalmennus -hankkeessa valmiin oppaan ja sen 

sisällön käyttöönottoon ja juurruttamisvaiheeseen, 

pidämme tätä ohjetta tulevan juurrutustyön ja yhteistyön 

ohjaavana ajatuksena. 

Juurruttaminen ei ole sattumanvaraista vaan 

suunnitelmallista toimintaa, jolla varmistetaan tuen ja avun 

löytyminen silloin kun sitä tarvitaan ja sieltä missä sitä 

tarvitaan. Hankkeen kolme tärkeää periaatetta olivat 

asiakasnäkökulman vahva ja empaattinen 

arvostus, vankka tieto saattohoidosta ja osallistaminen; 

pidämme niitä mukana myös näissä hankkeen 

loppuvaiheissa. Oppaan juurrutustyössä järjestämme vielä 

esittelyjä ja pieniä perehdytystyöpajoja sekä fyysisissä 

tilaisuuksissa että verkkovälitteisesti, myös ruotsinkielinen 

tilaisuus on tulossa! Saamme keväällä myös 

ruotsinkielisen tekstiversion valmiiksi. 

Paras tuki, hoiva ja hyödyllisyys syntyy yhteistyöllä. 

Espoon ja Kauniaisten omaiset ja läheiset -yhdistyksen 

Suvi Mansukoski toivottaa uuden oppaan tervetulleeksi: 
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“Saattajana-opas ja sen erinomainen sisältö on tärkeä 

lisäosa OmaisOiva-toimintaamme ja sen teemoihin. Sen 

antama tieto omaishoitajille on arvokas lisä 

tukikokonaisuuteemme.” 

Viedään tietoa oppaasta yhdessä eteenpäin, että se 

saavuttaisi mahdollisimman laajasti käyttäjiä. Voimme 

kaikki olla mukana tämän tiedon jakamisessa 

verkostoissamme, ystäväpiirissä, ammatillisissa 

yhteyksissä ja oppilaitoksissa, kaikkialla missä hoidettavia 

ja läheisiä kohdataan. 

Tukevia lukuhetkiä ja valoisaa kevättä! 

Tuula Styrman, valmennus ja palvelumuotoilu, Ennakoiva 

saattohoito-valmennushanke 

Ennakoivasaattohoitovalmennus -hankkeen tuloksena syntynyt 

Saattajana-opas on löydettävissä verkosta osoitteesta saattajana.fi. 

Sivulta löytyy opas kahdessa eri muodossa sekä sen sisältöön liittyviä 

videoita. Oppaat saa helposti ladattua omalle koneelle sekä lukemista 

että tulostamista varten. Sähköisessä oppaassa on linkkejä 

lisäartikkeleihin (esim. kipu, hoitoneuvottelu ja kodin muutostyöt) sekä 

potilasliittojen sivuille. 

YouTube-kanavalle avautuvissa videoissa hanketiimi esittelee oppaan 

sisältöä, rakennetta ja sen tekemistä. Lisäksi kuullaan oppaan kummin 

Eva-Riitta Siitosen ja vaimonsa omaishoitajana toimivan Rolf 

Holmbergin koskettavat tarinat omaishoitajuudesta. 

Saattajana-oppaassa käsitellään niitä kysymyksiä, joita hankkeessa 

mukana olleet omaishoitajat ja kokemusasiantuntijat sekä 

saattohoidon ammattilaiset ovat esittäneet. Näihin kysymyksiin 

annetaan tietoja, omaishoitajien tarinoita sekä neuvoja, jotka voivat 

helpottaa ja auttaa saattohoidon eri vaiheissa. 

http://saattajana.fi/
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Uusi työntekijämme Sanna Jensen esittäytyy 

 

Aloitan omaistoiminnan koordinaattorina ja Ovet-ohjaajana 

helmikuussa Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset 

ry.ssä. Ennen tätä olin Granin Lähiapu ry:n palveluksessa 8 

vuotta.  

