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Tuntuuko elämä yksinäiseltä?
Hae mukaan Senioripysäkin terapeuttiseen keskusteluryhmään. 
Saat vertaistukea ja uusia näkökulmia elämän solmukohtiin.  
Uudet ryhmät alkavat syksyn alussa paikan päällä HelsinkiMissiossa 
sekä etänä. Apu on maksutonta.
Haku syksyn ryhmiin on alkanut:  
helsinkimissio.fi/senioripysakki 
tai puh. 09 2312 0260

VAHVIKELINJA  050 328 8588
SOITA klo 13–15 

maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja tarjoaa ikääntyneille keskusteluiden lisäksi 
virkistävää tekemistä. Puheluiden aikana on mahdollisuus ratkoa aivopähkinöitä, 
visailla tai jumpata. Puhelimeen vastaavat koulutetut vapaaehtoiset.
Numero kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin. Soittamisesta ei koidu 
ylimääräisiä kuluja. Ikääntyneen luvalla voi hänen puolestaan jättää yhteydenottopyynnön, 
jolloin Vahvikelinjasta soitetaan hänelle.Uusia perusdigitaidot hallitsevia vapaaehtoisia 
etsitään myös mukaan puhelinpäivystykseen. Lisätietoa: vtkl.fi/vahvikelinja

Merkityksellistä elämää

Uudenlaista asumista ikäihmisille
Nykyisen Wilhelmiinan rinnalle valmistuu uusi palvelu- ja 
hoivakoti keväällä 2023 Ruskeasuolle. Uusi Wilhelmiina tarjoaa 
kevyempää palveluasumista ja ympärivuorokautista hoivaa 
arvokkaaseen ikääntymiseen. 

Viihtyisissä tiloissa saat tarpeitasi vastaavaa tukea. 
Asukkaidemme käytössä ovat monipuoliset palvelut sekä 
arkea tukeva turvateknologia. Rakennuksen suunnittelussa on 
huomioitu ympäristövaikutukset.

Jätä meille yhteystietosi, niin saat ensimmäisten 
joukossa lisätietoa, kun ennakkomarkkinointi alkaa: 
wilhelmiina@wilhelmiina.fi

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina
www.wilhelmiina.fi
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Pääkirjoitus
Tuula Poikonen
Hallituksen puheenjohtaja

Tämä pääkirjoitus on kirjoitettu vappu-

na, työn päivänä, jolloin on hyvä pohtia 

omaishoitajien asemaa ja haasteita työelä-

mässä tai päästä mukaan työelämään.

Tänä keväänä, aivan oikeutetusti, käydään va-

kavaa keskustelua erityisesti naisvaltaisten alojen 

palkoista, työoloista, urakehityksestä ja ylipäänsä 

työvoiman riittävyydestä. Huoli työvoiman riittä-

vyydestä ja työllisyysasteen nostaminen on kuulu-

nut useamman hallituskauden ohjelmiin. Erityi-

sesti äitien pelätään putoavan työelämästä pitkien 

hoitovapaiden vuoksi. 

Lääkkeitä etsitään perhepolitiikkaa ja työelämän 

rakenteita uudistamalla.  

Keskustelua käydään yleisellä tasolla; omaishoi-

tajien työssä pysymisen tai työllistymisen haasteet 

eivät näytä olevan yleisen keskustelun aiheita.

Pääkaupunkiseudulla arvioidaan olevan 60 000 

- 200 000 omaishoitotilanteessa olevaa perhettä. 

Ns. virallisia omaishoitoperheitä Helsingissä on lä-

hes 3500, joista noin puolella omaishoidossa oleva 

perheenjäsen on alle 65-vuotias, jolloin omaishoi-

taja on useimmiten työikäinen. Pelkästään pääkau-

punkiseudulla työikäisten omaishoitajien määrä on 

merkittävä, valtakunnallisella tasolla erittäin mer-

kittävä.

Herääkin kysymys, onko omaishoitajat unohdet-

tu työelämäpohdinnoissa. Ymmärretäänkö, mitä 

haasteita omaishoitaja kohtaa työelämässä? Jous-

taako työelämä?  Jos joustaa, niin miten?

 Ihannetilanteessa työehtosopimuksissa huo-

mioitaisiin paremmin työntekijöiden erityiset ti-

lanteet, samaan tapaan kuin nyt on sovittu tietyn 

ikäisten lasten vanhempien sairauspoissaoloista. 

