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Autamme arjessasi
Meiltä saat ammattitaitoista hoiva- ja sairaanhoitopalveluita kotiin.
Sijaistamme omaishoitajia, autamme ruuanlaitossa, pyykki- ja vaatehuollossa, kotisiivouksessa ja ikkunanpesussa. Kotisairaanhoitajan
palveluihin kuuluvat mm. verinäytteet ja haavahoidot. Katso sinua
lähellä olevan Alinan yhteystiedot www.alinahoivatiimi.fi
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Omaishoito ja monikulttuurisuus
PÄIVÄTOIMINTA LISÄÄ
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Tervetuloa mukaan Päiväkummun päivätoimintaan!
Päivätoiminnassa tehdään kaikkea mukavaa yhdessä, mikä
lisää hyvinvointiasi ja tukee kotona asumistasi. Päivätoimintapäivä sisältää esimerkiksi liikuntaa, aivojumppaa, kulttuuria,
kädentaitoja, ulkoilua ja hyvää ruokaa. Päivät rakennetaan yhdessä tarpeidenne ja toiveidenne mukaan. Päivätoimintapäivä
lisää sinun ja omaishoitajasi elämänilosta kertovia ilonryppyjä.
Kysy lisää Paloheinän päivätoiminnasta: 050 305 3193 ja
Malminkartanon päivätoiminnasta: 045 636 1252
Päiväkummun hoivapalveluita:
KOTIPALVELUT • HOITOKODIT • PALVELUASUMINEN • PÄIVÄTOIMINTA
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SIELLÄ ASUU ELÄMÄNILO.

UUSIA VUOKRA-ASUNTOJA PIHLAJISTOSSA!

oli supisuomalainen, ulkomaalaistaustaisia ei juurikaan näkynyt katukuvassa;

useimpien palvelujen piirissä tuskin ollenkaan.
Maailma on muuttunut 2020-luvulle tultaessa.

päästä edes opintojen alkuun.
Kaikkialla, niin meillä kuin maailmalla, kärjistynyt maahanmuuttokeskustelu syyllistää eikä ainakaan helpota kotoutumista.
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat vas-

Jatkuva sotiminen ajaa ihmiset kodeistaan hake-

ta nyt nousemassa yleisemmin teemaksi omaishoi-

maan turvaa ja parempia elämän ehtoja, tämän li-

don kehittämistyössä. Puhutaan mukaan otta-

säksi työelämä vaatii uusia osaajia ja tekijöitä. Ul-

misesta - ehkä pitäisi puhua enemmän mukaan

komaalaistaustaisen/vieraskielisen väestön määrä

pääsemisestä.

pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa on

Polli on Turun omaishoitoyhdistyksen ohella

moninkertaistunut, ero muuhun maahan on huo-

toiminut suunnannäyttäjänä. Pollin työ käynnistyi

mattava. Helsingissä vieraskieliseen väestöön kuu-

vastauksena maahanmuuttajien omien järjestöjen

luu yli 100 000 henkilöä ja 140 eri kieliryhmää,

aloitteeseen vaikeissa tilanteissa olevien perhei-

Vantaalla tilastoidaan 120 eri kieliryhmää. Suo-

den neuvonta- ja ohjaustarpeeseen vastaamisesta.

messa on myös paljon kuntia, joissa maahanmuut-

Työmme jatkuu pyysyväluontoisena, mikä turvaa

tajia on vain vähän tai ei ollenkaan.

toiminnan jatkuvuuden.

Omaishoitoperheiden tilanteet vaihtelevat valta-

S E N I O R I TA L O

Soita ja kysy
lisää vuokraan
sisältyvistä
palveluista!

V

ielä 70- ja 80-luvulla pääkaupunkiseutu

Neuvonta ja rohkaisu palvelujen hakemiseen on

väestön keskuudessa, niin myös perheiden tarvit-

tärkeää, mutta yhtä tärkeää on kuuleminen ja ta-

sema tuki. Vieraskielisten perheiden tilanteet ovat

paamiset kasvokkain. Oppilaitosten kanssa teke-

niin ikään moninaisia, haasteet ehkä vielä moni-

mämme yhteistyö lisää niin valtaväestön kuin

naisempia kuin valtaväestöllä. Osa perheistä on

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tietä-

asunut Suomessa jo pitkään. Jotkut perheistä ovat

mystä omaishoidosta, ja toivottavasti se lisää myös

tottuneet käyttämään palveluja jo lähtömaissaan

opiskelijoiden kiinnostusta alamme tehtäviin. Eri

ja pystyvät hakemaan palveluja ja tukea myös uu-

kieliryhmistä ja kulttuureista tulevat työntekijät

dessa maassa. Toiset taas saapuvat sota-alueilta

ovat rikkaus ja voimavara, joka koituu niin suoma-

Hattelmalantie 2c, Helsinki

kaaoksen keskeltä, missä palveluja ei ole ollut tai

laisten kuin muualta tulleiden hyödyksi. Ihminen

ne ovat olleet vain harvojen saatavilla. Omaishoi-

voi paremmin, jos on yksikin henkilö, jonka kanssa

010 315 4140
www.pihlajistonsointu.fi
vuokraus@pihlajistonsointu.fi

tokäsite on varmasti monelle maahan muuttaneel-

voi kommunikoida myös omalla äidinkielellä.

Varaa sinulle sopiva
aika ja tule katsomaan
kalustettuja malliasuntoja!

le vieras; on totuttu selviytymään lähiverkostojen

ten omaishoitoperheiden tavoittamiseen ja toimi-

ole, ja tukipalvelujen etsiminen omin avuin on vai-

miseen heidän omissa yhteisöissään. Tulevaisuu-

keaa tai mahdotonta vieraassa kieliympäristössä.

delta toivon, että me kaikki toimisimme enemmän

Perheiden toimeentulon turvaamiseksi työllistyminen olisi tärkeää. Miten opin kielen, miten järjestän hoivaa tarvitsevan perheenjäsenen hoidon,

PIHLAJISTON

SOINTU

Työmme keskittyy vielä pääasiassa vieraskielis-

avulla. Uudessa maassa tukiverkkoja ei välttämättä

yhdessä, kuulisimme toistemme tarinoita ja oppisimme toisiltamme.
Tämäkin erikoinen vuosi lähestyy loppuaan, ha-

opinko kielen, kotoudunko tänne, jaksanko? Vai-

luankin toivottaa meille kaikille rauhaisaa joulua

keita asioita. Kotoutuminen perustuu vahvasti kie-

ja sitä normaalia ensi vuotta ■

len oppimiseen, kaikilla ei ehkä ole mahdollisuutta
OMA 4/2021
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lähellä luontoa ja palveluita
Helsingin Malminkartanoon lokakuussa 2021 valmistuneessa
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..
Mahdollisuus ostaa hoivapalveluita yksilollisen tarpeen mukaan.
• 12 kpl yksiöitä 30–38 m

2

• 40 kpl kaksioita 31–72 m2
• 1 kpl kolmio 63 m2

Kysy lisää seniorivuokra-asunnoista
Realia asuntovuokraus
010 228 5555
Ilona Lindström 040 525 4071
pks.management@realia.fi
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Omaisneuvo vieraskielisten

OMAISHOIDON
KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
NÄKYVÄKSI -SEMINAARI
AIKA: Torstaina 25.11. klo 13.00–16.00
PAIKKA: Vallilan Pikseli, Kumpulantie 5, Helsinki
Voisitko juuri sinä hyödyntää
ammattilaisena omaishoidon
kokemusasiantuntijaa
työssäsi?

Mitkä ovat mahdollisuudet
tukea työntekijän ansiotyön
ja omaishoidon yhteensovittamista?

Mitkä ovat työyhteisösi
mahdollisuudet tunnistaa ja
tukea omaishoitotilanteessa
olevia asiakkaita?

Tervetuloa tutustumaan omaishoidon kokemusasiantuntijatoimintaamme sekä kuulemaan omaishoidon
kokemusasiantuntijoiden kokemuksia ja tietoa tukemisen tavoista.
Tilaisuudessa tehdään näkyväksi omaishoidon kokemusasiantuntijoiden ja ammattihenkilöstön monipuolista yhteistyötä sekä rohkaistaan työyhteisöjä
uusien menetelmien käyttöön ja ideointiin.
Seminaari on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja koulutoimen ammattilaisille, järjestöjen ja seurakuntien
toimijoille, omaistaan tai läheistään hoitaville sekä
muille asiasta kiinnostuneille.
Lisätietoja: lea.lindqvist@polli.ﬁ / 040 544 0311

Tervetuloa!

Ohjelma:
13.00
13.20
13.30
14.00
14.10
14.50
15.30
16.00

Kahvitarjoilu
Tervetuloa! Marja Ruotsalainen/
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Kokemusasiantuntijuus omaishoidossa
Lea Lindqvist/
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Musiikkiesitys
Kokemuksia huolesta, vastuusta ja
rakkaudesta – ”kokemus puhuu”
Omaishoidon kokemusasiantuntijat
Omaishoitajuutta sukupolvesta toiseen
Omaishoidon kokemusasiantuntijan
puheenvuoro
Osallistu keskusteluun: Millainen on
omaishoitajaystävällinen työpaikka?
Seminaarin päätös

Tilaisuus on maksuton.

omaishoitoperheiden tukena
Teksti: Tuulikki Hakala

P

ääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä aloitettiin

ta – ilman tulkkausta tämä ei aina olisi mahdollista. Jatkossa li-

kohdennettu työ vieraskielisten omaishoitoperhei-

säämme näkyvyyttämme myös

den parissa vuonna 2015. Yhdistyksen työntekijät oli-

biililaitteella helposti

omaishoito-termi ja sen tukijärjestelmä eivät ole tuttuja, ja hei-

verkkosivusto, jossa

dän tavoittamisekseen tarvittaisiin lisätyövoimaa. Ensin yhdistys

on myös mahdollisuus

sai Veikkaukselta kolmen vuoden rahoituksen YOMO-projektil-

chattailuun useam-

le ja tälle jatkona saatiin kohdennettu avustus nykyiselle Omais-

malla kielellä.

neuvo-toiminnalle elokuusta 2018 lähtien.
Toiminnassa työskentelee kaksi työntekijää kokopäiväisesti,

Järjestäjä:

6
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*Mikäli osallistumista ei peruta, voidaan ilmoittautuneelta
laskuttaa tarjoilu- ja toimistokuluina 20 €. Sairastumisesta
johtuvissa peruutuksissa maksua ei laskuteta. Toisen
henkilön voi vaihtaa ilmoittautuneen tilalle maksutta.

käytettävä

Asiakkaamme kohjärjestelmän haasteita ja

apuna on tarvittaessa henkilöitä, jotka taitavat jonkin kohde-

omaan jaksamiseen liit-

ryhmiemme kielen. Kielikysymykset liittyvät oleellisena osana

tyviä kysymyksiä kuin suo-

työhömme. Suomalainen palvelujärjestelmä ja sen termit ovat

menkielisetkin omaishoitajat.

monille asiakkaillemme uusia. Tiedon välittymistä ja ymmär-

Sen lisäksi lisähaastetta tilantee-

tämistä helpottaa, jos sen saa omalla äidinkielellä tai ainakin

seen tuovat vieras palvelujärjestelmä

selkosuomeksi. Usein ajatellaan, että englannin kieli palvelee

ja uuden kielen opettelu omaishoito-

kaikkia vieraskielisiä. On kuitenkin useita lähtö-

tilanteessa. Asiakasperheiden lähtö en-

maita, joissa englannin osaaminen ei ole val-

tisestä kotimaasta on saattanut olla hy-

tavirtaa. Toki nuoremmat somenatiivit sitä

oleva, mo-

taavat samoja palvelu-

allekirjoittanut ja Farzaneh Hatami Landi. Meidän lisäksemme

vin traumaattinen ja huoli sinne jääneistä

osaavat jo sujuvasti – aivan kuten suo-

sukulaisista on suuri. Perheet voivat olla

menkielinenkin nuoriso. Olemme pyrki-

hajallaan ympäri maailmaa, joten monilta

neet viemään viestiä mm. viranomaista-

omaishoitajilta puuttuu kotimaassa ollut sosi-

hoille, että päätösten sekä ohjeistusten

aalinen tukiverkosto. Uusien sosiaalisten suhteiden luomiseen

tekeminen selkosuomella palvelisi hyvin

omaishoidon ohessa ei aina riitä voimavaroja. Omasta hyvin-

monia kohderyhmiä – myös suomenkie-

voinnista huolehtiminen olisi tärkeää, mutta usein ensisijaise-

lisiä.

na mielessä on hoidettavan hyvinvointi. Pyrimme esimerkiksi

Omaisneuvo-toiminnassa on saatavil-

ryhmätoiminnan avulla järjestämään asiakkaille hengähdys-

la niin painettuja kuin videomateriaaleja

hetken ja kannustamaan omastakin jaksamisesta huolehtimi-

omaishoidosta eri kielillä. Oppaita löytyy

seen. ”Omaishoito on joukkuelaji” eli toivoisimme, että niin ym-

kielillä: arabia, englanti, farsi, kiina, somali, sorani, selkosuomi ja venäjä. Info-

päröivä yhteisö kuin palvelujärjestelmämme tukisi riittävästi
omaishoitoperheiden yksilöllisiä tarpeita.

ja ja neuvontaa annamme vieraskieli-

Henkilökohtaisesti tämä työ on antanut perspektiiviä siihen,

sille omaishoitoperheille tarvittaessa

miten pitäisi muistaa olla kiitollinen elämän pienistäkin asiois-

tulkkiavusteisesti. Usein neuvon-

Sitovat ilmoittautumiset* kahvitarjoilua varten
19.11. mennessä tiina.sirkia@polli.ﬁ / 040 533 2710.

Tekeillä on eri kielillä

vat huomanneet, että alueellamme asuu väestöä, jolle koko

digiympäristöissä.

ta, joita usein pidämme itsestäänselvyyksinä. Se on tuonut myös

noissa on kyse asioista, jotka ovat

ihmettelyä ja ihailua sitä kohtaan, miten sitkeitä ja selviytymis-

melko monimutkaisia, eri palvelui-

kykyisiä ihmiset voivat olla ■

den rajapinnoilla olevia ja perheen
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Tuulikki Hakala

vaikuttavia. Neuvonnassa on siis

maahanmuuttajatyön vastaava kehittäjä

tärkeää molemminpuolisen ym-

Farzaneh Hatami Landi

märryksen saavuttaminen asiois-

maahanmuuttajatyön kehittäjä
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Omaisneuvo vieraskielisten

OMAISHOIDON
KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
NÄKYVÄKSI -SEMINAARI
AIKA: Torstaina 25.11. klo 13.00–16.00
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Voisitko juuri sinä hyödyntää
ammattilaisena omaishoidon
kokemusasiantuntijaa
työssäsi?

Mitkä ovat mahdollisuudet
tukea työntekijän ansiotyön
ja omaishoidon yhteensovittamista?

Mitkä ovat työyhteisösi
mahdollisuudet tunnistaa ja
tukea omaishoitotilanteessa
olevia asiakkaita?

Tervetuloa tutustumaan omaishoidon kokemusasiantuntijatoimintaamme sekä kuulemaan omaishoidon
kokemusasiantuntijoiden kokemuksia ja tietoa tukemisen tavoista.
Tilaisuudessa tehdään näkyväksi omaishoidon kokemusasiantuntijoiden ja ammattihenkilöstön monipuolista yhteistyötä sekä rohkaistaan työyhteisöjä
uusien menetelmien käyttöön ja ideointiin.
Seminaari on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja koulutoimen ammattilaisille, järjestöjen ja seurakuntien
toimijoille, omaistaan tai läheistään hoitaville sekä
muille asiasta kiinnostuneille.
Lisätietoja: lea.lindqvist@polli.ﬁ / 040 544 0311

Tervetuloa!