Granin Lähiapu ry:ssä koordinoin monipuolista 

vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille ja muille tarvitseville 

Kauniaisissa, esim. kävelykaveritoimintaa, asiointiapua sekä 

tukihenkilötoimintaa. Tehtäviini kuului myös omaishoitajien 

tukiryhmän ohjaus yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

Omaishoitajuus on tullut tutuksi ryhmäohjauksen lisäksi myös 

läheisen sukulaiseni kautta. 

Tehtävässäni vapaaehtoistyön koordinoijana tärkein 

tehtävämme oli yksinäisten löytäminen ja syrjäytyneisyyden 

vähentäminen. Ajattelen, että uudessa tehtävässäni 

omaishoitajien parissa voin toteuttaa niitä menetelmiä, jotka 

ovat olleet avuksi ja hyödyksi aikaisemmassa tehtävässäni. 

Kontaktin löytyminen toiseen ihmiseen luo usein valoisampaa 

näkymää tulevasta ja auttaa siten jaksamaan eteenpäin.  

Ovet-ohjaajan koulutuksen olen saanut Folkhälsanin tarjoamalla 

kurssilla. Toivottavasti voimme jo keväällä järjestää 

ruotsinkielisen Öppna dörrar- valmennuksen toiminta-

alueellamme.  
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Asun mieheni kanssa nykyään kahdestaan Kauniaisissa. Kaikki 

kolme lastamme ovat aikuisia ja muuttaneet jo omilleen. 

Asuimme pitkään ulkomailla ja muutimme takaisin Suomeen 

vuonna 2008, kolmen teini ikäisen kanssa. Äidinkieleni on 

suomi, mutta kotona puhumme ruotsia, joka on mieheni 

äidinkieli.  

Odotan malttamattomana työtäni Espoon ja Kauniaisten 

Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä. Toivon, että voin välittää tietoa 

ja tukea omaishoitajille uudessa tehtävässäni. 

  ******* 

Jag börjar arbetet som koordinator för närståendevårdare och 

Öppna Dörrar- gruppledare i Esbo och Grankulla 

Närståendevårdare och Vänner rf i februari. Före det har jag 

jobbat för Grani Närhjälp rf i åtta år.  

Grani Närhjälp rf erbjuder promenadsällskap, hjälp med att 

sköta om ärenden och stödperson verksamhet. En del av mitt 

jobb var också att leda stödverksamheten för närståendevårare. 

Grani Närhjälp koordinerar mångsidigt frivilligarbete i Grankulla 

för seniorer och andra som är i behov av hjälp. I mitt yrke som 

koordinator av frivilligarbete är det viktigaste att hitta de 

ensamma och förhindra uteslutning. Jag hoppas att jag i den 

nya posten som koordinator för närståendevårdare kan 

förverkliga de metoder som har varit till hjälp och nyttiga i mitt 

tidigare arbete. 

Öppna Dörrar ledarutbildningen har jag fått på kurser som 

Folkhälsan har organiserat. Jag önskar att vi kunde organisera 

en Öppna dörrar -kurser till närståendevårdare redan på våren i 

vårt verksamhetsområde. 
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Jag bor i Grankulla med min man. Våra tre barn är alla vuxna 

och bor på sina håll. Vi bodde länge utomlands och flyttade 

tillbaka till Finland 2008. Mitt modersmål är finska men vi talar 

svenska hemma som är min mans modersmål.  

Jag ser framemot min nya post i Esbo och Grankulla 

Närståendevårdare och Vänner rf. Jag önskar att jag kan 

förmedla information och stöd till närståendevårdare i mitt nya 

arbete. 

Tapaamisiin/Vi ses! 

Sanna 

 

Hyte-alueet tulevat 

Nyt niin paljon puhuttu sote-uudistus eli sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistus on laaja ja merkittävä 

kokonaisuus. Suomeen on muodostettu 21 

hyvinvointialuetta. Hyvinvointi-alueet ovat muualla 

Suomessa samat kuin maakuntarajat, mutta Uudenmaan 

maakuntaan muodostetaan Helsingin kaupungin lisäksi 

neljä hyvinvointialuetta: Länsi-Uudenmaan, Keski-

Uudenmaan, Itä-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueet.  