Omaishoidossa olevat alle työikäiset henkilöt eivät 

ole vain lapsia, ikähaitari on taaperosta eläkeikäi-

seen. Haastavat tilanteet ovat moninaisia ja usein 

pitkäkestoisia.

Työpaikkojen henkilöstöstrategioissa on mah-

dollista huomioida perhesyistä, mukaan lukien 

omaishoitotilanteista, johtuvat joustojen tarpeet 

ja luoda työpaikan pelisäännöt.  Uskon, että stra-

tegialähtöinen keskustelu vaikuttaa yleisesti työ-

paikkojen avoimuuteen ja auttaa ymmärtämään 

omaishoitotilanteissa olevien työkavereiden haas-

teita. Yhdenkään omaishoitajan ei pitäisi joutua 

työpaikallaan salailemaan vaikeita tilanteitaan.

On hyvä huomata, että omaishoitotilanteissa ole-

vien työelämän haasteet eivät ratkea pelkästään 

työnantajien kanssa sopimalla. Omaishoitotilan-

teet ovat yksilöllisiä ja työtehtävät moninaisia. On 

vuorotyötä, myöhäistä iltaa, aikaista aamua, on 

neuvotteluja ja työmatkoja. Omaishoitajan tuli-

si venyä, sillä aina työtehtävien joustot eivät toimi 

työnantajan joustavuudesta huolimatta. Palvelujär-

jestelmän tulee tukea omaishoitajien työllistymis-

tä, työssä pysymistä ja etenemistä omalla urallaan. 

Meillä ei ole varaa menettää omaishoitajien työvoi-

maa ja kokemusta.

Pollin slogan sopii hyvin tämän kirjoituksen pää-

tökseksi: ” Omaishoito on joukkuelaji”.

Toivotan kaikille hyvää ja antoisaa syksyä!■

Omaishoitajan haasteet työelämässä
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Pulmia älypuhelimen tai tietokoneen 
kanssa?  Pyydä maksutonta tukea!

Helsingin kaupungin digituki palvelee kaupunkilaisia 
maksutta myös etänä! Autamme Sinua tietokoneen, 
tabletin, älypuhelimen ja sähköisten palveluiden käytössä.

Saat etätukea jättämällä tukipyynnön:
• nettilomakkeella osoitteessa digituki.hel.fi
• puhelimella Helsinki-infoon, puh. 09 310 11 111
• chatissa osoitteessa neuvonta.hel.fi
  (ma-to klo 9-16, pe 10-15)

Saatavissa on myös lähidigitukea, 
katso tukipaikat digituki.hel.fi.

Maksuton
arviokäynti!

Soita 010 850 9510 ja pyydä
maksuton arviokäynti

Keskustellaan yhdessä
vaihtoehdoistanne

Pyydä palveluseteliä kunnaltasi
ja hyödynnä se palveluun, joka tukee
jaksamistanne parhaiten.

Konkreettinen
apu arkeen!

Onko sinulla jo palveluseteli?

www.loistohoiva.fi
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Sanna Kekki työskentelee osaamis-

johtajana Kehitysvammaisten Pal-

velusäätiössä ja on myös 10-vuoti-

aan lapsensa omaishoitaja. KVPS Tukena 

Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kari näkee hy-

vän työnantajuuden edut.

”Molempien roolieni yhdistäminen ei 

olisi onnistunut ilman työnantajan tukea”, 

Sanna Kekki kertoo. ”Ja totta kai se lisää 

myös sitoutumistani työhön. Kun luote-

taan, että hoidat tehtäväsi ja annetaan vie-

lä lisää vastuuta, se lisää motivaatiota.”

Tärkeimpänä Sanna Kekki pitää avoin-

ta ja luottamuksellista keskustelusuhdetta 

esihenkilön kanssa. Tämä edellyttää em-

paattista johtamiskykyä, joka puolestaan 

mahdollistaa konkreettisen tuen.

”Usein lapsen asioiden hoitaminen ta-

pahtuu työajan sisällä, ja näitä pystyn so-

pimaan työnantajan kanssa. Todellisen 

tarpeen tullen työtehtäviäni on räätälöity 

jaksamiseni mukaan.”