Ohjelma:
13.00
13.20
13.30
14.00
14.10
14.50
15.30
16.00

Kahvitarjoilu
Tervetuloa! Marja Ruotsalainen/
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Kokemusasiantuntijuus omaishoidossa
Lea Lindqvist/
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Musiikkiesitys
Kokemuksia huolesta, vastuusta ja
rakkaudesta – ”kokemus puhuu”
Omaishoidon kokemusasiantuntijat
Omaishoitajuutta sukupolvesta toiseen
Omaishoidon kokemusasiantuntijan
puheenvuoro
Osallistu keskusteluun: Millainen on
omaishoitajaystävällinen työpaikka?
Seminaarin päätös

Tilaisuus on maksuton.

omaishoitoperheiden tukena
Teksti: Tuulikki Hakala
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Maahanmuuttaja kotoutumisen prosessissa
E
Teksti: Farzaneh Hatami Landi

lämä on täynnä yllätyksiä. Elä-

muassa ikä, sukupuoli, elämän koke-

lemällä omia tunteita ja ajatuksia näistä

misen arvoiseen elämään kuu-

mukset ja koulutus. Kun ihminen lähtee

päästään yli. Siihen tarvitaan tukea, mut-

luu onnea, iloa ja nautintoa,

omasta maastaan ja tulee uuteen maa-

ta myös ammattitaitoista apua. Läheisten

mutta myös vaikeampia asioita kuten su-

han, hän kantaa mukanaan omaa histo-

rooli on todella tärkeää tässä vaiheessa.

rua, pelkoa ja sairauksia. Monet joutuvat

riaansa. Välillä voi unohtua, kuinka pal-

Vaikeiden asioiden käsittelyn jälkeen

aloittamaan alusta koko elämänsä uudes-

jon hänellä on mukanaan eväitä, jotka

seuraa korjaantumisvaihe. Arjessa voi-

sa maassa.

voisivat auttaa häntä kotiutumisessa.

daan nähdä jälleen myös myönteisiä

Kansainvälinen muuttoliike lisääntyy
jatkuvasti ja vaikuttaa maailmanlaajuisesti sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin
ja teknologisiin muutoksiin. Muuttoliik-

Prosessin vaiheet
Maahanmuuttajan psyykkinen proses-

Omaisneuvo-toiminnasta tietoa ja vertaistukea
omaishoitajan asettuessa uuteen kotimaahan
Omaishoitotilanne tuo lisähaasteita

tuuria rikastuttaakin omaa elämää, syn-

uuteen maahan asettautumiseen. Omais-

tyy uusia mahdollisuuksia ja uudelleen

neuvon työntekijät auttavat maahan

orientoituminen alkaa. Pystytään jäl-

muuttaneita omaishoitoperheitä palve-

si on monivaiheinen ja täynnä erilaisia

leenrakentamaan omaa elämää uudes-

luiden piiriin ohjautumisessa. Tiedotta-

sota, nälänhätä, luonnonkatastrofit sekä

tunteita. Alkuvaiheessa monilla se voi he-

sa maassa. Täytyy silti muistaa, että tämä

minen omaishoito-käsitteestä ja sen tu-

sosiaaliset ja poliittiset tekijät. Muutto-

rättää myönteisyyttä ja innostuneisuut-

prosessi on yksilöllinen ja jokainen käy

kijärjestelmästä on jo osa palvelupolun

paineet kohdistuvat etenkin etnisiin, us-

ta. Ollaan kiitollisia ja olo on rauhallinen.

sen läpi omalla tavallaan.

alkuun pääsyä. Järjestetyn vertaistuen

konnollisiin, poliittisiin tai kulttuurillisiin

Odotukset ja toiveet tuntuvat toteutuvan

toisinajattelijoihin.
nille suuri askel ja herättää ihmisissä eri-

Elämä on täynnä selviytymispolkuja,

avulla omaishoitajien sosiaalinen verkos-

helposti. Tässä vaiheessa monella ei ole

joista kasvamme ja opimme. Sopeutumi-

to kasvaa ja he huomaavat, etteivät ole ti-

käsitystä siitä, kuinka nopeasti voi oppia

nen on osa kaikkien elämää ja se on alati

lanteessaan yksin uudessa kotimaassa.

maan kielen, kuinka vaativa prosessi

jatkuva prosessi – myös maahanmuutta-

laisia tunteita ja reaktioita. Muutetaan

työnpaikan löytäminen voi olla tai miten

maahan, jossa ympäristö, kieli, elämänta-

maan kulttuuri toimii.

vat sekä kulttuuri voivat olla täysin vierai-

riitainen olo syntyy huomatessa samo-

ta tulisi käydä läpi ja tutustua ennen kuin

jen elämän haasteiden löytyvän uudes-

voi sopeuta uuteen maahan. Monet voivat

sa maassa. Elämän realiteetit hyvine ja

kyseenalaistaa oman identiteettinsä, kun

huonoine puolineen näkyvät ympärillä.

uusia asioita on vaikea käsitellä. Uudet

Pettymys ja yksinäisyys ovat hyvin yleisiä

olosuhteet ja muutokset ovat psyykkisesti

tunteita. Mikäli ei pystytä tasapainotta-

hyvin raskaita.

maan omaa vointia alkaa oireilu, joka voi

Sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä on

jalle ■

Alkuvaihetta seuraa sokkivaihe. Risti-

ta. Vastaan tulee paljon uusia asioita, joi-

näkyä unettomuutena, ärtymyksenä, vä-

omaishoitotilanteen sitovuus vaikeuttaa uuden kielen oppimista
Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää normaalisti tietyn kielitaitovaatimuksen

•

virallinen kolmen vuoden (poikkeustapauksissa viisi vuotta) kotoutumisaika omaishoitotilanteeseen yhdistettynä on lyhyt kaiken uuden tiedon omaksumiselle

•

omaishoitotilanteessa saatetaan jäädä kodin piiriin eli silloin sosiaaliset kontaktit, opiskelu ja työskentely eivät ole apuna uuteen maahan sopeutumisessa

•

tuntematon palveluverkosto ja
siihen liittyvä byrokratia sekä huoli hoidettavan tilanteesta yhdistettynä kaikkeen muuhun muutokseen kuormittavat

Toisaalta omaishoito:
•
•
•
•
•

tuo merkitystä elämään
ihminen voi olla toimijana, toisen auttajana
voi tuoda uusia ystäviä esim. vertaistoiminnan kautta
antaa tietoa ja kokemuksia
kasvattaa kykyä empatiaan ja välittämisen taitoja

— George Carlin

		

symyksenä ja epätoivona. Oireilu puoles-

Farzaneh Hatami Landi

elämän historia, johon vaikuttavat muun

taan vaikeuttaa arjen rutiineihin. Käsitte-

maahanmuuttajatyön kehittäjä
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Everyone smiles in
the same language.

monia, mutta tärkein on ihmisten oma
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•
•
•

täyttämistä

asioita. Huomatessaan, miten kaksi kult-

keen syyt ovat moninaisia kuten vaino,

Uuteen maahan muuttaminen on mo-

Omaishoitoperheen
mahdolliset lisähaasteet:

(vapaa suomennos:
Jokainen hymyilee samalla kielellä)
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Maahanmuuttaja kotoutumisen prosessissa
E
Teksti: Farzaneh Hatami Landi
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tuo merkitystä elämään
ihminen voi olla toimijana, toisen auttajana
voi tuoda uusia ystäviä esim. vertaistoiminnan kautta
antaa tietoa ja kokemuksia
kasvattaa kykyä empatiaan ja välittämisen taitoja

— George Carlin

		

symyksenä ja epätoivona. Oireilu puoles-

Farzaneh Hatami Landi

elämän historia, johon vaikuttavat muun

taan vaikeuttaa arjen rutiineihin. Käsitte-

maahanmuuttajatyön kehittäjä
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arkea kannatteleva läheisverkosto jää kotimaahan tai hajoaa eri puolille maailmaa

Everyone smiles in
the same language.

monia, mutta tärkein on ihmisten oma

8

•
•
•

täyttämistä

asioita. Huomatessaan, miten kaksi kult-

keen syyt ovat moninaisia kuten vaino,

Uuteen maahan muuttaminen on mo-

Omaishoitoperheen
mahdolliset lisähaasteet:

(vapaa suomennos:
Jokainen hymyilee samalla kielellä)
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Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Elämä vammaisen
lapsen kanssa
maahanmuuttajana

Maailman parhaat
pullakehrät

I

hmeellistä, miten lapsuuden maku-

Tämä pullataikina valmistetaan nyp-

muisti pysyy tallessa. Maistelles-

pimällä voi ja vehnäjauhot, jonka jälkeen

samme eräänä iltana vastaleivottu-

lisätään loput kylmät aineet. Taikinaa ei

ja pullakehriä iltateen kanssa, tyttäreni

liialti vaivata, sillä sitkon muodostusta

mieleen (makumuisti) tästä pullan maus-

yritetään välttää. Valmiit pullakehrät lai-

ta tuli mummun tekemät kierukkapullat,

tetaan paperivuokiin ja nostatetaan pit-

joita me ei vuosikymmeniin olla leivottu.

kään.

Näiden pullakehrien ohje on äitini re-

Nämä ovat aika jännän makuisia - vä-

septeistä useiden vuosikymmenten takaa.

hän kuin pullan ja herkullisen murupiira-

Resepti on kynällä kirjoitettu, rypisty-

kan tai pikawienerin sekoitus. Pullakehrä

neen ja käytetyn näköinen paperipalanen.

saa kauniin väriläikän, jos laittaa voidel-

Resepti on pakko laittaa jakoon ja itselle

tuun pullaan koristeeksi puolikkaan säi-

paremmin talteen, koska äidin pullakeh-

lykekirsikan ja pinnalle raesokeria. Valuta

rät (kierukkapullat) ovat tietysti omasta

ja kuivaa kirsikat paperilla hyvin ■

mielestä maailman parhaita.
Mukavaa vaihtelua perinteiseen pullataikinaan saa kokeilemalla eri valmistus-

N
O

imeni on Dorota. Olen kotoisin Puolasta, naimisissa suomalaisen miehen
kanssa ja olen asunut Suomessa 16

laan ja hoito viikonloppuina, lomilla, pyhinä kes-

syntyi terveenä, mutta sai seitsemän päivän iässä

tää jopa 3–4 tuntia päivässä; ja enemmänkin eri-

len Liisa Kotimäki, 74 vuotta.

aivokalvontulehduksen ja vammautui. Itse asias-

tyisesti, kun hän sairastaa. Luukas heräilee öisin ja

Olin mieheni omaishoitaja yli viisi

sa on ihme, että hän edes elää. Hänellä on todet-

pyytää apua; häntä pitää käännellä useita kertoja

vuotta. Saman ajan olen ollut myös yhdis-

tu vaikea epilepsia, näkövamma, kehitysvamma ja

ja siksi olemme usein väsyneitä. On olemassa vain

tyksen tilaisuuksissa mukana.

CP-vamma. Hän on meidän ikivauva, täysin au-

harvoja ihmisiä, joille lapsen voi antaa hoitoon.

tettava aina, mutta suloinen ja rakas lapsi. Hän on

Joskus koti tuntuu vankilalta eikä aikaa tunnu riit-

Leipominen on harrastukseni, joka tuo

kuitenkin iloinen poika, joka tuntuu nauttivan elä-

tävän juuri mihinkään.

mukanaan hyvää mieltä ja iloa. Huono

mästä omalla tavallaan. Luukaksella on pikkusisa-

asia ei toki ole sekään, että lopulta pääsee

ruksia, joiden takia tunnen, että minulla on nor-

dä vähän töitä ja opiskella kotona. Niinpä vuosien

herkuttelemaan.

maaliakin elämää.

varrella olen opiskellut suomea sekä käynyt Pää-

Ensimmäiset pari vuotta Luukaksen kanssa olivat minulle kovin raskaita. Olin muuttanut Suomeen vuotta ennen poikamme syntymää, entiset
ystäväni ja sukulaiseni olivat kaukana enkä osannut paljon suomea. Monta vuotta puhuin vain
englantia muiden ihmisten kanssa. Luukaksen

Täyte:
100 g
2 ½ dl
2 rkl

Taikina:
voita				
Nypi voi, vehnäjauhot ja suola murumaiseksi
vehnäjauhoja			
seokseksi. Liota tuorehiiva kylmään maitoon
kylmää maitoa			
ja lisää ne jauho-rasvaseokseen. Vispaa munat
tuoretta hiivaa			
ja sokeri eri kulhossa kevyesti ja lisää jauhosokeria				
rasvaseokseen. Huom. Ei vispata vaahdoksi.
suolaa				
Sekoita yhdistetyt aineet nopeasti käsin
kananmunaa
tasaiseksi ja notkeaksi taikinaksi. Älä vaivaa,
jotta ei tule sitkoa. Mikäli mahdollista, käytä
kertakäyttökäsineitä. Laita taikina sivuun
odottamaan täytettä. Taikinaa ei tarvitse vielä
pehmeää voita			
kohottaa. Sillä aikaa teet täytteen.
tomusokeria			
kanelia
Täyte:

Voiteluun kevyesti vatkattua kananmunaa.
Pinnalle raesokeria ja haluttaessa kirsikan
puolikas.
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Luukas käy koulua ja sen aikana minä voin teh-

kaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kautta kurssin

Sosiaalisten verkostojen
puute

150 g
7 dl
1 dl
50 g
2 rkl
½ tl
2

Luukaksen syöttäminen vie puoli tuntia kerral-

vuotta. Meidän esikoisemme, 15-vuotias Luukas,

tekniikoita.

Taikina:

Palveluiden tärkeys

Täytettä varten vatkaa voi vaahdoksi. Lisää
tomusokeri. Jatka vaahdottamista kuohkeaksi
vaaleaksi vaahdoksi.

Taikinan käsittely jatkuu:
Kumoa taikina jauhotetulle leivinalustalle.
Kaulitse kohottamaton taikina noin 30x40
cm kokoiseksi ohueksi levyksi. Levitä täyte
taikinalevyn päälle tasaiseksi kerrokseksi.
Sirottele vielä kanelia (2 rkl) täytteen pinnalle.
Kääri taikina rullalle ja leikkaa suoraan
noin 2 cm leveitä viipaleita ja nostele palat
leikkauspinta ylöspäin muffinipaperivuokiin.
Tästä annoksesta tulee noin 20 pullaa.
Kohota pullia 1 ½ - 2 tuntia leivinliinan
alla, vedottomassa paikassa. Esimerkiksi
kylmässä uunissa. Anna kohota vuoissa
kaksinkertaiseksi. Elleivät pullat kohoa
riittävästi, ne repeilevät uunissa kypsyessään.
Voitele vatkatulla munalla ja viimeistele.
Paista kohonneet pullakehrät noin 200
asteessa 10 - 15 minuuttia kauniin ruskeaksi.
Oman uunin mukaan.

fysioterapeutti oli minulle tosi tärkeä ihminen, ei
ainoastaan, koska auttoi Luukasta vaan myös siksi, että sain puhua

” Jos maahanmuuttajaäiti jää
kotiin vammaisen lapsen kanssa,
hän ei opi suomea, ei saa työtä
ja jää monin tavoin ympäröivän
yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi apu on tällaisissa tapauksissa
välttämätöntä.”

hänelle pojastani
ja omasta elämästäni. Minulla oli
vain yksi suomalainen kaveri, joka
auttoi minua paljon kuuntelemalla ja puhumalla.
Vaikka Puolassa

olin töissä taloustoimittajana, Luukaksen syntymän jälkeen olin pitkään kotona ensin hänen ja

omaishoidon kokemusasiantuntijaksi ja Kirjallisuuden vientikeskus FILIn kautta kirjallisuuden kääntäjäksi. Käännän myös sosiaalihuollon
dokumentteja. Tämä kaikki on ollut mahdollista vammaispalveluiden antaman avun kautta, jota
enimmäkseen on toteuttanut meidän ihana perhehoitajamme. Myös anoppini on ollut koko ajan iso
apu. Valitettavasti nykyisen vammaispalveluiden
maksaman avun kanssa on vaikea jaksaa työelämässä ja meidän on taisteltava saadaksemme lisää
apua. Haluan tehdä normaalisti töitä ja tarvitsen
sitä, mutta vammaispalvelut eivät tunnu ymmärtävän, että siinä tapauksessa ihmisen pitää nukkua
normaalisti. Toki uni olisi aika olennainen asia terveydenkin kannalta.
Jos maahanmuuttajaäiti jää kotiin vammaisen
lapsen kanssa, hän ei opi suomea, ei saa työtä ja
jää monin tavoin ympäröivän yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi apu on tällaisissa tapauksissa välttämätöntä ■
Dorota Kyntäjä
omaishoidon kokemusasianytuntija

sitten muiden lastemme kanssa.
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Marjo Ring, FT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto.
Väitöskirja: Psykologinen sopimus omaishoidon 			
sopimuksellisuuden ilmentäjänä. 2021

Neshtemanille suomalainen byrokratia on tullut tutuksi.

Tuttu, kuunteleva

työntekijä tuo turvaa
Teksti: Tuulikki Hakala

Neshteman on ollut erityistä tukea tarvitsevan lapsensa
omaishoitaja noin seitsemän vuotta. Hän on saanut kokea sen,
millaista on hakea ja pyytää apua eri tahoilta itselle vieraassa
palveluverkostossa. Neshtemanin puheessa toistuvat sanat pettymys, harmitus, stressi ja väsymys. Miksi tällaiset sanat, on-

Omaishoito
psykologisena
sopimuksena

P

han tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta? Ring tarkasteli
omaishoitoa psykologisena, vastavuoroisena sopimuksena
omaishoitajan ja kunnan välillä. Omaishoitajan käyttämä sana
pettymys kuvaa tilannetta, kun toiseen osapuoleen kohdistetut
odotukset eivät ole täyttyneet.