Hyvinvointialueita on aloitettu rakentamaan kesällä 2021 

tapahtuneen lakien voimaantulon jälkeen. Länsi-

Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu kymmenen 

kuntaa: Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Karkkila, 

Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Sosiaali- 

ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät Länsi-
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Uudellamaalla kymmenen kunnan sijaan yhden 

hyvinvointialueen järjestämäksi vuoden 2023 alusta 

alkaen. Siihen saakka kunnat järjestävät palvelut kuten 

tähänkin saakka. 

Mitkä palvelut siirtyvät 

Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin vastuulla on 

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 

pelastustoimi. Käytännössä näitä ovat mm. 

perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, 

hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, 

vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut. 

Uusimaa on poikkeus erikoissairaanhoidon 

järjestämisessä, alueella siitä vastaa HUS-yhtymä. Kunnat 

vastaavat jatkossakin mm. päivähoidosta, opetuksesta, 

liikunnasta ja kulttuurista. 

Uudistuksen myötä omaishoitajien ja -hoidettavien 

palveluita järjestää kuntien sijasta hyvinvointialue, joten 

siis hyvinvointialueen eri kunnissa ei enää olisi erilaisia 

toimintatapoja. Omaishoitajien ja -hoidettavien aseman 

tulisi helpottua, kun kaikki palvelut tulevat jatkossa saman 

yhteydenoton kautta. 

Miksi uudistus tehdään? 

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. tarjota laadukkaita 

palveluita yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella, 

turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja hillitä 

kustannusten kasvua. Tavoitteen saavuttamiseksi on 

meneillään hankkeita, joissa kehitetään sekä hyvinvoinnin 
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ja terveyden edistämisen rakenteita että palveluiden 

sisältöä. Uudistuksessa pääpaino on asukkaiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja varhaisessa 

hoidon saamisessa.  

Länsi-Uudellamaalla palvelut suunnitellaan sellaisiksi, että 

ne ovat helposti saatavilla ja että ne ovat sopivia 

asukkaiden erilaisiin ja vaihteleviin elämäntilanteisiin. 

Esimerkiksi digipalvelut helpottavat ja nopeuttavat 

asiointia, ja niitä kehitetään paljon. Toisaalta kehitetään 

myös niitä palveluita, joita käytetään kasvokkain ja 

puhelimessa.  

Miten voin osallistua palveluiden kehittämiseen? 

Moni asukas ja järjestö on kysellyt, voiko Länsi-

Uudenmaan palveluita päästä mukaan kehittämään. Länsi-

Uudellamaalla on moniakin eri tapoja. Kaikille mahdollinen 

on Unelmien sote-palvelut-yhteisö, jossa suunnitellaan 

sosiaali- ja terveyspalveluita. Yhteisössä on sähköisiä 

kyselyitä ja kutsuja tulla mukaan työpajoihin. Näin korona-

aikaan myös työpajat toteutetaan terveysturvallisesti 

verkossa. Lisäksi esim. perhekeskuspalveluita ja 

mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään yhteisesti. 

Järjestöjen edustajia on Länsi-Uudenmaan sote-

valmistelussa hankkeiden ohjausryhmässä ja työryhmissä. 

Aluevaaleissa valitaan päättäjät 

Tammikuussa on historiallinen hetki, kun 23.1.2022 

Suomessa järjestetään ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 
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valitaan 79 valtuutettua, jotka päättävät hyvinvointialueen 

palveluista.  

Länsi-Uudellamaalla alueen verkostojärjestöt HyTe ry 

(entinen EJY ry), Apuomena ry ja Järjestöjen sote-

muutostuki järjestivät järjestöaiheisen aluevaalipaneelin 

”Kohti sote-Suomea”. Vaalipaneelista tehty striimaus on 

tallennettu ja sitä voi seurata verkossa osoitteessa: 

https://www.facebook.com/UusimaaJarjestot2022 (ei vaadi 

Facebookiin kirjautumista, vaan on avoin kaikille). 

Haluatko vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin? 