Kekin omaishoitajuus ei ole ollut este 

urakehitykselle. Hän toivoisi kaikille työs-

säkäyville omaishoitajille samaa joustavaa 

asioiden sopimista.

            Välittävä 
  työkulttuuri ja 
empaattinen johtajuus tukevat omaishoitajaa

Teksti: Anu Holopainen

”Joskus se tarkoittaa, että teen töitä 

vaikka iltaisin, tai työkone saattaa olla sai-

raalassa mukana.”

Aina töitä ei voida järjestää optimaali-

sesti, joten joustamista toki tarvitaan mo-

lempiin suuntiin, Kekki painottaa.

”Tarvittaessa voidaan sopia kotona 

asioita siten, että löytyy paras ratkaisu.”

Kokonaiskulttuuri kuntoon

Merkittäväksi Sanna Kekki mainitsee 

työpaikan kulttuurin.

”Empaattinen kohtaaminen, saamani 

apu, vinkit ja neuvot”, Kekki listaa työka-

vereiden tarjoamaa tukea. ”Mutta tärkein-

tä on kuulluksi tuleminen ja aito autta-

mishalu.”

Mitä avoimempi pystyy olemaan, sen 

helpompi muiden on auttaa, mutta jos on 

työympäristö, jossa ei uskalla kertoa, ky-

räilyäkin saattaa syntyä, Kekki arvelee.

”Tämä on työelämän hyvinvointinäkö-

kulma, ja välittämisen kulttuuri on iso voi-

mavaratekijä. Jo pelkkä ymmärrys vähen-

tää uupumisriskiä.”
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            Välittävä 
  työkulttuuri ja 
empaattinen johtajuus tukevat omaishoitajaa

Toimitusjohtaja Päivi Kari näkee  
hyvän työnantajuuden edut.

Sanna Kekki työskentelee osaamisjohtajana
ja on lapsensa omaishoitaja.

Työelämän kuormittavuudesta puhu-

taan paljon, mutta uupumus voi tulla 

myös yksityiselämän tilanteista. Autta-

minen ei silti tarkoita pitkiä uupumusva-

paita, vaan asia tulisi ottaa esiin ja miet-

tiä parhaat ratkaisut jo ennen kuin tilanne 

eskaloituu.

”Meillä on yhteiskuntana opittavaa, että 

ymmärtäisimme ihmisten eri tilanteita”, 

Kekki muistuttaa. ”Usein omaishoitajal-

la on iäkäs vanhempi tai sairas puoliso, 

mutta on myös meitä lapsen omaishoita-

jia. Kodin ulkopuoliset aikuiskontaktit ja 

onnistumisen kokemukset ovat meille voi-

mavara.”

Hyvä työnantajuus 
periaatteena

”Meillä alkoi juuri uusi strategiakau-

si, jonka yhtenä teemana on hyvä elämä”, 

kertoo Päivi Kari. ”Haluamme olla hyvä 

ja vastuullinen työnantaja, johon kuuluu 

työntekijöiden elämäntilanteiden huomi-

oiminen.”

Tukenassa ei ole erillisiä periaatteita 

omaishoitajille, vaan yhdenvertaisuuspe-

riaatteella työntekijöiden tarpeisiin vasta-

taan yksilöllisesti.

”Esimerkiksi työvuoroja voidaan sovi-

tella tarpeen mukaan, ja palveluyksiköi-

den kolmivuorotyössä onkin etuna se, että 

arkivapailla onnistuu asioiden hoitami-

nen päiväsaikaan. Myös osittainen hoito-

vapaa tai vuorotteluvapaa on mahdollis-

ta”, Kari kertoo.

Kaikkien etu

Hyvä työnantajuus houkuttaa työnteki-

jöitä ja he sitoutuvat työhön tietäessään 

saavansa tarvittaessa työnantajan tuen.

”Kodin ulkopuolinen työ voi auttaa 

omaishoitajaa jaksamaan”, Kari sanoo. 

”Kun vain saa tehdä omien voimien mu-

kaan. Osa-aikaisestakin työstä saa myös 

lisätuloja, ja työterveyshuollon tukitoimet 

ovat saatavilla.”

Tukena panostaa työkykyjohtamiseen ja 

varhaiseen välittämiseen.

”Jos näkee työntekijän jaksamisen ole-

van koetuksella, asia otetaan puheeksi. Ei 

syyllistäen, vaan ratkaisuja etsien.”