Palveluiden saavuttamiseen tarvitaan Määräaikaiset sopimukset kuormittatukea
vat perheitä
sykologinen sopimus on kahden osapuolen välinen sa-

toimina myös henkisesti. Henkinen velvoittavuus liittyy jatkuvaan

naton ja puhumaton sopimus, joka pitää sisällään us-

ja yhtämittaiseen varuillaan oloon ja valmiuteen vastata läheisen

komuksen osapuolten välisestä vastavuoroisesta sopi-

avuntarpeisiin. Läheisen tarpeet menevät helposti omien tarpei-

muksesta. Ääneen lausumattomana sopimuksena psykologinen

den ohi ja omaishoitajille on tyypillistä vähätellä omia tarpeitaan

sopimus luo pohjaa moraalisille käsityksille omaishoitajan vel-

tai jopa ohittaa ne kokonaan.

vollisuuksista ja oikeuksista sekä omaishoitajana että läheisenä, mutta myös omaishoitajan asemasta kunnan omaishoi-

Omaishoitoon liittyy usein myös normatiivisia ajatuksia siitä,

dontuen asiakkaana. Omaishoitajien puhumattomat odotukset

millaista läheiselle annettavan hoivan pitäisi ja pitää olla. Tämän

liittyvät usein palvelujärjestelmän tarjoamiin tukipalveluihin ja

olettamuksen ohjaamina omaishoitajat usein toimivat eikä näi-

omaishoitajien käsityksiin omista oikeuksistaan ja velvollisuuk-

tä ajatuksia tai odotuksia useinkaan kyseenalaisteta eikä niis-

sistaan läheisenä ja omaishoitajana.

tä välttämättä edes puhuta ääneen. Puhumattomat odotukset ja
käsitykset omista oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoitajana

Omaishoito ei ole ammatillista hoivaa, vaikka se vaativuu-

vaikuttavat tapaan, jolla omaishoitajat sitoutuvat omaishoitajana

deltaan saattaakin usein vastata sitä. Omaishoidon perusta ja

toimimiseen ja siihen millaisten käsitysten ja odotuksien varassa

pohja on läheissuhteen rakkaus ja välittäminen, jonka vuoksi

he toimivat. Läheissuhde ja siihen liittyvät odotukset ja uskomuk-

omaishoitoon liittyy paljon erilaisia ja osin ristiriitaisiakin tun-

set luovat pohjan myös sille, millaista apua muilta otetaan vastaan

teita. Omaishoitajat voivat kokea samaan aikaan esimerkiksi

tai millaista apua muilta odotetaan.

syyllisyyttä, riittämättömyyttä ja yksinäisyyttä, mutta myös rakkautta ja välittämistä.

Omaishoidon psykologinen sopimus tekee näkyväksi omaishoitoon liittyvät puhumattomat odotukset, jotka kuuluvat sekä lä-

Omaishoito on haastavuudestaan ja raskaudestaan huolimatta

heissuhteeseen että omaishoitajan ja kunnan väliseen suhteeseen.

usein omaishoitajalle itsestään selvä ratkaisu, jonka taustalla on

Tällä hetkellä omaishoitajat odotuksineen ja tarpeineen jäävät nä-

halu jatkaa yhteistä arkea ja elämää läheisen sairastumisesta tai

kymättömäksi omaishoidontuen palvelujärjestelmässä ■

toimintakyvyn haasteista huolimatta. Tämä vahva emotionaalinen sitoutuminen velvoittaa omaishoitajia antamaan läheisen
hoivalle kaikkensa ja unohtamaan omat tarpeensa ja toiveensa.

Marjo Ring

Omaishoito velvoittaa omaishoitajaa paitsi konkreettisina hoiva-

FT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
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Aluksi kaikki sujui hyvin. Oli tuttu sosiaalitoimen työnteki-

Erityistä tukea tarvitsevien lasten omaishoitajia kuormitta-

jä, joka tunsi perheen tilanteen. Käynnillä hoituivat niin tarpei-

vat erityisesti Neshtemaninkin esiin tuomat määräaikaiseksi

den kartoitus, hakemuksissa auttaminen kuin palvelupäätösten

tehdyt palvelupäätökset ja niiden uusimiseen liittyvä byrokra-

teko. Työntekijän tavoitti puhelimitse tai jos hän oli juuri silloin

tia. Viranomaisten ajatus lapsen palvelutarpeen vähenemisestä

varattuna, hän soitti takaisin. Lisäapua luvattiin tarvittaessa.

ja omaishoitajan arkirealismi eivät kohtaa. Kielihaasteet lisäävät

Omaishoidon tukea haettaessa työntekijä selitti Neshtemanille,

jatkuvien hakuprosessien kuormittavuutta; aina täytyy löytää

millaisia palveluita tuki sisältää.

jokin taho auttamaan päätösten tulkitsemisessa ja uusien ha-

Valitettavasti tuttu työntekijä vaihtui. Välillä kunnasta

kemusten teossa. Miksi hakemuksiin tulee niin paljon hylätty-

kerrottiin, ettei omaa työntekijää ollut ollenkaan saatavilla.

jä päätöksiä, Neshteman pohtii. Jos lapsi saa hänelle kuuluvan

Neshteman koki, etteivät vaihtuvat työntekijät ehtineet tutustua

palvelun vasta valituskierroksen kautta, se aiheuttaa vastakkain-

perheen tilanteeseen ja palvelupäätöksiä tehtäessä hänen toi-

asettelua palvelujärjestelmän ja perheen välille.

veensa jäivät kuulematta. ”Juuri silloin, kun eniten olisi tarvinnut, ei saanut apua”, Neshteman toteaa. Suomalainen palvelujärjestelmä nojaa paljolti siihen, että apua tarvitseva osaa itse
aktiivisesti hakea tarvitsemaansa palvelua. Tämä on lähes ylivoimainen vaatimus suomea heikosti osaavalle henkilölle, jolle
koko palvelujärjestelmä on vieras.

Sopijaosapuolten odotusten
moninaisuus
Omaishoitajan ja viranomaisen välisen psykologisen sopimuksen tarkasteluun voisi ottaa myös sen, miten sopijaosapuolten

Asiakaslain mukaan sosiaalihuollon viranomaisilla on vel-

erilainen kieli- ja kulttuuritausta tai perheen sisäinen kulttuuri

vollisuus oma-aloitteisesti selvittää asiakkaalle palvelujärjestel-

vaikuttavat psykologiseen sopimukseen. Esimerkiksi Suomessa

män vaihtoehdot ja edellytykset palveluiden saamiselle. Neshte-

odotusarvona on, että aikuistuva vammainen henkilö saa tukea

manin toivoisi, että perheen tilanteesta oltaisiin kiinnostuneita,

lapsuudenkodista itsenäistymiseen. Yhteisöllisissä kulttuureis-

palvelutarpeita huomatessa niihin tarjottaisiin aktiivisesti apua

sa poismuutto perheen hoivan piiristä on usein outo ajatus ja si-

ja asiat hoituisivat yhdellä kerralla. Jos omaishoitajan odotuk-

ten odotukset tuesta suuntautuvat eri tavoin kuin viranomaisilla.

sena on, että viranomaisten kotikäynti tuo vastauksia ja ratkai-

Tulkki vuorovaikutuksen kolmantena osapuolena tuo mielen-

suja tarpeisiin, mutta tuloksena on taas yhden uuden työnteki-

kiintoisen lisänsä vuorovaikutuksen tarkasteluun. Neshtemanin

jän käynti ilman arkea helpottavia tuloksia, pettymys on valtava.

hyvä kokemus tutusta, perheen tilanteen tuntevasta työntekijäs-

Useat pettymykset johtavat siihen, ettei apua halua enää edes

tä sopimuskumppanina kertoo myös siitä, että kuntien tulisi sat-

hakea.

sata henkilöstönsä hyvinvointiin pysyvien työntekijäkontaktien
turvaamiseksi ■
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Väitöskirja: Psykologinen sopimus omaishoidon 			
sopimuksellisuuden ilmentäjänä. 2021

Neshtemanille suomalainen byrokratia on tullut tutuksi.

Tuttu, kuunteleva

työntekijä tuo turvaa
Teksti: Tuulikki Hakala
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toimintakyvyn haasteista huolimatta. Tämä vahva emotionaalinen sitoutuminen velvoittaa omaishoitajia antamaan läheisen
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Tervetuloa näyttelyyn:

IKÄÄNTYMISEN MONET KASVOT
Valokuvia ja kertomuksia ikäihmisistä, jotka ovat tulleet Suomeen omanlaisin poluin

S

Helsingin Pikku Finlandiassa
10.1.- 13.2 .2 02 2

uomessa asuu noin 54 500 yli
55-vuotiasta vieraskielistä ihmis-

Näe ihminen ja kohtaa

tä ja määrä kasvaa merkittävästi

kanssakulkija, lähimmäinen.

lähivuosina. Mutta kuinka he ovat löytäneet paikkansa, millainen on heidän arkensa, ja mistä he unelmoivat?
Helsingin Pikku Finlandiassa 10.1.–
13.2.2022 järjestettävä näyttely esittää
ikääntyvän Suomen monenlaiset kasvot.
Ihmisillä voi olla monenlaisia sisäkkäisiä ja rinnakkaisia identiteettejä, jotka
muuttuvat ja elävät eri tilanteissa ja eri
aikoina matkamme varrella. Elämme entistä pirstoutuneemmassa maailmassa ja
harvalla on yhtenäistä näkemystä tavois-

Kuvataiteilija Satu Juvonen:

ta, arvoista ja uskonnosta ympäröivän yhteisön kanssa. Vanhenemisen identiteet-

”Olen kulkenut reissustudioni kanssa

tiin kuuluu monenlaiset kerrokset, eletty
elämä, muistot, tämä hetki ja tuleva. Vanheneminen yhdistää meitä kaikkia.
Eri syistä ja eri ikäisinä Suomeen
muuttaneet iäkkäät ihmiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. He jäävät usein
suomalaisessa yhteiskunnassa näkymättömiksi ja yhteisen tekemisen ulkopuolelle, vaikka jaettavana olisi rikasta elämänkokemusta, osaamista ja toimeliaisuutta
yhteiskunnassa. Näyttelyn tavoitteina
on lisätä Suomeen muualta muuttaneiden ikääntyvien ihmisten näkyvyyttä sekä
nostaa keskusteluun epätasa-arvoa synnyttäviä palvelurakenteita.
Näyttely syntyi kuvataiteilija Satu Juvosen ja monikulttuurista vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyönä. Mukana ovat
Eläkeläiset ry, Suomen monikulttuurinen
muistikeskus ry, Jade yhteisö ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Monikko
ry ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry ■
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Helsingissä, Vantaalla, Raisiossa, KotHelmi, 68

Karim, 74

Mirja, 82

Fadel, 73

Opin puhumaan vasta viisivuotiaana. Mummoni pelkäsi, etten opi puhumaan lainkaan.
Hän kuljetti minua temppeleissä ja pyysi apua.
Kun vihdoin opin puhumaan, mummo tuli siitä niin iloiseksi, että antoi minulle mitä vain.
Olin lellikki.
Koska en osannut puhua pienenä, vanhempani ajattelivat, että olen vähän tyhmä enkä opi
muitakaan asioita kovin nopeasti. Kuulin tämän, kun he puhuivat. En ole sellainen, ajattelin. Halusin näyttää, että olen vahva ja opin
nopeasti.
Saavuin Suomeen 1988, kun Kambodzassa oli
sota. Tein ensin töitä päiväkodissa ja sairaalassa, lauantaisin myin torilla kevätrullia ja muuta kotimaani ruokaa. Sain säästettyä rahaa ja
ostin baarin. Parin vuoden kuluttua avasin toisen baarin, ja sitten vielä kolmannenkin. Baareissa kävi bändejä soittamassa ja niistä tuli
hyvin suosittuja. Nyt olen eläkkeellä ja poikani
hoitaa näitä musiikkibaareja.
Tulevaisuudessa haluaisin asua ystävieni kanssa samassa vanhustentalossa. Olisi ihanaa elää
yhteisöllisesti ja tulla omalla kielellä ymmärretyksi. Koska asumme eri kaupungeissa, emme
voi hakea samaan hoitokotiin. Minulla on suomenkielisiä ystäviä, mutta en ymmärrä kieltä
kovin hyvin.
Elämäni on hyvää ja olen tosi tyytyväinen. Ainoa huoleni on elämä vanhuksena. Toivottavasti en jää yksinäiseksi ja joudu eroon ystävistäni.

Olin kotimaassani maanviljelijä, kasvatin vehnää ja ohraa. Tein pienestä asti töitä maatilalla.
Lapsena tehtäväni oli vahtia meloniviljelmiä.
Olen onnellinen, kun olen Suomessa ja tyttärenikin on täällä. Se on meille suuri onni, sillä Afganistanissa on paljon levottomuuksia ja
kärsimystä. Siellä sodan keskellä on vaikeaa
elää. Kun joku afgaani tulee tänne, hän näkee
monta vuotta painajaisia. Pommin äänet tulevat uniin. Täällä meidän ei tarvitse jännittää
eikä pelätä, täällä on rauha.
Toivon, että tyttäreni menee eteenpäin, toivon,
että hänellä on töitä ja että hänen elämässään
on kaikki hyvin. Silloin minäkin olen iloinen.
Minulla ei ole Suomessa muita sukulaisia kuin
tyttäreni. Käyn JADE-toimintakeskuksessa
keskusteluryhmässä. Siellä tapaan muita ja
voin käyttää omaa äidinkieltäni.
Kun elämässä on rauhallista, näen unta, että
olen lapsi ja kävelen melonipellolla. Aurinko
paistaa ja on lämmin. Syön makeaa melonia ja
se maistuu ihanalta. Jos minulla on stressiä tai
jännittäviä asioita, näen unta siitä, kuinka vaikea matkamme oli Suomeen. Näen unta vaarallisista asioista ja sodasta.
Toivon, että saan pysyä terveenä. Rauhallisuus
antaa minulle energiaa ja iloa. Kun kuulen hyviä uutisia kotimaasta, tulen iloiseksi.

Mie rakastan kukkasii. Miul ku oli synttärit,
miul oli 23 kukkasta parvekkeella. Usot sie?
Miul on lasinen parveke etelään päin. Mummot katsoo keinussa ja sanoo: ”tääl ryssäl taas
niin pal kukkia.” Minuu sanoot ryssäks, ku
sukunimi on Babakova. Ennen mie kasvatin
kurkkuloita ja tomaattii. Tytär sano: ”äiti, et sie
väsy, miks sie kasvatat.” No mie olen härkä, itsekkäine härkä. Meill on se horoskooppi maa.
Mie rakastan kukkasii ja maata, sienes käyn,
tatis, se on miun elämä. 6-vuotiaana kävimme
Siperiassa mummon kans metsässä. Me kaik
sienet opettelimme. Siellä oli valtavat metsät
taigaa ja marjaa oli paljon.
Mies on vanhainkodissa. Mie käyn joka päivä
häntä syöttämässä. Mie kävin eilenki toril, ostin tarpeet ja tein hyytelöö. Hänel ne tekohampaat on otettu poikkee, ni mie pilkon pikkuruiseks, teen perunasoseen ja raastan omenaa
ja banaanii. Joka päivä, 30 minuuttii mie voin
olla, kasvomaski pitää olla. Se on hyvä.
Kaik itse teen, tyttärelleki ostan ruokatavarat,
jos on hyvä tarjous. Pitää kävellä. Vävy sanoo,
et mie olen elektroluuta, mie heti kaikki teen.
Tytär on hidas - kaik me ollaan eri taikinasta tehty.
Mie olen oikein onnellinen, et miul on ihanat
naapurit, ja ystävät, inkerinsuomalaisii, käyvät
miul vierais, ja mie heil. Se on oikein hyvä.

Toivon, että pääsisin asumaan lähemmäksi tyttäreni perhettä. He auttavat minua paljon arkiaskareissa. En pysty menemään kovin usein
heidän luokseen, sillä matka on hankala. Minun pitää vaihtaa monta kertaa bussia, enkä
aina muista, mihin bussiin pitää mennä.
Ikävöin niitä lapsiani, jotka ovat kaukana eri
maissa. Haaveeni on, että pääsisimme kaikki
samaan paikkaan asumaan ja olisimme koko
perhe koolla.
Kun olin kaksikymmentävuotias, jouduin asepalvelukseen. Oli sota. Sain osuman luodista,
se lävisti vartaloni mahasta selkään. Lääkärit sanoivat, että en voi selvitä hengissä. Yksi
lääkäri kuitenkin uskoi, että voin parantua, ja
teki minulle leikkauksen. Olen kiitollinen, että
selvisin. Asepalvelus oli pakollinen ja se kesti
kolme vuotta.
En osaa suomen kieltä. Yritän, mutta se on vaikeaa. Minulla on täällä ystäviä, joiden kanssa
puhun arabiaa. Myös kotona puhumme arabiaa. Tyttäreni mies on saanut Suomen kansalaisuuden. Hän on kääntäjä ja puhuu hyvin
suomea.
Joka päivä kun herään, olen onnellinen, että
olen täällä. Suomessa on niin turvallista. Jos
Syyriaan tulee rauhallinen aika, menen takaisin. On tärkeää, että ei murehdi liikaa. Ei kannata koko ajan miettiä, mitä pahaa voi tapahtua tai mitä kaikkia ongelmia voi olla.

kassa, Jyväskylässä, Lieksassa ja Tampereella. Kuvaukset ja haastattelut on
tehty pääosin erilaisissa kerhotiloissa.
Kumppanit olivat järjestäneet tilat ja
suunnitelleet aikataulut kuvauspäiville. Yhdelle ihmiselle oli varattu aikaa
noin kaksi tuntia. Potretit otettiin lähes
tunnin kestävän keskustelun jälkeen.
Haastatteluissa teemoja olivat minuus,
juuret, oma tarina ja sisäinen voima.
Kuvien sommittelu on hyvin yksinkertainen. Kuvien ilmaisuvoima keskittyy
kasvoihin ja katseeseen. Valaistuksen
olen toteuttanut yhdellä valolla tummaa taustaa vasten. Kuvattavat olivat
kuvaustilanteessa hyvin luottavaisia ja
avoimia.”
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muistikeskus ry, Jade yhteisö ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Monikko
ry ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry ■
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Karim, 74

Mirja, 82
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Opin puhumaan vasta viisivuotiaana. Mummoni pelkäsi, etten opi puhumaan lainkaan.
Hän kuljetti minua temppeleissä ja pyysi apua.
Kun vihdoin opin puhumaan, mummo tuli siitä niin iloiseksi, että antoi minulle mitä vain.
Olin lellikki.
Koska en osannut puhua pienenä, vanhempani ajattelivat, että olen vähän tyhmä enkä opi
muitakaan asioita kovin nopeasti. Kuulin tämän, kun he puhuivat. En ole sellainen, ajattelin. Halusin näyttää, että olen vahva ja opin
nopeasti.
Saavuin Suomeen 1988, kun Kambodzassa oli
sota. Tein ensin töitä päiväkodissa ja sairaalassa, lauantaisin myin torilla kevätrullia ja muuta kotimaani ruokaa. Sain säästettyä rahaa ja
ostin baarin. Parin vuoden kuluttua avasin toisen baarin, ja sitten vielä kolmannenkin. Baareissa kävi bändejä soittamassa ja niistä tuli
hyvin suosittuja. Nyt olen eläkkeellä ja poikani
hoitaa näitä musiikkibaareja.
Tulevaisuudessa haluaisin asua ystävieni kanssa samassa vanhustentalossa. Olisi ihanaa elää
yhteisöllisesti ja tulla omalla kielellä ymmärretyksi. Koska asumme eri kaupungeissa, emme
voi hakea samaan hoitokotiin. Minulla on suomenkielisiä ystäviä, mutta en ymmärrä kieltä
kovin hyvin.
Elämäni on hyvää ja olen tosi tyytyväinen. Ainoa huoleni on elämä vanhuksena. Toivottavasti en jää yksinäiseksi ja joudu eroon ystävistäni.