Jokainen voi antaa oman panoksensa hyvinvointialueen 

valmisteluun ainakin kahdella tavalla: äänestämällä 

aluevaaleissa ja osallistumalla hyvinvointialueen 

valmisteluun. Hyvinvointialue tiedottaa valmistelun 

etenemisestä omilla verkkosivuillaan  

• suomeksi: www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue  

• på svenska: www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade  

• in english: www.lu-
palvelut.fi/wellbeingservicescounty  
 

Verkkosivuilta voit tilata uutiskirjeen omaan sähköpostiisi. 

Sieltä saat tietoa myös infotilaisuuksista, joita Länsi-

Uudenmaan hyvinvointialue pitää asukkaille ja järjestöille, 

sekä Unelmien sote-palvelut yhteisöstä, jossa on 

mahdollisuus vaikuttaa. Unelmien sote-palvelut-

yhteisössä. Infoa löytyy myös sosiaalisen median 

kanavissa: Facebook, Twitter ja LinkedIn nimellä Länsi-

Uudenmaan hyvinvointialue. 

https://www.facebook.com/UusimaaJarjestot2022
http://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
http://www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade
http://www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty
http://www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty
https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/unelmien-sote-palvelut-yhteiso
https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/unelmien-sote-palvelut-yhteiso
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta voit lukea 

ajankohtaista tietoa soteuudistus.fi -sivustolta. 

 

Artikkelin kirjoittaja on Anu Toija, joka toimii Järjestöjen sote-

muutostuen järjestöasiantuntijana HyTe ry:ssä. 

Järjestöasiantuntijana Anu toimii hyvinvointialueiden 

valmistelijoiden ja järjestöjen kanssa tavoitteena luoda 

vakiintuneet yhteistyön rakenteet sekä järjestöjen hyvät 

toimintaedellytykset. Yhteystiedot: Anu Toija, anu.toija@hyte.fi 

050 3815511. 

 

                   

https://soteuudistus.fi/etusivu
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Pirkon puhelin 

Omaishoitajilta saamamme palautteen mukaan 

vertaistuki on yksi vaikuttavimmista 

tukimuodoista omaishoitajan jaksamisen 

tukemisessa. Aloitamme helmikuussa uuden 

vertaistukimuodon. Kokenut, pitkään 

omaishoitajana toiminut henkilö aloittaa 

vertaistukihenkilönä puhelimitse. Jos sinulla on 

omaishoitajana tunne, että haluaisit vaihtaa 

kokemuksia ja haluaisit keskustella mieltäsi 

askarruttavista asioista, soita Pirkolle. 

Pirkon puhelin on auki 1.2.22 alkaen torstaisin 

klo 14.00–17.00 numerossa 0500706805. 

Keskustelutuki omaishoitajalle toimii seuraavin 

periaattein:  

-puhelin vastaa vain torstaisin klo 14.00–17.00 ja 

muina aikoina se ei ole auki  

-numerosta ei soiteta takaisin tai viestitellä  

-tauot toiminnassa ilmoitetaan yhdistyksen 

nettisivuilla (loma, sairaustapaus tms.).  

Pilotoimme palvelua kevään ajan ja keräämme 

kokemuksia. Tervetuloa torstaisin Pirkon 

puhelimeen!  
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Vertaisryhmät tarjoavat kaikille omaishoitajille (ei 

tarvitse olla sopimusomaishoitaja) paikan keskustella 

ja jakaa kokemuksia.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

info@eskaomaishoito.fi tai p. 040 5709780/Suvi 

Espoo 
 

Hagalund 

Köpmansvägen 6, 2. våningen 

Den svenska samtalsgruppen samlas under hösten i 

Hagalund följande tisdagar kl. 13.00-14.30 15.2., 15.3., 

19.4.,17.5. Mera information: Ilse Vaenerberg 

0505544806, ilse.vaenerberg@gmail.com 

Leppävaara 
 
Kokoonnumme Sellon kirjastossa (Elina-kokoushuone 
2.krs.). Jos paikka muuttuu, tiedotamme 
nettisivuillamme. 
 

mailto:ilse.vaenerberg@gmail.com
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• Entiset omaishoitajat torstaisin 20.1.(rajoitusten 

jatkuessa ei kokoonnu), 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. 

klo 13–14.30. Tiedustelut paikasta Kristiina 

Mustakallio 0405310990. 
• Omaishoitajat perjantaisin 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 

10.6. klo 13–14.30 
 

 
Tapiola 
 
Kauppamiehentie 6, 2. krs, ryhmätila Erkkeri tai Kabinetti 

• Omaishoitajien vertaisryhmä maanantaisin klo 

14.00–15.30 21.2., 21.3., 25.4., 16.5. ja 13.6. 
• ”Katse huomiseen” -ryhmä hiljattain 

omaishoitajuuden päättymisen kohdanneille 

läheisille jatkuu kevätkauden klo 13–14.30 torstaisin 

24.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 2.6. 