Olin kotimaassani maanviljelijä, kasvatin vehnää ja ohraa. Tein pienestä asti töitä maatilalla.
Lapsena tehtäväni oli vahtia meloniviljelmiä.
Olen onnellinen, kun olen Suomessa ja tyttärenikin on täällä. Se on meille suuri onni, sillä Afganistanissa on paljon levottomuuksia ja
kärsimystä. Siellä sodan keskellä on vaikeaa
elää. Kun joku afgaani tulee tänne, hän näkee
monta vuotta painajaisia. Pommin äänet tulevat uniin. Täällä meidän ei tarvitse jännittää
eikä pelätä, täällä on rauha.
Toivon, että tyttäreni menee eteenpäin, toivon,
että hänellä on töitä ja että hänen elämässään
on kaikki hyvin. Silloin minäkin olen iloinen.
Minulla ei ole Suomessa muita sukulaisia kuin
tyttäreni. Käyn JADE-toimintakeskuksessa
keskusteluryhmässä. Siellä tapaan muita ja
voin käyttää omaa äidinkieltäni.
Kun elämässä on rauhallista, näen unta, että
olen lapsi ja kävelen melonipellolla. Aurinko
paistaa ja on lämmin. Syön makeaa melonia ja
se maistuu ihanalta. Jos minulla on stressiä tai
jännittäviä asioita, näen unta siitä, kuinka vaikea matkamme oli Suomeen. Näen unta vaarallisista asioista ja sodasta.
Toivon, että saan pysyä terveenä. Rauhallisuus
antaa minulle energiaa ja iloa. Kun kuulen hyviä uutisia kotimaasta, tulen iloiseksi.

Mie rakastan kukkasii. Miul ku oli synttärit,
miul oli 23 kukkasta parvekkeella. Usot sie?
Miul on lasinen parveke etelään päin. Mummot katsoo keinussa ja sanoo: ”tääl ryssäl taas
niin pal kukkia.” Minuu sanoot ryssäks, ku
sukunimi on Babakova. Ennen mie kasvatin
kurkkuloita ja tomaattii. Tytär sano: ”äiti, et sie
väsy, miks sie kasvatat.” No mie olen härkä, itsekkäine härkä. Meill on se horoskooppi maa.
Mie rakastan kukkasii ja maata, sienes käyn,
tatis, se on miun elämä. 6-vuotiaana kävimme
Siperiassa mummon kans metsässä. Me kaik
sienet opettelimme. Siellä oli valtavat metsät
taigaa ja marjaa oli paljon.
Mies on vanhainkodissa. Mie käyn joka päivä
häntä syöttämässä. Mie kävin eilenki toril, ostin tarpeet ja tein hyytelöö. Hänel ne tekohampaat on otettu poikkee, ni mie pilkon pikkuruiseks, teen perunasoseen ja raastan omenaa
ja banaanii. Joka päivä, 30 minuuttii mie voin
olla, kasvomaski pitää olla. Se on hyvä.
Kaik itse teen, tyttärelleki ostan ruokatavarat,
jos on hyvä tarjous. Pitää kävellä. Vävy sanoo,
et mie olen elektroluuta, mie heti kaikki teen.
Tytär on hidas - kaik me ollaan eri taikinasta tehty.
Mie olen oikein onnellinen, et miul on ihanat
naapurit, ja ystävät, inkerinsuomalaisii, käyvät
miul vierais, ja mie heil. Se on oikein hyvä.

Toivon, että pääsisin asumaan lähemmäksi tyttäreni perhettä. He auttavat minua paljon arkiaskareissa. En pysty menemään kovin usein
heidän luokseen, sillä matka on hankala. Minun pitää vaihtaa monta kertaa bussia, enkä
aina muista, mihin bussiin pitää mennä.
Ikävöin niitä lapsiani, jotka ovat kaukana eri
maissa. Haaveeni on, että pääsisimme kaikki
samaan paikkaan asumaan ja olisimme koko
perhe koolla.
Kun olin kaksikymmentävuotias, jouduin asepalvelukseen. Oli sota. Sain osuman luodista,
se lävisti vartaloni mahasta selkään. Lääkärit sanoivat, että en voi selvitä hengissä. Yksi
lääkäri kuitenkin uskoi, että voin parantua, ja
teki minulle leikkauksen. Olen kiitollinen, että
selvisin. Asepalvelus oli pakollinen ja se kesti
kolme vuotta.
En osaa suomen kieltä. Yritän, mutta se on vaikeaa. Minulla on täällä ystäviä, joiden kanssa
puhun arabiaa. Myös kotona puhumme arabiaa. Tyttäreni mies on saanut Suomen kansalaisuuden. Hän on kääntäjä ja puhuu hyvin
suomea.
Joka päivä kun herään, olen onnellinen, että
olen täällä. Suomessa on niin turvallista. Jos
Syyriaan tulee rauhallinen aika, menen takaisin. On tärkeää, että ei murehdi liikaa. Ei kannata koko ajan miettiä, mitä pahaa voi tapahtua tai mitä kaikkia ongelmia voi olla.

kassa, Jyväskylässä, Lieksassa ja Tampereella. Kuvaukset ja haastattelut on
tehty pääosin erilaisissa kerhotiloissa.
Kumppanit olivat järjestäneet tilat ja
suunnitelleet aikataulut kuvauspäiville. Yhdelle ihmiselle oli varattu aikaa
noin kaksi tuntia. Potretit otettiin lähes
tunnin kestävän keskustelun jälkeen.
Haastatteluissa teemoja olivat minuus,
juuret, oma tarina ja sisäinen voima.
Kuvien sommittelu on hyvin yksinkertainen. Kuvien ilmaisuvoima keskittyy
kasvoihin ja katseeseen. Valaistuksen
olen toteuttanut yhdellä valolla tummaa taustaa vasten. Kuvattavat olivat
kuvaustilanteessa hyvin luottavaisia ja
avoimia.”
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ADE-toimintakeskus on kohtaamispaikka Suomeen
muuttaneille ikääntyville Helsingissä. Työn keskiössä on
vieraskielisten, yli 50-vuotiaiden ihmisten omakielinen

vertaisryhmätoiminta, tällä hetkellä somalin-, arabian-, mandariinikiinan-, farsin-, darin- ja kurdin kielillä. Vertaisryhmissä
osallistujat saavat tukea niin ohjaajalta kuin toisiltaan. Vertaistuella on tutkitusti mahdollista lisätä osallistujien hyvinvointia,
vahvistaa osallisuuden kokemusta sekä toimijuutta.
JADE-toimintakeskuksen ryhmissä käy myös asiantuntijavierailijoita. Vierailujen parasta antia ovat vuorovaikutteiset
keskustelut, joissa tapahtuu oppimista ja oivaltamista molemminpuolisesti. Pollin Omaisneuvo-toiminnan kanssa tehdyssä
yhteistyössä on onnistuneesti tuotu tietoa omaishoitajuudesta ja
tarjolla olevista palveluista. Jaden osallistujille on tärkeää tietää,
että heillä on tukea tarvitessaan paikka, josta sitä saa. Voidaan
puhua runollisesti rinnalla kulkemisesta. Järjestöt voivat tukea,
opastaa, kohdata ja kulkea vierellä. Tällaisia paikkoja Omaisneuvo ja Jade parhaimmillaan ovat.
Vertaistoiminnan ohella Jadessa on tarjolla henkilökohtaista
ohjausta ja tukea. Omalla äidinkielellä tarjottu palveluneuvonta mahdollistaa avun hakemisen matalalla kynnyksellä ja luottamuksellisesti. Kuntatoimijoillakin on paljon erilaista ohjausta
ja neuvontaa - myös vieraskielisille kuntalaisille. Sen saatavuus,
kielivalikoima ja intensiteetti kuitenkin vaihtelee alueittain. Jaden neuvontatyössä asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja etsitään eri keinoja ja yhteistyötahoja haasteiden
ratkaisemiseksi.
Neuvontaa tarvitsevien haasteet ovat harvoin yksinkertaisia
ja ratkaisut suoraviivaisia. Ongelmavyyhtejä on purettava askel
kerrallaan ja usein monien eri viranomaisten kanssa. Jos asiakas
vain ohjataan eteenpäin seuraavalle luukulle ilman kokonaiskuvan selittämistä, asiat jäävät herkästi hoitamatta ja kasaantuvat
entisestään. Henkilöltä, joka jo usein sinänsä on haavoittuvassa
tilanteessa, vaadittaisiin asioiden itsenäiseen ratkaisemiseen sellaisia voimavaroja ja kykyjä, joita hänellä ei sillä hetkellä ole.
Vieraskielisten ikääntyvien tai -omaishoitajien tilannetta ei
yhteiskunnassa välttämättä tunnisteta haavoittuvaksi, vaan palveluissa olevia haasteita tulkitaan herkästi kielitaito tai kulttuu-

kohdata erityistä tukea tarvitsevia, on tässä osaamista jaettavaksi.
Vuonna 2020 perustettu Monikulttuurisen vanhustyön yhyhteistyötä. Yhteenliittymän tärkein päämäärä on vaikuttaa Suomeen muuttaneiden ikääntyvien tilanteeseen ja asemaan yhteiskunnassa. Yksittäin olemme
pieniä toimijoita, mutta yhdessä äänemme kantaa kauemmas. Olemme ehtineet jo moniin pöytiin: mm. tavanneet
Helsingin kaupungin luotta-

Neuvontaa tarvitsevien haasteet ovat harvoin yksinkertaisia
ja ratkaisut suoraviivaisia. Ongelmavyyhtejä on purettava askel
kerrallaan ja usein monien eri viranomaisten kanssa.

neisuus. Järjestöillä, jotka ovat kehittäneet toimintamallejaan
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raskielisille ihmisille koulutukseen, asumiseen, terveyteen,

liseltä ihmiseltä useampaan otteeseen. Monissa kult-

vaikuttamiseen, työllisyyteen ja muuhun liittyen. Verkoston pää-

tuureissa huolehditaan itse omista vanhemmista tai

tavoitteena on tuoda maahan muuttaneet, vieraskieliset ihmiset
yhdenvertaisiksi, kokonaisvaltaisiksi jäseniksi suomalaisessa yh-

suuden edistämiseksi, käsi-

säiseksi asiaksi. Tapa, joka itsessään on hyvää tarkoittava, tuo-

teiskunnassa.

telleet digitalisoituvien sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteita,

daan mukana Suomeen. Täällä asioista ei kuitenkaan tarvitse

tehneet kaksi korona-aikaan liittyvää selvitystä, rakentaneet yh-

kantaa vastuuta yksin, vaan yhteiskunta tukee yksilöä erilais-

uusia haasteita. Vieraskielisten ihmisten täytyy saada tietoa,

teistä tukijärjestelmää ohjaajillemme sekä pyöräyttäneet suuren

ten haasteiden kanssa. Tämän takia Suomea kutsutaankin hy-

mistä eri palveluja haetaan ja miten. Pelkona on, että yhä suu-

valokuvausprojektin yhdessä ikääntyvien henkilöiden ja valoku-

vinvointivaltioksi.

rempi osa väestöstä jää uu-

vaaja Satu Juvosen kanssa. Tiivis läsnäolo ja toisinaan sanaton-

Suomen suurimman monikulttuurisen verkoston toimin-

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo mukanaan myös

distusten myötä ulkopuolelle,

Vieraskieliselle ihmiselle järjestöt ovat usein ainoat todelliset
kontaktit Suomeen tai suomalaiseen yhteiskuntaan.

kin yhteisymmärrys, joka meille on syntynyt työkavereina eri

nanjohtajana kohtaan monenlaisia vieraskielisiä ihmisiä kos-

kun ei tiedetä, miten päästä

järjestöissä, mahdollistaa suurempienkin ideoiden syntymisen

kevia haasteita. Useimmiten erilaisista palveluista, kuten

palvelujen piiriin.

ja toteuttamisen. Me olemme rinnalla kulkijoita niin järjestötoi-

esim. omaishoidon tuesta ei tiedetä – mitä se tarkoittaa,

mintaamme osallistujille kuin toisillemme asiantuntijatyössä ■

kenelle se on tarkoitettu ja kuinka monimutkaisen byrokratian

nut esille, kuinka on yhä tär-

takaa näitä palveluja löytyy? Puuttuva tieto omaishoidon tuesta

keämpää huolehtia omaisistaan, ja kuinka palvelujen tulee olla

Susanna Lehtovaara

ja monista muista sen kaltaisista palveluista joudutaan erikseen

helposti saatavilla myös vieraskieliselle väestölle. Saavutettavuut-

toiminnanjohtaja,

välittämään maahan muuttaneille Suomessa.

ta lisää esimerkiksi tiedotus eri kielillä - vähintään selkosuomen

Jade yhteisö ry, JADE-toimintakeskus

Vieraskieliselle ihmiselle järjestöt ovat usein ainoat todelliset
kontaktit Suomeen tai suomalaiseen yhteiskuntaan. Siksi palve-

omaishoitajilla on omaishoitajan roolin kautta tulevat haasteet
kaaren aikana kehittynyt moninaisuus ja haasteiden kerrostu-

T

ämä on vastaus, jonka olen kuullut monelta vieraskie-

vammautuneista läheisistä, ja yleensä asia koetaan perheen si-

mushenkilöitä yhdenvertai-

ritausta edellä. Ikääntyvät henkilöt ovat aina ensin ikääntyviä, ja
ja tarpeet. Neuvontatyössä tulisi tunnistaa asiakkaan elämän-

Mikä ihmeen omaishoidon
										tuki?

teenliittymä on tiivistänyt siihen kuuluvien järjestötoimijoiden

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän jäseniä ovat: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Jade yhteisö ry, Mukes ry,
Eläkeläiset ry ja Monikko ry.

Koronapandemia on tuo-

ja englannin kielen käyttö on välttämätöntä.
Pandemia aiheuttaa myös taloudellisia haasteita siihen, mi-

luista tietoja levittävät järjestöt ovat hyvin tärkeitä tahoja

ten erilaiset palvelut saavuttavat koko väestön. Siksi olemme sitä

huomioon otettaviksi jo palvelun suunnittelussa sekä palvelun

mieltä, etteivät kunnat ja valtio voi unohtaa järjestöjen tärkeää

tarjoamisessa. Moniheli ry on monikulttuurinen verkosto,

roolia asiassa ■

johon kuuluu yli 120 kansalaisjärjestöä, yli 40 eri kansallisuuksista. Me tarjoamme tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta vie-
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yhteistyössä on onnistuneesti tuotu tietoa omaishoitajuudesta ja
tarjolla olevista palveluista. Jaden osallistujille on tärkeää tietää,
että heillä on tukea tarvitessaan paikka, josta sitä saa. Voidaan
puhua runollisesti rinnalla kulkemisesta. Järjestöt voivat tukea,
opastaa, kohdata ja kulkea vierellä. Tällaisia paikkoja Omaisneuvo ja Jade parhaimmillaan ovat.
Vertaistoiminnan ohella Jadessa on tarjolla henkilökohtaista
ohjausta ja tukea. Omalla äidinkielellä tarjottu palveluneuvonta mahdollistaa avun hakemisen matalalla kynnyksellä ja luottamuksellisesti. Kuntatoimijoillakin on paljon erilaista ohjausta
ja neuvontaa - myös vieraskielisille kuntalaisille. Sen saatavuus,
kielivalikoima ja intensiteetti kuitenkin vaihtelee alueittain. Jaden neuvontatyössä asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja etsitään eri keinoja ja yhteistyötahoja haasteiden
ratkaisemiseksi.
Neuvontaa tarvitsevien haasteet ovat harvoin yksinkertaisia
ja ratkaisut suoraviivaisia. Ongelmavyyhtejä on purettava askel
kerrallaan ja usein monien eri viranomaisten kanssa. Jos asiakas
vain ohjataan eteenpäin seuraavalle luukulle ilman kokonaiskuvan selittämistä, asiat jäävät herkästi hoitamatta ja kasaantuvat
entisestään. Henkilöltä, joka jo usein sinänsä on haavoittuvassa
tilanteessa, vaadittaisiin asioiden itsenäiseen ratkaisemiseen sellaisia voimavaroja ja kykyjä, joita hänellä ei sillä hetkellä ole.
Vieraskielisten ikääntyvien tai -omaishoitajien tilannetta ei
yhteiskunnassa välttämättä tunnisteta haavoittuvaksi, vaan palveluissa olevia haasteita tulkitaan herkästi kielitaito tai kulttuu-

kohdata erityistä tukea tarvitsevia, on tässä osaamista jaettavaksi.
Vuonna 2020 perustettu Monikulttuurisen vanhustyön yhyhteistyötä. Yhteenliittymän tärkein päämäärä on vaikuttaa Suomeen muuttaneiden ikääntyvien tilanteeseen ja asemaan yhteiskunnassa. Yksittäin olemme
pieniä toimijoita, mutta yhdessä äänemme kantaa kauemmas. Olemme ehtineet jo moniin pöytiin: mm. tavanneet
Helsingin kaupungin luotta-

Neuvontaa tarvitsevien haasteet ovat harvoin yksinkertaisia
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neisuus. Järjestöillä, jotka ovat kehittäneet toimintamallejaan
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järjestöissä, mahdollistaa suurempienkin ideoiden syntymisen
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ämä on vastaus, jonka olen kuullut monelta vieraskie-

vammautuneista läheisistä, ja yleensä asia koetaan perheen si-
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ja tarpeet. Neuvontatyössä tulisi tunnistaa asiakkaan elämän-
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Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän jäseniä ovat: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Jade yhteisö ry, Mukes ry,
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OMA-RISTIKKO

Annayys
jäseunlujo ksi
lahja

OMA-VISA
1. Mikä on Suomen vanhin matkailunähtävyys?
2. Mille nykyiselle sanalle Lönnrot ehdotti
1800-luvun puolivälissä käytettäväksi sanaa
tyhjäkkä?

Anna lahjaksi Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry:n jäsenyys.
Muista läheistään hoitavaa ystävääsi,
vanhempaasi, isovanhempaasi, sukulaistasi tai työkaveriasi lahjalla, joka
tuottaa iloa pitkään.
Jäsenmaksu on 25 €/vuosi sisältäen
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n
sekä valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n jäsenyyden. Lahjajäsenyys

on voimassa valintasi mukaan joko
toistaiseksi tai määräaikaisena vuoden
2022 loppuun.
Ilahduta läheistäsi ja lahjoita hänelle

iloa ja tukea koko vuodeksi!

Lisätietoa:
tiina.sirkia@polli.ﬁ / 040 533 2710

OMA-KUVAVISA
Lähetä oma kuva-arvoituksesi meille (kai.baer@polli.fi).
Visaisimmat julkaisemme tulevissa Oma-kuvavisoissa.

3. Mitä lukee talvisodan muistomitalin kääntöpuolella?
4. Mikä oli Disneyn ensimmäinen elokuva?
5. Minkä taideteoksen/käyttöesineen työnimi
oli eskimonaisen nahkahousut?
6. Mistä vuodesta alkaen on vietetty valtakunnallista omaishoitajien viikkoa?
7. Millä nimellä tunnetaan mandariinin ja pomeranssin risteytys?
8. Mitä tekevät Polaris, Fennica, Nordica ja Kontio?
			

9. Mikä on Suomen kansallisruoka?
10. Mikä lintu ruokailee, kerää pesäainekset,
parittelee ja jopa nukkuu ilmassa?

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki

Tue MobilePaylla

Lupanumero RA/2021//501

1. Avaa MobilePay
2. Syötä haluamasi summa
3. Syötä keräyksen 90151 numero
4. Hyväksy lahjoitus pyyhkäisemällä

tai:
1. Avaa MobilePay
2. Skannaa QR-koodi
3. Hyväksy lahjoitus
pyyhkäisemällä

9. Ruisleipä 10. Tervapääsky KUVAVISA VASTAUS: lasi
5. Aalto-maljakon 6. 2003 7. Klementiini 8. Murtavat jäätä
1.Imatrankoski 2. Nolla 3. KUNNIA - ISÄNMAA 4. Lumikki, 1937
OMA-VISA VASTAUKSET:
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VALTAKUNNALLINEN
OMAISHOITAJIEN VIIKKO
Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on vuosittain järjestettävä
teemaviikko, jolla halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita.
Omaishoitaja on henkilö, joka auttaa perheenjäsentä tai muuta läheistä, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn
takia selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoito koskettaakin kaiken ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.
Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 2003. Tänä vuonna valtakunnallista viikkoa vietetään 21. - 28.11.

Sunnuntaina 21.11. klo 10
Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3)

Omaishoitajuus näkyväksi
Jalkaudumme valtakunnallisella omaishoitajien viikolla
kauppakeskuksiin, potilastukipiste OLKAan ja keskustakirjasto Oodiin seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Maanantaina 22.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Itis
Tiistaina 23.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Hertsi
Tiistaina 23.11. klo 16 - 18 / Keskustakirjasto Oodi
Keskiviikkona 24.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus 		
Myyrmanni
Keskiviikkona 24.11. klo 14 - 17 / Potilastukipiste
OLKA, Meilahden tornisairaala
Perjantaina 26.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Columbus

Tarjolla tietoa omaishoidosta ja mahdollisuus keskustella
aiheesta.
Paikalla Pollin henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja/tai
omaishoidon kokemusasiantuntijoita paikasta riippuen.

Poikkea juttelemaan!
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Keskiviikkona 24.11.2021 klo 18
Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

ILMOITTAUTUMINEN: Ti 23.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

Tervetuloa syömään yhdessä yli kieli- ja kulttuurirajojen!
Ruoan suunnittelusta ja valmistamisesta vastaavat arabianja kurdinkielisen ryhmän omaishoitajat. Poikkeuksellisesti tälle kerralle on ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuus on
maksuton.

AIKA:		
PAIKKA:
		

Lauantaina 27.11. klo 12 - 14
Tikkurilan asukastila, 4. krs
(Lummetie 2 A)

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN:

Tervetuloa!

Omaishoidon kokemusasiantuntijuus
näkyväksi -seminaari

Omaishoitajien jouluretki
Porvooseen

Irtiotto arjesta – Hyvinvointi-iltapäivä vantaalaisille omaishoitajille

Tervetuloa tutustumaan omaishoidon kokemusasiantuntijatoimintaamme sekä kuulemaan omaishoidon kokemusasiantuntijoiden kokemuksia ja tietoa tukemisen tavoista.

AIKA: 		
LÄHTÖ:		

AIKA:		
Maanantaina 22.11. klo 12 - 15.30
PAIKKA:
Viihdekeskus Flamingo (Tasetie 8)
PÄIVÄN OHJELMA:

AIKA:
PAIKKA:

Klo 12 - 13
Lounas Ravintola Amarillossa
Klo 13 - 15.30
Virkistäytymistä Flamingo Spa 		
		
Kylpylässä ja vesipuistossa
•
sisäänpääsyyn sisältyy vesipuisto altaineen + vain
aikuisille suunnattu K18 Spa Kylpylä erikoisaltaineen
ja saunoineen
•
klo 14 - 14.30 Ohjattu lempeä vesiliikunta
•
klo 14.30 Kylpylän Spa Cafessa kahvi-/teetarjoilu

ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset
+ mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä ruokavalinnat
ke 3. - ma 8.11. tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710 		
(ruokavaihtoehdot kuulet ilmoittautumisen yhteydessä)
Hyvinvointi-iltapäivä on maksuton. Mukaan mahtuu 		
30 osallistujaa. Järjestetään Vantaan kaupungin 		
järjestöavustuksella

OHJAAJA: Lea Lindqvist
Sijaishoidon tarpeesta tapaamisen ajaksi, voit neuvotella
ensisijaisesti Hakunilan päivätoimintakeskuksen toiminnanohjaajan kanssa puh. 040 735 0895.

Tervetuloa mukaan!
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AIKA:
PAIKKA:

Cafe Donia – Syödään yhdessä

Syysterveisin yhdistyksen hallitus

Omaishoitajien viikon aikana lisäämme omaishoidon tunnettavuutta ja käymme avointa keskustelua omaishoidon
eri puolista. Omaishoitajuus kaipaa positiivista näkyvyyttä ja arvostusta omaisten ja läheisten tekemälle työlle.
Viikon avaa valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 21.11.

AIKA:		
PAIKKA:

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Tervetuloa!

farzaneh.hatamilandi@polli.fi / 046 920 3675
tiistaihin 23.11. mennessä

Omaishoito on joukkuelaji -teemalla korostamme yhteisöllisyyttä ja tavoittelemme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia
yhdistykseemme.

Omaishoitajien kirkkopyhä

Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry:n jäsenet

		

Torstaina 25.11. klo 13 - 16
Vallilan Pikseli
(Kumpulantie 5, Helsinki)

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET: Pe 19.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Tilaisuudessa tehdään näkyväksi omaishoidon kokemusasiantuntijoiden ja ammattihenkilöstön monipuolista
yhteistyötä sekä rohkaistaan työyhteisöjä uusien menetelmien käyttöön ja ideointiin.
Kts. lisätietoja sivulta 6.

Lauantaina 27.11. klo 9 - 15.30

Klo 9.00 Kiasman turistipysäkiltä
		
Klo 9.30 Tikkurilasta, Vantaan
		
kaupungin museon edestä 		
		(Hertaksentie 1)

OHJELMA: Perinteisesti käymme ensin Brunbergin tehtaanmyymälässä varmistamassa ”makean” joulun. Sen jälkeen käymme lounaalla. Loppuajan voi viettää jouluisen
kaupungin ihastelussa tai vaihtoehtoisesti tutustua Kappalaisentalon Kristoffer & Maija Albrechtin piirros- ja valokuvanäyttelyyn.
Klo 14.00 lähdemme kotimatkalle ja takaisin Kiasmalla
olemme noin klo 15.30.

HINTA: 20 € / hlö
Maksu kerätään bussissa. Varaa tasaraha mukaan.
Peruuttamattomista ilmoittautumisista joudumme perimään täyden hinnan.

ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ke 10.11.
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Myös peruutuspaikkoja kannattaa kysyä!

VIIME HETKEN PERUUTUKSET: Matkassa mukana
olevalle Soilille puhelimitse 0400 727 756 torstain 25.11.
illasta - lähtöpäivän aamu.

			

OMA 4/2021

21

VALTAKUNNALLINEN
OMAISHOITAJIEN VIIKKO
Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on vuosittain järjestettävä
teemaviikko, jolla halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita.
Omaishoitaja on henkilö, joka auttaa perheenjäsentä tai muuta läheistä, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn
takia selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoito koskettaakin kaiken ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.
Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 2003. Tänä vuonna valtakunnallista viikkoa vietetään 21. - 28.11.

Sunnuntaina 21.11. klo 10
Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3)

Omaishoitajuus näkyväksi
Jalkaudumme valtakunnallisella omaishoitajien viikolla
kauppakeskuksiin, potilastukipiste OLKAan ja keskustakirjasto Oodiin seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Maanantaina 22.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Itis
Tiistaina 23.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Hertsi
Tiistaina 23.11. klo 16 - 18 / Keskustakirjasto Oodi
Keskiviikkona 24.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus 		
Myyrmanni
Keskiviikkona 24.11. klo 14 - 17 / Potilastukipiste
OLKA, Meilahden tornisairaala
Perjantaina 26.11. klo 11 - 17 / Kauppakeskus Columbus

Tarjolla tietoa omaishoidosta ja mahdollisuus keskustella
aiheesta.
Paikalla Pollin henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja/tai
omaishoidon kokemusasiantuntijoita paikasta riippuen.

Poikkea juttelemaan!

OMA 4/2021

Keskiviikkona 24.11.2021 klo 18
Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

ILMOITTAUTUMINEN: Ti 23.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

Tervetuloa syömään yhdessä yli kieli- ja kulttuurirajojen!
Ruoan suunnittelusta ja valmistamisesta vastaavat arabianja kurdinkielisen ryhmän omaishoitajat. Poikkeuksellisesti tälle kerralle on ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuus on
maksuton.

AIKA:		
PAIKKA:
		

Lauantaina 27.11. klo 12 - 14
Tikkurilan asukastila, 4. krs
(Lummetie 2 A)

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN:

Tervetuloa!

Omaishoidon kokemusasiantuntijuus
näkyväksi -seminaari

Omaishoitajien jouluretki
Porvooseen

Irtiotto arjesta – Hyvinvointi-iltapäivä vantaalaisille omaishoitajille

Tervetuloa tutustumaan omaishoidon kokemusasiantuntijatoimintaamme sekä kuulemaan omaishoidon kokemusasiantuntijoiden kokemuksia ja tietoa tukemisen tavoista.

AIKA: 		
LÄHTÖ:		

AIKA:		
Maanantaina 22.11. klo 12 - 15.30
PAIKKA:
Viihdekeskus Flamingo (Tasetie 8)
PÄIVÄN OHJELMA:

AIKA:
PAIKKA:

Klo 12 - 13
Lounas Ravintola Amarillossa
Klo 13 - 15.30
Virkistäytymistä Flamingo Spa 		
		
Kylpylässä ja vesipuistossa
•
sisäänpääsyyn sisältyy vesipuisto altaineen + vain
aikuisille suunnattu K18 Spa Kylpylä erikoisaltaineen
ja saunoineen
•
klo 14 - 14.30 Ohjattu lempeä vesiliikunta
•
klo 14.30 Kylpylän Spa Cafessa kahvi-/teetarjoilu

ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset
+ mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä ruokavalinnat
ke 3. - ma 8.11. tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710 		
(ruokavaihtoehdot kuulet ilmoittautumisen yhteydessä)
Hyvinvointi-iltapäivä on maksuton. Mukaan mahtuu 		
30 osallistujaa. Järjestetään Vantaan kaupungin 		
järjestöavustuksella

OHJAAJA: Lea Lindqvist
Sijaishoidon tarpeesta tapaamisen ajaksi, voit neuvotella
ensisijaisesti Hakunilan päivätoimintakeskuksen toiminnanohjaajan kanssa puh. 040 735 0895.

Tervetuloa mukaan!

20

AIKA:
PAIKKA:

Cafe Donia – Syödään yhdessä

Syysterveisin yhdistyksen hallitus

Omaishoitajien viikon aikana lisäämme omaishoidon tunnettavuutta ja käymme avointa keskustelua omaishoidon
eri puolista. Omaishoitajuus kaipaa positiivista näkyvyyttä ja arvostusta omaisten ja läheisten tekemälle työlle.
Viikon avaa valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 21.11.

AIKA:		
PAIKKA:

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Tervetuloa!

farzaneh.hatamilandi@polli.fi / 046 920 3675
tiistaihin 23.11. mennessä

Omaishoito on joukkuelaji -teemalla korostamme yhteisöllisyyttä ja tavoittelemme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia
yhdistykseemme.

Omaishoitajien kirkkopyhä

Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry:n jäsenet

		

Torstaina 25.11. klo 13 - 16
Vallilan Pikseli
(Kumpulantie 5, Helsinki)

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET: Pe 19.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Tilaisuudessa tehdään näkyväksi omaishoidon kokemusasiantuntijoiden ja ammattihenkilöstön monipuolista
yhteistyötä sekä rohkaistaan työyhteisöjä uusien menetelmien käyttöön ja ideointiin.
Kts. lisätietoja sivulta 6.

Lauantaina 27.11. klo 9 - 15.30

Klo 9.00 Kiasman turistipysäkiltä
		
Klo 9.30 Tikkurilasta, Vantaan
		
kaupungin museon edestä 		
		(Hertaksentie 1)

OHJELMA: Perinteisesti käymme ensin Brunbergin tehtaanmyymälässä varmistamassa ”makean” joulun. Sen jälkeen käymme lounaalla. Loppuajan voi viettää jouluisen
kaupungin ihastelussa tai vaihtoehtoisesti tutustua Kappalaisentalon Kristoffer & Maija Albrechtin piirros- ja valokuvanäyttelyyn.
Klo 14.00 lähdemme kotimatkalle ja takaisin Kiasmalla
olemme noin klo 15.30.

HINTA: 20 € / hlö
Maksu kerätään bussissa. Varaa tasaraha mukaan.
Peruuttamattomista ilmoittautumisista joudumme perimään täyden hinnan.

ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ke 10.11.
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Myös peruutuspaikkoja kannattaa kysyä!

VIIME HETKEN PERUUTUKSET: Matkassa mukana
olevalle Soilille puhelimitse 0400 727 756 torstain 25.11.
illasta - lähtöpäivän aamu.

			

OMA 4/2021

21

RYHMÄT

RYHMÄT/TAPAHTUMAT

Omaisneuvon toimintaa

Työikäisten ryhmä Microsoft Teamsissa

Arabian- ja kurdinkielisten omaishoitajanaisten ryhmä
AIKA:
Perjantaisin klo 16 - 18
(ryhmä jatkuu myös tammikuussa)
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs
LISÄTIETOJA arabiaksi ja kurdiksi:
Shahla puh. 050 555 0004 perjantaisin klo 15.30 - 16

Puolisoa tai vanhempaasi hoitava - ota hetki omaa aikaa ja tule keskustelemaan toisten työikäisten kanssa omaishoivan iloja ja suruja!