Hanko 

 
Palvelutalo Astrean päivätoiminnan tilat, Vuorikatu 4, 
Hanko. 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 13.30.-15.00 
2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. 
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Inkoo 

 
Wilhelmsdalin kokoustila, Ola Westmanin puistotie 1, 
Inkoo 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 13.00–14.30  
9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6. 

 

Kirkkonummi 

 
Palvelukeskus, Rajakuja 3, Kirkkonummi. 

 
Omaishoitajien vertaisryhmä tiistaisin klo 13.30–15.00 
1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 
 

 

Raasepori 

 
Karjaan terveyskeskuksen kokoustila 2, krs. Bulevardi 
21, Karjaa. 
 
Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä 
keskiviikkoisin klo 13.00–14.30 
16.2., 16.3., 20.4., 18.5. ja 15.6. 
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Siuntio 

 
Päivätoiminnan tilat, Charlotta Lönnqvistintie 3 B, 
Siuntio. 
 

Suomenkielinen omaishoitajien vertaisryhmä torstaisin klo 
16.30–18.00 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. 16.6. 
 

 

Kaikille avoimet Oiva-ryhmät etänä  

 

• Työssäkäyvien/etäomaishoitajien ryhmä  

Työelämässä oleva ja kaukana toisella 

paikkakunnalla asuvasta aikuisesta omaisestaan 

huolehtiva kohtaa omaishoitajuudessa erilaisia 

haasteita kuin muut. Tule keskustelemaan sen 

haasteista yhdessä vertaisten kanssa etänä 

Teamsissa. Ryhmä alkaa helmikuussa, jos 

saamme tarpeeksi ilmoittautuneita. Ryhmän 

kokoontumiset ovat klo 17.30–18.30 tiistaisin 

8.2., 8.3., 5.4.,3.5., 7.6. Kysy lisätietoa ja 

ilmoittaudu p. 0405709780/Suvi tai 

info@eskaomaishoito.fi 
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• Facebookissa toimiva omaishoitajien ryhmä 

yhteistyössä Hiiden omaishoitajayhdistyksen 

kanssa, kysy lisätietoa p. 0405709780/Suvi tai 

info@eskaomaishoito.fi 

 

 

Tule kartuttamaan taitojasi ja tietojasi omaishoitajana. 
Valmennuksessa käsittelemme kattavasti eri asioita ja 
palveluja omaishoitoon liittyen. Valmennus on 
tarkoitettu kaikille omaistaan hoitaville. Se on joko 
verkossa tai paikan päällä toteutettu useamman kerran 
kokonaisuus. Lisätietoja valmennuksesta 
verkkosivuillamme https://eskaomaishoito.fi/ ja Suvilta 
p.0405709780 tai s-postilla info@eskaomaishoito.fi 

 

Espoo 

 
1. MuistiOvet-valmennus muistisairaiden 

omaisille  

yhteistyössä Uudenmaan Muistiluotsin ja Espoon 

kaupungin kanssa. Valmennus alkaa Tapiolan 

palvelukeskuksessa (Länsituuli 1 A, 3.krs) 

https://eskaomaishoito.fi/
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torstaina 3.2. klo 13–15.30 koronarajoitusten 

salliessa. Jos emme pysty kokoontumaan, 

järjestämme valmennuksen verkossa Teamsilla. 

Opastamme sen käytössä, tule rohkeasti 

mukaan. Seuraavat kokoontumiskerrat ovat 

myös torstaisin 10.2., 17.2., 24.2. ja 3.3. 