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä
AIKA:
Torstaisin 28.10., 25.11. ja 16.12. klo 18 - 19.45
(ryhmä jatkuu myös tammikuussa)
PAIKKA: Itäkadun perhekeskus, Helsinki
Somalinkielisten omaishoitajien FB-ryhmä löytyy nimellä:
”Somalinkieliset omaishoitajat”
Monikulttuurinen lauantaikahvila omaishoitajille
AIKA:
Lauantaisin 30.10., 27.11. (Syödään yhdessä -omaishoitajaviikon tapahtuma) ja 18.12. klo 12 - 14.
Lisätietoja kevään kerroista Farzanehilta.
PAIKKA: Tikkurilan asukastila (Lummetie 2)
Alustuksia ja keskustelua eri aiheista sekä vapaata seurustelua
pienen purtavan kera.
LISÄTIETOJA ryhmistä ja neuvontaa arkisin:
- suomeksi tai englanniksi puh. 046 922 3590 / Tuulikki,
- em. kielillä + persiaksi puh. 046 920 3675 / Farzaneh sekä
- lauantaisin klo 15 - 16 somaliksi puh. 0400 735 029 / Bashe.
Muilla kielillä neuvontaa saa sovittaessa tulkkiavusteisesti.
Oppaita ja videoita omaishoidosta eri kielillä:
polli.fi/other-languages

Kokoonnumme yhteen Teamsin välityksellä.
AIKA:

Tiistaina 9.11. ja 7.12. klo 17.30 - 19
Kevään tapaamispäivät 11.1., 1.2., 1.3., 12.4. ja 10.5.

ILMOITTAUTUMINEN: Ryhmän ohjaaja satu.nystedt@kolumbus.fi
viimeistään päivää ennen tapaamista.
Tervetuloa!

Munkan ryhmä – avoin keskusteluryhmä
kaikille nykyisille ja entisille naisomaishoitajille
AIKA:

Parillisten viikkojen maanantaisin klo 13.30 alkaen.
Kevätkausi alkaa 10.1. ja jatkuu siitä aina parillisten
viikkojen maanantaisin.
PAIKKA: Munkkiniemen palvelukeskus, Laajalahdentie 30
LISÄTIETOJA: Vertaisohjaaja Riitta Gyllenberg puh. 040 820 7716
Lämpimästi tervetuloa!

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä
AIKA:

Miesomaishoitaja, tule mukaan!
Tule mukaan keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä tai elämästä yleensä. Ryhmästä saat vertaistukea samassa
elämäntilanteessa eläviltä, tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä on
hoitaa läheistään.
AIKA:		
		
PAIKKA:		

Maanantaina 1.11. ja 13.12. klo 16.30
Kevään ensimmäiset tapaamiset 10.1. ja 7.2.
Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

OHJAAJA:		

Vertaisohjaaja Heikki Mäkeläinen

ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi /
040 533 2710 viimeistään ko. päivänä klo 13 mennessä
Olet sitten vanha konkari tai ihan uusi, olet tervetullut!

Torstaina 11.11., 25.11. ja 9.12. klo 16 - 18
Yhteinen lounas vk 50. Kevätkausi alkaa 13.1.
PAIKKA: Aurinkotuulenkatu 7, Vuosaari
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET: Vertaisohjaaja / koulutettu
omaishoidon kokemusasiantuntija Raili Salmi 050 468 9880 /
raili.tero@gmail.com

ILON HELMIÄ
-ryhmät omaistaan ja läheistään hoitaville
Voimavaroja arjen jaksamiseen
Onko kotonasi tai lähipiirissäsi henkilöitä, jotka tarvitsevat apua ja
hoivaa? Tuntuuko joskus, että olet uupunut kaikkien päivittäisten
töiden, tehtävien, muistamisen ja velvoitteiden keskellä?

Kirjallisuuspiiri
AIKA:
Torstaina 28.10. ja 25.11. klo 17 - 19
PAIKKA: Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4)
Varmista ryhmätila aina edellisessä tapaamisessa Pirjolta
+ tiedustele kevään tapaamisaikoja.
ILMOITTAUTUMINEN: Ryhmänohjaaja pirjo.valaste@gmail.com

Tikkurilan tapaamiset
Ilmoittaudu kivaan ryhmään!
AIKA:

Torstaina 4.11. ja 2.12. klo 13 - 15
Kevätkausi alkaa 3.2.
PAIKKA: Tikkurilan kirkko, 2. krs (Asematie 12)
Myyrmäen tapaamiset
AIKA:

Tiistaina 23.11. klo 13 - 15
Kevätkausi alkaa 25.1.
PAIKKA: Virtatalo, 1. krs
(Vantaankosken srk:n tila, Rajatorpantie 8)
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET:
Ryhmänohjaaja Lea Lindqvist puh. 040 544 0311
Ryhmät on järjestetty Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä.
Saamme tilat kaupungilta. Sijaishoidon tarpeesta tapaamisen
ajaksi, voit neuvotella päivätoiminnan toiminnanohjaajan kanssa.
Tiedustelut sijaishoidosta:
Myyrinkodin päivätoimintakeskus puh. 050 312 1594
Hakunilan päivätoimintakeskus puh. 040 735 0895
Simonkylän päivätoimintakeskus puh. 050 3121828

Café Carpe Diem -ryhmä omaistaan tai
läheistään hoitaville

Neulekahvila
Tuntuuko, että käsitöiden tekeminen yksin riittää? Tule mukaan
uuteen neulekahvilaan käsityösi kanssa tai ilman. Tarjolla on
kahvia ja juttuseuraa.
Ryhmän emäntänä toimii Seija.
AIKA:

Tiistaina 9.11. ja 14.12. klo 13 - 15
Kevään ensimmäiset tapaamiset 11.1. ja 8.2.
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki)
ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
viimeistään edellisenä päivänä
Tervetuloa viihtymään!

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”
Lämpimästi tervetuloa yksin, kaksin hoidettavasi kanssa, koko perheen voimin tai ystäviesi kanssa omaan kahvilaamme. Kahvilassa on
pientä ohjelmaa ja tilaa vapaalle keskustelulle. Kahvilatoiminnasta
vastaa yhdistyksemme vapaaehtoiset.

AIKA:

Avoin ryhmä kokoontuu keskiviikkona 27.10. ja 17.11.
sekä tiistaina 14.12. klo 13 - 14.30
Kysy kevään aikatauluja loppuvuodesta Soililta.
PAIKKA: Kampin palvelukeskus, kerhohuone FADE 1. krs 		
(Salomonkatu 21 B)

KAHVILAILLAT klo 17 - 19:
Ke 10.11. Marraskuu mukavaksi! Tietovisailu/ Aila F.
Ke 8.12. Tonttuilta. Kahvittelun lomassa voi tehdä lankatonttuja.
Ke 12.1. Aihe avoin
Ke 9.2. Aihe avoin

Kantapöytä-ryhmä

OHJAAJA: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756

Tule keskustelemaan toisten omaishoitajien kanssa Kinaporiin.

Ryhmän tavoitteena on omaistaan hoitavien hyvinvoinnin
lisääminen.

PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)
ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
viimeistään kahvilaviikon tiistaina

Voit tulla jo klo 12 omakustanteiselle lounaalle Kinaporin ravintolaan, josta jatkamme klo 13 omaan Kantapöytäämme.

Tartutaan hetkeen!

AIKA:

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin Kampin
palvelukeskuksen ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa.

Ryhmässä voimme olla yhdessä, keskustella ja vaihtaa ajatuksia
osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaina 16.11. ja 7.12. klo 13 - 14.30
Kysy kevään aikatauluja loppuvuodesta Soililta.
PAIKKA: Kinaporin palvelukeskus, kokoustila Kertsi 4, 4. krs
(Kinaporinkatu 9 A)

Tule mukaan rentoon iltaan!

OHJAAJA: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756
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RYHMÄT

RYHMÄT/TAPAHTUMAT

Omaisneuvon toimintaa

Työikäisten ryhmä Microsoft Teamsissa

Arabian- ja kurdinkielisten omaishoitajanaisten ryhmä
AIKA:
Perjantaisin klo 16 - 18
(ryhmä jatkuu myös tammikuussa)
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs
LISÄTIETOJA arabiaksi ja kurdiksi:
Shahla puh. 050 555 0004 perjantaisin klo 15.30 - 16

Puolisoa tai vanhempaasi hoitava - ota hetki omaa aikaa ja tule keskustelemaan toisten työikäisten kanssa omaishoivan iloja ja suruja!

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä
AIKA:
Torstaisin 28.10., 25.11. ja 16.12. klo 18 - 19.45
(ryhmä jatkuu myös tammikuussa)
PAIKKA: Itäkadun perhekeskus, Helsinki
Somalinkielisten omaishoitajien FB-ryhmä löytyy nimellä:
”Somalinkieliset omaishoitajat”
Monikulttuurinen lauantaikahvila omaishoitajille
AIKA:
Lauantaisin 30.10., 27.11. (Syödään yhdessä -omaishoitajaviikon tapahtuma) ja 18.12. klo 12 - 14.
Lisätietoja kevään kerroista Farzanehilta.
PAIKKA: Tikkurilan asukastila (Lummetie 2)
Alustuksia ja keskustelua eri aiheista sekä vapaata seurustelua
pienen purtavan kera.
LISÄTIETOJA ryhmistä ja neuvontaa arkisin:
- suomeksi tai englanniksi puh. 046 922 3590 / Tuulikki,
- em. kielillä + persiaksi puh. 046 920 3675 / Farzaneh sekä
- lauantaisin klo 15 - 16 somaliksi puh. 0400 735 029 / Bashe.
Muilla kielillä neuvontaa saa sovittaessa tulkkiavusteisesti.
Oppaita ja videoita omaishoidosta eri kielillä:
polli.fi/other-languages

Kokoonnumme yhteen Teamsin välityksellä.
AIKA:

Tiistaina 9.11. ja 7.12. klo 17.30 - 19
Kevään tapaamispäivät 11.1., 1.2., 1.3., 12.4. ja 10.5.

ILMOITTAUTUMINEN: Ryhmän ohjaaja satu.nystedt@kolumbus.fi
viimeistään päivää ennen tapaamista.
Tervetuloa!

Munkan ryhmä – avoin keskusteluryhmä
kaikille nykyisille ja entisille naisomaishoitajille
AIKA:

Parillisten viikkojen maanantaisin klo 13.30 alkaen.
Kevätkausi alkaa 10.1. ja jatkuu siitä aina parillisten
viikkojen maanantaisin.
PAIKKA: Munkkiniemen palvelukeskus, Laajalahdentie 30
LISÄTIETOJA: Vertaisohjaaja Riitta Gyllenberg puh. 040 820 7716
Lämpimästi tervetuloa!

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä
AIKA:

Miesomaishoitaja, tule mukaan!
Tule mukaan keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä tai elämästä yleensä. Ryhmästä saat vertaistukea samassa
elämäntilanteessa eläviltä, tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä on
hoitaa läheistään.
AIKA:		
		
PAIKKA:		

Maanantaina 1.11. ja 13.12. klo 16.30
Kevään ensimmäiset tapaamiset 10.1. ja 7.2.
Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

OHJAAJA:		

Vertaisohjaaja Heikki Mäkeläinen

ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi /
040 533 2710 viimeistään ko. päivänä klo 13 mennessä
Olet sitten vanha konkari tai ihan uusi, olet tervetullut!

Torstaina 11.11., 25.11. ja 9.12. klo 16 - 18
Yhteinen lounas vk 50. Kevätkausi alkaa 13.1.
PAIKKA: Aurinkotuulenkatu 7, Vuosaari
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET: Vertaisohjaaja / koulutettu
omaishoidon kokemusasiantuntija Raili Salmi 050 468 9880 /
raili.tero@gmail.com

ILON HELMIÄ
-ryhmät omaistaan ja läheistään hoitaville
Voimavaroja arjen jaksamiseen
Onko kotonasi tai lähipiirissäsi henkilöitä, jotka tarvitsevat apua ja
hoivaa? Tuntuuko joskus, että olet uupunut kaikkien päivittäisten
töiden, tehtävien, muistamisen ja velvoitteiden keskellä?

Kirjallisuuspiiri
AIKA:
Torstaina 28.10. ja 25.11. klo 17 - 19
PAIKKA: Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4)
Varmista ryhmätila aina edellisessä tapaamisessa Pirjolta
+ tiedustele kevään tapaamisaikoja.
ILMOITTAUTUMINEN: Ryhmänohjaaja pirjo.valaste@gmail.com

Tikkurilan tapaamiset
Ilmoittaudu kivaan ryhmään!
AIKA:

Torstaina 4.11. ja 2.12. klo 13 - 15
Kevätkausi alkaa 3.2.
PAIKKA: Tikkurilan kirkko, 2. krs (Asematie 12)
Myyrmäen tapaamiset
AIKA:

Tiistaina 23.11. klo 13 - 15
Kevätkausi alkaa 25.1.
PAIKKA: Virtatalo, 1. krs
(Vantaankosken srk:n tila, Rajatorpantie 8)
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET:
Ryhmänohjaaja Lea Lindqvist puh. 040 544 0311
Ryhmät on järjestetty Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä.
Saamme tilat kaupungilta. Sijaishoidon tarpeesta tapaamisen
ajaksi, voit neuvotella päivätoiminnan toiminnanohjaajan kanssa.
Tiedustelut sijaishoidosta:
Myyrinkodin päivätoimintakeskus puh. 050 312 1594
Hakunilan päivätoimintakeskus puh. 040 735 0895
Simonkylän päivätoimintakeskus puh. 050 3121828

Café Carpe Diem -ryhmä omaistaan tai
läheistään hoitaville

Neulekahvila
Tuntuuko, että käsitöiden tekeminen yksin riittää? Tule mukaan
uuteen neulekahvilaan käsityösi kanssa tai ilman. Tarjolla on
kahvia ja juttuseuraa.
Ryhmän emäntänä toimii Seija.
AIKA:

Tiistaina 9.11. ja 14.12. klo 13 - 15
Kevään ensimmäiset tapaamiset 11.1. ja 8.2.
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki)
ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
viimeistään edellisenä päivänä
Tervetuloa viihtymään!

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”
Lämpimästi tervetuloa yksin, kaksin hoidettavasi kanssa, koko perheen voimin tai ystäviesi kanssa omaan kahvilaamme. Kahvilassa on
pientä ohjelmaa ja tilaa vapaalle keskustelulle. Kahvilatoiminnasta
vastaa yhdistyksemme vapaaehtoiset.

AIKA:

Avoin ryhmä kokoontuu keskiviikkona 27.10. ja 17.11.
sekä tiistaina 14.12. klo 13 - 14.30
Kysy kevään aikatauluja loppuvuodesta Soililta.
PAIKKA: Kampin palvelukeskus, kerhohuone FADE 1. krs 		
(Salomonkatu 21 B)

KAHVILAILLAT klo 17 - 19:
Ke 10.11. Marraskuu mukavaksi! Tietovisailu/ Aila F.
Ke 8.12. Tonttuilta. Kahvittelun lomassa voi tehdä lankatonttuja.
Ke 12.1. Aihe avoin
Ke 9.2. Aihe avoin

Kantapöytä-ryhmä

OHJAAJA: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756

Tule keskustelemaan toisten omaishoitajien kanssa Kinaporiin.

Ryhmän tavoitteena on omaistaan hoitavien hyvinvoinnin
lisääminen.

PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)
ILMOITTAUTUMINEN: tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
viimeistään kahvilaviikon tiistaina

Voit tulla jo klo 12 omakustanteiselle lounaalle Kinaporin ravintolaan, josta jatkamme klo 13 omaan Kantapöytäämme.

Tartutaan hetkeen!

AIKA:

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin Kampin
palvelukeskuksen ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa.

Ryhmässä voimme olla yhdessä, keskustella ja vaihtaa ajatuksia
osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaina 16.11. ja 7.12. klo 13 - 14.30
Kysy kevään aikatauluja loppuvuodesta Soililta.
PAIKKA: Kinaporin palvelukeskus, kokoustila Kertsi 4, 4. krs
(Kinaporinkatu 9 A)

Tule mukaan rentoon iltaan!

OHJAAJA: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756
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TAPAHTUMAT
Cafè Svea

Varaventtiili – unelmien perässä!

Joulukukkaistutuksia

Hur står det till med dig?

Uskallatko unelmoida, nyt siihen on oiva tilaisuus. Tule mukaan oman
elämäsi seikkailuun tekemään unelmakarttasi ja makustelemaan unelmia. Unelmakartan tekemisessä ohjaa vapaaehtoinen Aila Ahovehmas.

Tervetuloa tekemään joulukukkaistutuksia yhdessä floristi
Kaisa Haapasen opastuksella.

Vi träffas månatligen och diskuterar om vår vardag som närståendevårdare, delar med våra glädje och sorgestunder, ger varann tips och
stöd, lär oss känna varann och har en trevlig kaffestund tillsammans.
TID:
PLATS:

Onsdagen 10.11. och 8.12. kl. 13 - 15
Vårterminen börjar 2.2.
Kampens servicecentral (Salomonsgatan 21 B)

AIKA:
Tiistaina 7.12. klo 16
PAIKKA: Tikkurilan asukastila, 4. krs (Lummetie 2)

AIKA:
Tiistaina 30.11. klo 14 - 16
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki)
ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ti 23.11.
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

AIKA:
Torstaina 9.12. klo 17
PAIKKA: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
(Vellikellonpolku 1, Malminkartano)

Tervetuloa unelmoimaan!
FRÅGOR / ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE KONTAKTA:
kai.baer@polli.fi / 050 408 1815
Du är hjärtligt välkommen med!

Sateenkaari-kahvila
Mitä sinulle kuuluu?
Sydämellisesti tervetuloa LGBTQIA+ yhteisöön samaistuvien
omaishoitajien vertaistukikahvilaan.
Vaihdetaan kuulumisia arjestamme omaishoitajina, jaetaan ilot ja
surut, neuvotaan ja tuetaan, verkostoidutaan ja vietetään mukava
kahvihetki keskenämme.
AIKA:

Keskiviikkona 17.11. ja 15.12. klo 17 - 19
Kevätkausi alkaa 16.2.
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)
KYSY LISÄÄ / ILMOITTAUTUMINEN: kai.baer@polli.fi / 050 408 1815
viim. vrk. aiemmin

Yksinäisyys isyyden ja mieheyden roolissa?
Tule mukaan miesomaishoitajien iltaan kuuntelemaan ja keskustelemaan yksinäisyydestä. Omaishoidossa kaksinkin voi olla yksin.
AIKA:
Torstaina 18.11. klo 17.30 - 19
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

JOULUJUHLA
yhdistyksemme
jäsenille perheineen ja
vapaaehtoisillemme

ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ma 22.11. tiina.sirkia@polli.fi /
040 533 2710
Myös peruutuspaikkoja kannattaa kysellä!

Hankimme puolestasi istutusten tarveaineet tukusta. Voit tuoda
myös omia materiaaleja. Materiaalimaksu riippuu kukkien määrästä
ym. materiaalista.
Ota mukaan oma kori, ruukku/astia, johon haluat koota istutuksen
sekä sanomalehtipaperia, jolla voit suojata kukka-asetelmasi kotiin
viedessäsi.
Molempiin iltoihin mahtuu 10 hlöä mukaan. Mukana ryhmissä Lea.
Kahvitarjoilu.

Tule virittymään kanssamme joulun tunnelmaan! Ohjelmassa
yhteislaulua torttukahvien lomassa, arpajaiset ja muuta pientä
ohjelmaa. Korvatunturilta saadun tiedon mukaan myös
Joulupukki saattaa piipahtaa!

JÄRJESTÄJÄT: Malminkartanon tapahtuman järjestävät yhdessä Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Sydämellisesti tervetuloa!

Teatterikerho aloittaa toimintansa

Vantaalaisten omaishoitajien joulupuuro

Ensi vuoden alusta aloitamme omaishoitajien oman teatterikerhon.

AIKA: 		
PAIKKA: 		

Tiistaina 14.12. klo 13
Tikkurilan kirkko (Asematie 22)

ILMOITTAUTUMINEN: Diakonissa Hanna Raunulle puh. 050 384 8481
pe 10.12. mennessä. Ilmoitathan samalla myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat.

Kerho toimii seuraavasti:
1. Ilmoita Soilille halukkuutesi osallistua teatterikerhoon joko
sähköpostilla tai puhelimitse. Kokoan osallistujista listan,
jonka avulla tiedotamme tulevista näytöksistä 		
(teatterikerhon lista on eri asia kuin Polli-Express -lista).
2.

Osallistujat ilmoittautuvat minulle tiettyyn päivään mennessä,
jonka jälkeen laitan ilmoittautuneille pankkitilin numeron ja
viimeisen eräpäivän. Polli ei tue lippujen hintaa, mutta
ryhmäliput ovat hieman halvempia kuin yksittäiset.

3.

Me lunastamme liput, jotka vapaaehtoiset Eeva ja/tai Pirjo
jakavat teatterissa puoli tuntia ennen näytöstä.

Joulupuurolla mukana Lea Lindqvist.

ILMOITTAUTUMINEN: Pe 12.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

Lämpimästi tervetuloa!
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(käteismaksu

)

JÄRJESTÄJÄT: Tikkurilan seurakunta ja
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
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Arpa

2 € / kpl
5 € / 3 kpl

AIKA:
Keskiviikkona 1.12. klo 17.30 - 19.30
PAIKKA: Koivukylän asukastila (Hakopolku 2, Vantaa)

LUENNOITSIJA: Timo Tikka, isätyöntekijä, erotyöntekijä,
työnohjaaja / Miessakit ry

Tarjoamme iltapalan. Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUTUMINEN: Pe 3.12. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Kerro ilmoittautuessasi, montako istutusta haluat tehdä, jotta
tiedämme varata riittävästi materiaalia.

Ongelmia tietokoneen tai 		
kännykän kanssa?
ENTER ry:n vapaaehtoiset auttavat
Enter ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yhdistys, joka tarjoaa henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Kun opastaja ja opastettava ovat samaa ikäluokkaa,
on helpompaa löytää yhteinen kieli ja harjoitella hyödyntämään nykytekniikkaa ja sähköisiä palveluita.
Lisätietoja saat Enter ry:n omilta sivuilta
https://www.entersenior.fi/
Löydät opastuksia lähikirjastoista, seniorikeskuksista
ja palvelutaloista.
Jos tarvitset apua lähimmän ohjauspaikan 		
löytämiseen, voit soittaa myös meille.
Opastamme mielellämme puh. 0400 727 756.

Muistathan hakea omaishoitajien kuntoutuskursseille
Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa
ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen ja annetaan välineitä oman jaksamisen tueksi. Lisätietoja Kelan palvelunumerosta 020 692 205
/ www.kela.fi

ILMOITTAUTUMINEN / LISÄTIETOJA:
soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756
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TAPAHTUMAT
Cafè Svea

Varaventtiili – unelmien perässä!

Joulukukkaistutuksia

Hur står det till med dig?

Uskallatko unelmoida, nyt siihen on oiva tilaisuus. Tule mukaan oman
elämäsi seikkailuun tekemään unelmakarttasi ja makustelemaan unelmia. Unelmakartan tekemisessä ohjaa vapaaehtoinen Aila Ahovehmas.

Tervetuloa tekemään joulukukkaistutuksia yhdessä floristi
Kaisa Haapasen opastuksella.

Vi träffas månatligen och diskuterar om vår vardag som närståendevårdare, delar med våra glädje och sorgestunder, ger varann tips och
stöd, lär oss känna varann och har en trevlig kaffestund tillsammans.
TID:
PLATS:

Onsdagen 10.11. och 8.12. kl. 13 - 15
Vårterminen börjar 2.2.
Kampens servicecentral (Salomonsgatan 21 B)

AIKA:
Tiistaina 7.12. klo 16
PAIKKA: Tikkurilan asukastila, 4. krs (Lummetie 2)

AIKA:
Tiistaina 30.11. klo 14 - 16
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki)
ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ti 23.11.
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

AIKA:
Torstaina 9.12. klo 17
PAIKKA: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
(Vellikellonpolku 1, Malminkartano)

Tervetuloa unelmoimaan!
FRÅGOR / ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE KONTAKTA:
kai.baer@polli.fi / 050 408 1815
Du är hjärtligt välkommen med!

Sateenkaari-kahvila
Mitä sinulle kuuluu?
Sydämellisesti tervetuloa LGBTQIA+ yhteisöön samaistuvien
omaishoitajien vertaistukikahvilaan.
Vaihdetaan kuulumisia arjestamme omaishoitajina, jaetaan ilot ja
surut, neuvotaan ja tuetaan, verkostoidutaan ja vietetään mukava
kahvihetki keskenämme.
AIKA:

Keskiviikkona 17.11. ja 15.12. klo 17 - 19
Kevätkausi alkaa 16.2.
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)
KYSY LISÄÄ / ILMOITTAUTUMINEN: kai.baer@polli.fi / 050 408 1815
viim. vrk. aiemmin

Yksinäisyys isyyden ja mieheyden roolissa?
Tule mukaan miesomaishoitajien iltaan kuuntelemaan ja keskustelemaan yksinäisyydestä. Omaishoidossa kaksinkin voi olla yksin.
AIKA:
Torstaina 18.11. klo 17.30 - 19
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovikello)

JOULUJUHLA
yhdistyksemme
jäsenille perheineen ja
vapaaehtoisillemme

ILMOITTAUTUMINEN: Ke 3. - ma 22.11. tiina.sirkia@polli.fi /
040 533 2710
Myös peruutuspaikkoja kannattaa kysellä!

Hankimme puolestasi istutusten tarveaineet tukusta. Voit tuoda
myös omia materiaaleja. Materiaalimaksu riippuu kukkien määrästä
ym. materiaalista.
Ota mukaan oma kori, ruukku/astia, johon haluat koota istutuksen
sekä sanomalehtipaperia, jolla voit suojata kukka-asetelmasi kotiin
viedessäsi.
Molempiin iltoihin mahtuu 10 hlöä mukaan. Mukana ryhmissä Lea.
Kahvitarjoilu.

Tule virittymään kanssamme joulun tunnelmaan! Ohjelmassa
yhteislaulua torttukahvien lomassa, arpajaiset ja muuta pientä
ohjelmaa. Korvatunturilta saadun tiedon mukaan myös
Joulupukki saattaa piipahtaa!

JÄRJESTÄJÄT: Malminkartanon tapahtuman järjestävät yhdessä Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Sydämellisesti tervetuloa!

Teatterikerho aloittaa toimintansa

Vantaalaisten omaishoitajien joulupuuro

Ensi vuoden alusta aloitamme omaishoitajien oman teatterikerhon.

AIKA: 		
PAIKKA: 		

Tiistaina 14.12. klo 13
Tikkurilan kirkko (Asematie 22)

ILMOITTAUTUMINEN: Diakonissa Hanna Raunulle puh. 050 384 8481
pe 10.12. mennessä. Ilmoitathan samalla myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat.

Kerho toimii seuraavasti:
1. Ilmoita Soilille halukkuutesi osallistua teatterikerhoon joko
sähköpostilla tai puhelimitse. Kokoan osallistujista listan,
jonka avulla tiedotamme tulevista näytöksistä 		
(teatterikerhon lista on eri asia kuin Polli-Express -lista).
2.

Osallistujat ilmoittautuvat minulle tiettyyn päivään mennessä,
jonka jälkeen laitan ilmoittautuneille pankkitilin numeron ja
viimeisen eräpäivän. Polli ei tue lippujen hintaa, mutta
ryhmäliput ovat hieman halvempia kuin yksittäiset.

3.

Me lunastamme liput, jotka vapaaehtoiset Eeva ja/tai Pirjo
jakavat teatterissa puoli tuntia ennen näytöstä.

Joulupuurolla mukana Lea Lindqvist.

ILMOITTAUTUMINEN: Pe 12.11. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710

Lämpimästi tervetuloa!

OMA 4/2021

(käteismaksu

)

JÄRJESTÄJÄT: Tikkurilan seurakunta ja
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
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Arpa

2 € / kpl
5 € / 3 kpl

AIKA:
Keskiviikkona 1.12. klo 17.30 - 19.30
PAIKKA: Koivukylän asukastila (Hakopolku 2, Vantaa)

LUENNOITSIJA: Timo Tikka, isätyöntekijä, erotyöntekijä,
työnohjaaja / Miessakit ry

Tarjoamme iltapalan. Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUTUMINEN: Pe 3.12. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710
Kerro ilmoittautuessasi, montako istutusta haluat tehdä, jotta
tiedämme varata riittävästi materiaalia.

Ongelmia tietokoneen tai 		
kännykän kanssa?
ENTER ry:n vapaaehtoiset auttavat
Enter ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yhdistys, joka tarjoaa henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Kun opastaja ja opastettava ovat samaa ikäluokkaa,
on helpompaa löytää yhteinen kieli ja harjoitella hyödyntämään nykytekniikkaa ja sähköisiä palveluita.
Lisätietoja saat Enter ry:n omilta sivuilta
https://www.entersenior.fi/
Löydät opastuksia lähikirjastoista, seniorikeskuksista
ja palvelutaloista.
Jos tarvitset apua lähimmän ohjauspaikan 		
löytämiseen, voit soittaa myös meille.
Opastamme mielellämme puh. 0400 727 756.

Muistathan hakea omaishoitajien kuntoutuskursseille
Kelan järjestämien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja kohentaa elämänlaatua. Kuntoutuskursseilla omaishoitajaa
ohjataan löytämään keinoja oman kunnon ylläpitämiseen ja annetaan välineitä oman jaksamisen tueksi. Lisätietoja Kelan palvelunumerosta 020 692 205
/ www.kela.fi

ILMOITTAUTUMINEN / LISÄTIETOJA:
soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756

OMA 4/2021
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TOIMINTAKALENTERI
MARRASKUU
Ma

1.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

1.11.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

To

4.11.

Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko 			

klo 13.00 - 15.00

Pe

5.11.

Arabian- ja kurdinkielisten oh-naisten ryhmä perjantaisin

klo 16.00 - 18.00

Ti

9.11.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

9.11.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

10.11.

Café Svea, Kampens servicecentral			

klo 13.00 - 15.00

Ke

10.11.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

11.11.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

Ma

15.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ti

16.11.

Kantapöytä-ryhmä, Kinaporin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ke

17.11.

Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ke

17.11.

Sateenkaari-kahvila, Polli				

klo 17.00 - 19.00

To

18.11.

Miesomaishoitajien ilta / luento, Polli			

klo 17.30 - 19.00

		

VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITAJIEN VIIKKO 21. - 28.11.2021

Su

21.11.

Omaishoitajien kirkkopyhä, Temppeliaukion kirkko		

klo 10.00

Ma

22.11.

Hyvinvointi-iltapäivä vantaalaisille, Flamingo		

klo 12.00 - 15.30

Ti

23.11.

Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski			

klo 13.00 - 15.00

Ke

24.11.

Sääntömääräinen syyskokous, Polli			

klo 18.00

To

25.11.

Omaishoidon kokemusasiantuntijuus näkyväksi -seminaari

klo 13.00 - 16.00

To

25.11.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

To

25.11.

Kirjallisuuspiiri, keskustakirjasto Oodi 			

klo 17.00 - 19.00

To

25.11.

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus

klo 18.00 - 19.45

La

27.11.

Omaishoitajien jouluretki Porvooseen			

klo 9.00 - 15.30

La

27.11.

Cafe Donia – Syödään yhdessä, Tikkurila			

klo 12.00 - 14.00

Ma

29.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ti

30.11.

Varaventtiili – unelmien perässä, Polli			

klo 14.00 - 16.00

Tue
toimintaamme
MobilePaylla
Lahjoituksesi mahdollistaa
mm. toimintakalenterissa
näkemiäsi
omaishoitajien
näkemäsi omaishoitajien
jaksamista tukevia toimia
myös tulevaisuudessa.

1.12.

Joulujuhla jäsenille perheineen & vapaaehtoisille, Vantaa

klo 17.30 - 19.30

To

2.12.

Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko 			

klo 13.00 - 15.00

Pe

3.12.

Arabian- ja kurdinkielisten oh-naisten ryhmä perjantaisin

klo 16.00 - 18.00

Ti

7.12.

Kantapöytä-ryhmä, Kinaporin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ti

7.12.

Joulukukkaistutuksia, Tikkurilan asukastila		

klo 16.00

Ti

7.12.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

8.12.

Café Svea, Kampens servicecentral			

klo 13.00 - 15.00

Ke

8.12.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

9.12.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

To

9.12.

Joulukukkaistutuksia, Jaatinen ry / Malminkartano		

klo 17.00

Ma

13.12.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

13.12.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

Ti

14.12.

Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ti

14.12.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

14.12.

Vantaalaisten omaishoitajien joulupuuro, Tikkurila		

klo 13.00

Ke

15.12.

Sateenkaari-kahvila, Polli				

klo 17.00 - 19.00

To

16.12.

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus

klo 18.00 - 19.45

La

18.12.

Monikulttuurinen lauantaikahvila omaishoitajille, Tikkurila

klo 12.00 - 14.00

TAMMIKUU 2022
Ma

10.1.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

10.1.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

Ti

11.1.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

11.1.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

12.1.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

13.1.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

Ti

25.1.

Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski			

klo 13.00 - 15.00

TOIMISTO			
Käyntiosoite:
		

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 HELSINKI
(klo 16 jälkeen käynti B-oven kautta)

Postiosoite:

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI

Hallituksemme jäsen esittäytyy

Avoinna arkisin klo 9 - 15
(varmimmin tapaat meidät sopimalla tapaamisajan)
Joulun aikaan toimisto suljettu 20.12.2021 - 9.1.2022
Ohjaus ja neuvonta: puh. 050 551 4335 ma - to klo 9 - 15
Mahdollisuus sopia myös ilta-ajasta ja henkilökohtaisesta 		
tapaamisesta.