 

Valmennuksessa käsitellään mm. 

omaishoitajuutta, muistisairautta ja muistisairaan 

kohtaamista ja vuorovaikutusta, yhteiskunnan ja 

Espoon kaupungin palveluja, omaishoitajan 

rooleja, perhesuhteita, muutoksen kohtaamista 

ja omaishoitajan hyvinvointia. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 28.1. mennessä 

Suvi Mansukoski 0405709780 tai 

info@eskaomaishoito.fi 

 
2. Ovet-verkkovalmennus®erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhemmille 
 
Tämä valmennus on tarkoitettu erityistä tukea 
tarvitsevien lasten vanhemmille. 
Valmennuksessa käsitellään tukipalveluja, 
vanhemmuutta, omaishoitajan roolia sekä omia 
voimavaroja. Kurssi sisältää alustuksia, 
itseopiskeltavaa materiaalia, harjoituksia sekä 
yhteistä keskustelua. 

mailto:info@eskaomaishoito.fi
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Uupumisen estämiseksi on tärkeää, että 
omaishoitajalla on riittävät tiedot ja taidot 
tehtävässään. On hyvä pohtia voimavarojensa 
riittävyyttä ja omaa tuen tarvettaan sekä hakea 
tarvitsemiaan palveluja. 
 
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset 
ry järjestää omaishoitajille 6 x 2 tunnin Ovet-
valmennuksen Teams-kokoussovelluksella klo 
16.30-18 tiistaisin 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6. 
ja 21.6. Valmennus on avoin kaikille espoolaisille 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
vanhemmille. Valmennukseen sisältyy Espoon 
vammaispalvelujen infokerta. 

 
Ilmoittautumiset 13.4. mennessä sekä lisätietoa 
valmennuksesta: info@eskaomaishoito.fi tai 
Suvi 0405709780. 
 
3. Ovet- valmennus etäyhteydellä (Teams) 

tulossa myöhemmin keväällä, seuraa 
nettisivuamme ja ilmoittelua. Opastamme 
tarvittaessa Teamsin käytössä, tule rohkeasti 
mukaan! 
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Ruotsinkielinen toiminta 

Ruotsinkielisiä Ovet-valmennuksia ja muuta 

toimintaa tulossa keväällä. Seuraa ilmoitteluamme.  

 

 

 
OmaisOiva-kahvilat kokoontuvat ajankohtaisten tai 
muiden kiinnostavien teemojen ääreen joko verkossa 
tai paikan päällä. Tule yksin tai läheisesi kanssa 
avoimiin kahviloihimme. Tiedot 
https://eskaomaishoito.fi/tapahtumakalenteri/oiva-
kahvilat/. Ilmoittaudu info@eskaomaishoito.fi  

 

Uuden saattohoito-oppaan esittelytilaisuus 

verkossa 26.1. 

Kaikille avoin esittely uudesta saattohoito-oppaasta 

omaishoitajille etätapahtumana. 

Järjestämme 26.1.2022 klo 12.30–14.00 aiheesta 

kiinnostuneille etätapahtuman Zoom-yhteydellä. Nyt on 

loistava tilaisuus kuulla tarkemmin oppaan sisällöstä ja sen 

tekemisestä. Mukana ovat yksi oppaan kirjoittajista, 

asiantuntijana toimiva Tuula Styrman, Terhokodin 

https://eskaomaishoito.fi/tapahtumakalenteri/oiva-kahvilat/
https://eskaomaishoito.fi/tapahtumakalenteri/oiva-kahvilat/
mailto:info@eskaomaishoito.fi
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kouluttaja Miina-Liisa Flinkkilä sekä hankekoordinaattori 

Jaana Schirmer. 

Ilmoittaudu Jaanalle 24.1. mennessä sähköpostilla 

jaana.schirmer@tukeajataitoa.com, niin saat linkin 

tapahtumaan. 

Olenko omaishoitaja? Infokahvila verkossa 

15.2. 

Omaiseni sairastaa ja tarvitsee apua usein, jos ei 

päivittäin. Olenko omaishoitaja ja mitä minun pitäisi tietää 

esim. mahdollisuuksista saada palveluja ja tukea? Mistä 

saan vastauksia kysymyksiini ja apua uudessa 

tilanteessa? 