90151
1. Avaa MobilePay
2. Syötä haluamasi summa
3. Syötä keräyksen
90151 numero
4. Hyväksy lahjoitus
pyyhkäisemällä
tai:
1. Avaa MobilePay
2. Skannaa QR-koodi
3. Hyväksy lahjoitus
pyyhkäisemällä

JOULUKUU
Ke

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: info@polli.fi
etunimi.sukunimi@polli.fi
Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen 040 168 4328
Assistentti
Tiina Sirkiä 040 533 2710 ma - to klo 9 - 11 ja 12 - 15
• Jäsenasiat, ilmoittautumiset, tiedustelut, toimistopalvelut		

24 omaishoitajuusvuoteeni mahtuu monenlaista

Viestinnän asiantuntija Kai Baer 050 408 1815

tiaan Downin syndrooman omaavan lapseni kasvua

Omaistoiminnan kehittäjä Soili Hyvärinen 0400 727 756
• Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, kehittämistyö
• Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointi
Omaistoiminnan kehittäjä Lea Lindqvist 040 544 0311
• Valmennus ja koulutus, kokemusasiantuntijatoiminta, 		
OKA-koulutus®. Toimialueena erityisesti Vantaa
Maahanmuuttajatyön vastaava kehittäjä
Tuulikki Hakala 046 922 3590
Maahanmuuttajatyön kehittäjä
Farzaneh Hatami Landi 046 920 3675

Kiitos tuestasi

		

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja		
II varapuheenjohtaja		

kokemusta, niin iloa kuin surua. Ilon hetket olen
kokenut seuratessani kotona asuvan kohta 28-vuoja kehittymistä kahden pikkusisarensa rinnalla. Surua on aiheuttanut lukuisat taistelut oikeuksiemme
puolesta vammais- ja omaishoitajapalvelujen tukien
saamisesta niin lapselleni kuin itselleni omaishoitajana. Vertaistukea olen saanut monelta vammais- ja
omaishoitajaperheeltä. Vertaistuki on hyvä laittaa
kiertämään, joten itsekin annan vertaistukea vam-

LIITY
JÄSENEKSI TAI
KANNATUSJÄSENEKSI
iloiseen
joukkoomme!

mais- ja omaishoitajaperheille.
Olen helsinkiläinen 51-vuotias uusperheen äiti. Kaikki lapseni ovat jo aikuisia. Kulttuuritaustani on turkkilaisuus ja tataarilaisuus. Kasvatukseni olen saanut
niin, että mm. kaiken ikäisiä kunnioitetaan, autetaan

Hallituksen jäsenet 2021

Oma-jäsenlehti
1/2022
ilmestyy vk 4.

Erityinen ääni
– toivo yhdenvertaisuudesta

toisia omien voimavarojen mukaan ja perhe on tär-

Tuula Poikonen

poikonentuula@gmail.com

Tuula Mikkola

miktuu@hotmail.com

Hannu Koivula

hannu@koivula.in

työttömänä, joten kokemuksia on henkisesti ja talou-

tiina.ek.autio@gmail.com
arzucaydam1@hotmail.com

dellisesti pärjäämisestä.

Jäsen		
Tiina Autio
Jäsen		
Arzu Caydam		Lehtonen
Jäsen		
Ylva Krokfors
Jäsen		
Mia Löflund
Jäsen		
Päivi Malin
Jäsen		
Kirsi Rossi
Jäsen		
Kati Vuontisjärvi

ylva.krokfors@invalidiliitto.fi
mia.loflund@outlook.com
050 374 1000
kirsi.rossi@artek.fi
vuontisjarvi.kati@gmail.com

keä. Olen käynyt varhaiskasvatuksen sekä perus- ja
toisen asteen koulutuksen Suomessa. Omaishoitajuuteni aikana olen ollut koko- ja osapäivätöissä sekä

Voimia saan futiskentältä toimiessani perustamassani soveltavan jalkapallojoukkueen joukkuejohtajana,
perheen kanssa yhdessä olemisesta sekä puutarhaja sisustushommista niin kotona kuin mökillä. Pidän
komedia- ja romanttisista leffoista sekä viihde- ja
musiikkiohjelmista. Aikuisten tapaaminen on voi-

Facebook

@polli.omaishoitajat

Twitter		

@omaishoitajat

Instagram

@pksomaishoitajat

YouTube		

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

maannuttavaa, jolloin voi jakaa niin ilot kuin surut.

Arzu Caydam-Lehtonen

Maailman tärkein työpaikka -videon voi katsoa YouTubesta.
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TOIMINTAKALENTERI
MARRASKUU
Ma

1.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

1.11.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

To

4.11.

Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko 			

klo 13.00 - 15.00

Pe

5.11.

Arabian- ja kurdinkielisten oh-naisten ryhmä perjantaisin

klo 16.00 - 18.00

Ti

9.11.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

9.11.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

10.11.

Café Svea, Kampens servicecentral			

klo 13.00 - 15.00

Ke

10.11.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

11.11.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

Ma

15.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ti

16.11.

Kantapöytä-ryhmä, Kinaporin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ke

17.11.

Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ke

17.11.

Sateenkaari-kahvila, Polli				

klo 17.00 - 19.00

To

18.11.

Miesomaishoitajien ilta / luento, Polli			

klo 17.30 - 19.00

		

VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITAJIEN VIIKKO 21. - 28.11.2021

Su

21.11.

Omaishoitajien kirkkopyhä, Temppeliaukion kirkko		

klo 10.00

Ma

22.11.

Hyvinvointi-iltapäivä vantaalaisille, Flamingo		

klo 12.00 - 15.30

Ti

23.11.

Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski			

klo 13.00 - 15.00

Ke

24.11.

Sääntömääräinen syyskokous, Polli			

klo 18.00

To

25.11.

Omaishoidon kokemusasiantuntijuus näkyväksi -seminaari

klo 13.00 - 16.00

To

25.11.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

To

25.11.

Kirjallisuuspiiri, keskustakirjasto Oodi 			

klo 17.00 - 19.00

To

25.11.

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus

klo 18.00 - 19.45

La

27.11.

Omaishoitajien jouluretki Porvooseen			

klo 9.00 - 15.30

La

27.11.

Cafe Donia – Syödään yhdessä, Tikkurila			

klo 12.00 - 14.00

Ma

29.11.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ti

30.11.

Varaventtiili – unelmien perässä, Polli			

klo 14.00 - 16.00

Tue
toimintaamme
MobilePaylla
Lahjoituksesi mahdollistaa
mm. toimintakalenterissa
näkemiäsi
omaishoitajien
näkemäsi omaishoitajien
jaksamista tukevia toimia
myös tulevaisuudessa.

1.12.

Joulujuhla jäsenille perheineen & vapaaehtoisille, Vantaa

klo 17.30 - 19.30

To

2.12.

Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko 			

klo 13.00 - 15.00

Pe

3.12.

Arabian- ja kurdinkielisten oh-naisten ryhmä perjantaisin

klo 16.00 - 18.00

Ti

7.12.

Kantapöytä-ryhmä, Kinaporin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ti

7.12.

Joulukukkaistutuksia, Tikkurilan asukastila		

klo 16.00

Ti

7.12.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

8.12.

Café Svea, Kampens servicecentral			

klo 13.00 - 15.00

Ke

8.12.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

9.12.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

To

9.12.

Joulukukkaistutuksia, Jaatinen ry / Malminkartano		

klo 17.00

Ma

13.12.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

13.12.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

Ti

14.12.

Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus		

klo 13.00 - 14.30

Ti

14.12.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

14.12.

Vantaalaisten omaishoitajien joulupuuro, Tikkurila		

klo 13.00

Ke

15.12.

Sateenkaari-kahvila, Polli				

klo 17.00 - 19.00

To

16.12.

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus

klo 18.00 - 19.45

La

18.12.

Monikulttuurinen lauantaikahvila omaishoitajille, Tikkurila

klo 12.00 - 14.00

TAMMIKUU 2022
Ma

10.1.

Munkan ryhmä, Munkkiniemen palvelukeskus		

klo 13.30

Ma

10.1.

Miesten ryhmä, Polli 				

klo 16.30

Ti

11.1.

Neulekahvila, Polli					

klo 13.00 - 15.00

Ti

11.1.

Työikäisten Teams-tapaaminen 			

klo 17.30 - 19.00

Ke

12.1.

Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli		

klo 17.00 - 19.00

To

13.1.

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari		

klo 16.00 - 18.00

Ti

25.1.

Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski			

klo 13.00 - 15.00

TOIMISTO			
Käyntiosoite:
		

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 HELSINKI
(klo 16 jälkeen käynti B-oven kautta)

Postiosoite:

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI

Hallituksemme jäsen esittäytyy

Avoinna arkisin klo 9 - 15
(varmimmin tapaat meidät sopimalla tapaamisajan)
Joulun aikaan toimisto suljettu 20.12.2021 - 9.1.2022
Ohjaus ja neuvonta: puh. 050 551 4335 ma - to klo 9 - 15
Mahdollisuus sopia myös ilta-ajasta ja henkilökohtaisesta 		
tapaamisesta.

90151
1. Avaa MobilePay
2. Syötä haluamasi summa
3. Syötä keräyksen
90151 numero
4. Hyväksy lahjoitus
pyyhkäisemällä
tai:
1. Avaa MobilePay
2. Skannaa QR-koodi
3. Hyväksy lahjoitus
pyyhkäisemällä

JOULUKUU
Ke

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: info@polli.fi
etunimi.sukunimi@polli.fi
Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen 040 168 4328
Assistentti
Tiina Sirkiä 040 533 2710 ma - to klo 9 - 11 ja 12 - 15
• Jäsenasiat, ilmoittautumiset, tiedustelut, toimistopalvelut		

24 omaishoitajuusvuoteeni mahtuu monenlaista

Viestinnän asiantuntija Kai Baer 050 408 1815

tiaan Downin syndrooman omaavan lapseni kasvua

Omaistoiminnan kehittäjä Soili Hyvärinen 0400 727 756
• Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, kehittämistyö
• Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointi
Omaistoiminnan kehittäjä Lea Lindqvist 040 544 0311
• Valmennus ja koulutus, kokemusasiantuntijatoiminta, 		
OKA-koulutus®. Toimialueena erityisesti Vantaa
Maahanmuuttajatyön vastaava kehittäjä
Tuulikki Hakala 046 922 3590
Maahanmuuttajatyön kehittäjä
Farzaneh Hatami Landi 046 920 3675

Kiitos tuestasi

		

Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja		
II varapuheenjohtaja		

kokemusta, niin iloa kuin surua. Ilon hetket olen
kokenut seuratessani kotona asuvan kohta 28-vuoja kehittymistä kahden pikkusisarensa rinnalla. Surua on aiheuttanut lukuisat taistelut oikeuksiemme
puolesta vammais- ja omaishoitajapalvelujen tukien
saamisesta niin lapselleni kuin itselleni omaishoitajana. Vertaistukea olen saanut monelta vammais- ja
omaishoitajaperheeltä. Vertaistuki on hyvä laittaa
kiertämään, joten itsekin annan vertaistukea vam-

LIITY
JÄSENEKSI TAI
KANNATUSJÄSENEKSI
iloiseen
joukkoomme!

mais- ja omaishoitajaperheille.
Olen helsinkiläinen 51-vuotias uusperheen äiti. Kaikki lapseni ovat jo aikuisia. Kulttuuritaustani on turkkilaisuus ja tataarilaisuus. Kasvatukseni olen saanut
niin, että mm. kaiken ikäisiä kunnioitetaan, autetaan

Hallituksen jäsenet 2021

Oma-jäsenlehti
1/2022
ilmestyy vk 4.

Erityinen ääni
– toivo yhdenvertaisuudesta

toisia omien voimavarojen mukaan ja perhe on tär-

Tuula Poikonen

poikonentuula@gmail.com

Tuula Mikkola

miktuu@hotmail.com

Hannu Koivula

hannu@koivula.in

työttömänä, joten kokemuksia on henkisesti ja talou-

tiina.ek.autio@gmail.com
arzucaydam1@hotmail.com

dellisesti pärjäämisestä.

Jäsen		
Tiina Autio
Jäsen		
Arzu Caydam		Lehtonen
Jäsen		
Ylva Krokfors
Jäsen		
Mia Löflund
Jäsen		
Päivi Malin
Jäsen		
Kirsi Rossi
Jäsen		
Kati Vuontisjärvi

ylva.krokfors@invalidiliitto.fi
mia.loflund@outlook.com
050 374 1000
kirsi.rossi@artek.fi
vuontisjarvi.kati@gmail.com

keä. Olen käynyt varhaiskasvatuksen sekä perus- ja
toisen asteen koulutuksen Suomessa. Omaishoitajuuteni aikana olen ollut koko- ja osapäivätöissä sekä

Voimia saan futiskentältä toimiessani perustamassani soveltavan jalkapallojoukkueen joukkuejohtajana,
perheen kanssa yhdessä olemisesta sekä puutarhaja sisustushommista niin kotona kuin mökillä. Pidän
komedia- ja romanttisista leffoista sekä viihde- ja
musiikkiohjelmista. Aikuisten tapaaminen on voi-

Facebook

@polli.omaishoitajat

Twitter		

@omaishoitajat

Instagram

@pksomaishoitajat

YouTube		

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

maannuttavaa, jolloin voi jakaa niin ilot kuin surut.

Arzu Caydam-Lehtonen

Maailman tärkein työpaikka -videon voi katsoa YouTubesta.
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OMA 4/2021
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Saamme yhdistykseemme välillä hyvinkin nopean toiminnan tarjouksia mm. erilaisiin konsertti- ja teatteritapahtumiin. Tapahtumat ovat kertaluonteisia ja osallistujamäärät
niihin rajattuja. Tapahtumat voivat olla jopa saman viikon
aikana, kun niitä meille tarjotaan. Haluamme nopeasta
aikataulusta huolimatta tarjota näitä omaishoitajille sekä
yhdistyksemme toiminnassa mukana oleville.
Onko sinulla mahdollisuus osallistua tapahtumiin
hyvinkin lyhyellä ennakkovaroituksella?
Tule mukaan Polli-Express -tapahtumapalveluun ilmoittamalla tiina.sirkia@polli.ﬁ joko sähköpostiosoitteesi tai
puhelinnumerosi.
Polli-Expressin kautta tulleiden tapahtumien
osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvotoiminta toivottaa tervetulleiksi omaishoitoperheet yli
kieli- ja kulttuurirajojen kerran kuussa järjestettävään
avoimeen omaishoitajakahvilaan Tikkurilassa.
Haluamme tarjota tilaisuuden toisten omaishoitoperheiden tapaamiseen vapaamuotoisesti. Toimintaan ei
tarvitse ilmoittautua (poikkeuksena 27.11.). Mukaan voi
tulla koko kahden tunnin ajaksi tai vain pistäytymään
muun lauantainvieton lomassa. Kerroilla on pieni alustus eri aiheista. Tarjolla on ilmaiseksi kahvia/teetä ja
pientä purtavaa.
Avoinna lauantaisin 30.10; 27.11. ja 18.12. klo 12–14.
Paikka: Tikkurilan asukastila,
Lummetie 2 A, 4. krs., Vantaa.
Lisätietoja: Farzaneh Hatami Landi 046 920 3675.

Luovan toiminnan työpajoja omaishoitoperheille
Osallistavat, monitaiteiset musiikilliset työpajat käynnistyivät
Vantaalla muistisairaiden omaishoitoperheille lokakuussa 2021!
Ryhmän toiminta kohdistuu
omaishoitajalle sekä hänen
hoidettavalleen. Toimintaan
osallistutaan yhdessä. Työpajat
ovat osallistujille maksuttomia
eikä ennakkotietoja tai -taitoja
tarvita.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön
myöntämää valtionavustusta terveyden
edistämisen määrärahasta

LAPSIPERHERYHMÄ 1
AIKA: tiistaisin klo 17.30
26.10., 2.11.,9.11., 16.11., 23.11.,
30.11., 7.12., 9.12.
PAIKKA: Kallion perhekeskus, Helsinki
Ilmoittautumiset Laura Juvoselle:
laura.juvonen@metropolia.ﬁ

MUISTIPERHERYHMÄ 1
AIKA: tiistaisin klo 15
26.10., 2.11.,9.11., 16.11., 23.11.,
30.11., 7.12., 9.12.
PAIKKA: Kinaporin palvelukeskus, Helsinki
Ilmoittautumiset Kirsi Rantaselle:
kirsi.m.rantanen@hel.ﬁ / 09 31046 818

LAPSIPERHERYHMÄ 2
AIKA: torstaisin klo 13
28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.,
2.12., 9.12.
PAIKKA: Jaatisen maja, Helsinki
Ilmoittautumiset toiminnanohjaaja
Hanna Pyöriälle: hanna.pyoria@kvtuki57.ﬁ

MUISTIPERHERYHMÄ 2
AIKA: torstaisin klo 13
28.10., 4.11., 11.11., 18.11.,
25.11., 2.12., 9.12.
PAIKKA: Koivukylän asukastila, Vantaa
Ilmoittautumiset toiminnanohjaaja Mari
Ahvenrannalle: mari.ahvenranta@vantaa.ﬁ /
050 3121594

Hankkeen päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu, yhteistyökumppaneina
Helsingin ja Vantaan kaupungit, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Omaishoitajaliitto ry,
Muistiliitto ry, Helsingin Muistiyhdistys ry, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, GeroMetro,
Resonaari, Leijonaemot ry, Kehitysvammatuki 57 ry ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry.
Lisätietoa: Projektituottaja Laura Juvonen. laura.juvonen@metropolia.ﬁ / 040 686 0550