Järjestämme verkkokahvilan, jossa paneudumme 

omaishoitajuuteen yleisellä tasolla ja vastaamme 

osallistujien kysymyksiin. Esittelemme myös 

yhdistyksemme toimintaa ja mitä tukea ja tietoa voimme 

antaa uudessa tilanteessa. 

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan 

omaishoidosta. Ilmoittaudu 9.2. mennessä: 

info@eskaomaishoito.fi. Lähetämme linkin ja ohjeet 

sähköpostiisi. Tiedustelut Suvi p. 0405709780. Voit 

lähettää kysymyksiäsi etukäteen sähköpostilla. 
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Espoo 

Tapiola Kauppamiehentie 6, 2.krs. 

Teemakahvilat ovat verkossa tai paikan päällä: 

• 7.2. klo 15.00–17.00 Tutustutaan uuteen 
saattohoito-oppaaseen, esittely ja 
keskustelua kahvin kera. Jos emme voi 
kokoontua, pidämme tilaisuuden verkossa. 
Ilmoittautumiset Suvi 0405709780/ 
info@eskaomaishoito.fi 3.2. mennessä.  

• 15.3. 16.30–18.00. Ajankohtaista 
omaishoidosta, teemoista lisätietoa 
lähempänä tapahtumaa verkkosivuillamme. 

• 12.4. Mindfulness 16.30–18.00, mitä 
hyötyä harjoittelusta voi olla omaishoitajalle? 
Keskustelua ja harjoituksia. 
Kauppamiehentie 6, Tapiola (paikka voi 
muuttua). Ohjaajana koulutettu mindfulness-
ohjaaja. Ilmoittautumiset Suvi 
0405709780/info@eskaomaishoito.fi 5.4. 
mennessä.  

• 10.5. Ulkoilutapahtuma 16.30–18.00.  
lisätietoa myöhemmin sivuillamme. 
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Kauniainen 

Teemakahvilat klo 13.00–14.30, Villa Breda, 

Hannikainen-kokoushuone: 

• 23.2.Tutustutaan uuteen saattohoito-
oppaaseen, keskustelua ja kahvia. 
Ilmoittautumiset Suvi0405709780 
/info@eskaomaishoito.fi 17.2. mennessä. 
Jos emme koronarajoitusten vuoksi voi 
kokoontua, pidämme tilaisuuden verkossa 
Teamsilla. 

• 23.3. Mindfulness, mitä hyötyä 
harjoittelusta voi olla omaishoitajalle? 
Keskustelua ja harjoituksia. Ohjaajana 
koulutettu mindfulness-ohjaaja. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Suvi 
0405709780 16.3. mennessä.  

• 27.4. Lääketietoa, paikalla farmasian 

asiantuntija, lisätietoa sivuillamme 

myöhemmin. 

• 25.5. Ulkoilutapahtuma, lisätietoa 

myöhemmin sivuillamme. 
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Webinaarit 

Omaishoitajaliiton webinaarit löytyvät sivulta 

https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/  

Keväällä on tulossa monia mielenkiintoisia teemoja, 

tule mukaan! 

Järjestämme verkkoinfoja kevään aikana eri teemoista. 

Ilmoitamme niistä verkkosivuillamme ja Facebookissa. 

 

Kevään virkistystapahtumia 

 
Järjestämme koronatilanteen salliessa virkistystä 
omaishoitajille. Tapahtumia päivitetään myöhemmin 
verkkosivuillemme, koska koronarajoitteet voivat 
vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen. Seuraa 
verkkosivujamme https://eskaomaishoito.fi/ tai 
Facebook-sivujamme, päivitämme sinne viimeisimmät 
tiedot. 
 
Yhden virkistystapahtuman kuitenkin jo uskalsimme 
merkitä kalenteriin. Perinteinen lounasristeily Espoon 
vesillä järjestetään tilanteen niin salliessa 17.6. klo 
12.00–14.00 Nokkalan satamasta. 
Merkitse kalenteriin! Ilmoittautumiset 9.6.mennessä 
info@eskaomaishoito.fi. 

https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/
https://eskaomaishoito.fi/
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