Mutta mikään ei siirry arkeen asti, ellei 

määritellä, mitä periaatteet käytännössä 

tarkoittavat, ja siihen Tukenassa on aina 

panostettu.

”Esihenkilöt kokoontuvat yhdessä poh-

timaan kuinka strategiamme toteutuvat, 

ja kuinka toimeenpanoa voi edelleen ke-

hittää”, Kari kertoo. Hän näkee työnteki-

jöiden tukemisessa hyötyjä koko yhteis-

kunnalle, ja omaishoitajien työpanos on 

tärkeä resurssi.

”Sote-puolella henkilöstöpulaa on pal-

jon”, Kari toteaa. ”Omaishoitajien tuke-

minen on vastuullista koko Suomea aja-

tellen. Mutta kaikkien läheistensä asioita 

hoitavien tukeminen on tärkeää, jotta tä-

män hetken nuoretkin jaksaisivat pitkän 

työuran.”
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Työssäkäynnin ja omaisen hoidon 

yhteensovittamisen kysymykset 

ovat ajankohtaisempia kuin ehkä 

koskaan ennen. Näin erityisesti siksi, että 

ikääntyneiden henkilöiden määrä kasvaa 

vuoteen 2030 mennessä niin, että suurim-

massa osassa kunnista vähintään joka nel-

jäs asukas on yli 75-vuotias. Apua tarvit-

sevien ikäihmisten joukko kasvaa samalla, 

kun hoivaresurssit huoltosuhteen muu-

toksen myötä vähenevät. Tällaisessa tilan-

teessa vanhenevan väestön huollosta vas-

taavien viranomaisten katseet kääntyvät 

meihin omaisiin erityisesti tilanteissa, jos-

sa ikääntyvä henkilö tarvitsee paljon apua, 

kuten muistisairauksissa. Kauppinen – 

Silfver-Kuhalammen (2015) tutkimusten 

mukaan ansiotyötä ja omaisten hoivaa 

yhdistää tällä hetkellä noin 750 000 hen-

kilöä. Meitä on siis hurjan suuri joukko, 

vaikka virallinen omaishoitajastatus kos-

keekin vain pientä joukkoa omaisiaan hoi-

tavia läheisiä.

Äidilläni diagnosoitiin kolme vuotta 

sitten verisuoniperäinen muistisairaus ja 

viime syksynä tilanne muuttui niin, et-

tei hän enää pärjännyt ilman apua. Mi-

nun omaishoitajuuteni alkoi kuitenkin jo 

25 vuotta sitten, kun esikoisemme syntyi 

vaikeasti vammaisena. Toimin 22 vuotta 

hänen virallisena omaishoitajanaan. Vii-

meiset kolme vuotta hän on asunut tehos-

tetun palveluasumisen yksikössä, mutta 

Teksti:
Susanna Saanikari

Omaishoidon 
ja työn yhteen-

sovittaminen 

viettää viikonloput luonamme Töissä olen 

käynyt koko omaishoitajuuden ajan, viral-

lisena omaishoitajan ollessani 80 %:sti ja 

nyt viime vuodet täysiaikaisesti. Nyt siis 

autan myös äitiäni. Mitä siis ajattelen täs-

tä tilanteesta?

Perustuslain mukaan kunta vastaa 

asukkaistaan. Lasten velvollisuus huo-

lehtia vanhemmistaan poistettiin lais-

ta 1970 ja seitsemän vuotta myöhemmin 

myös aviopuolisoiden keskinäinen hoiva-

velvoite. Kuntien viranomaiset olettavat 

kuitenkin automaattisesti, että työssäkäy-

vät ikäihmisten läheiset ottavat hoivavas-

tuun, vaikka omaisella ei olisi voimavaroja 

tähän tehtävään. Samanaikaisesti muisti-

sairaan hoitamisen ohella työikäisten on 

hoidettava palkkatyönsä ja perheensä, joi-

den lisäksi hänellä voi olla muitakin hoito-

velvoitteita. Tänä päivänä on myös oltava 

työelämässä täysillä mukana.

Muistisairauteen liittyy usein sairau-

dentunnottomuutta, joka aiheuttaa pa-

himmillaan sen, että muistisairas kokee 

voivansa toimia itsenäisesti, vaikka avun 

tarvetta on niin henkilökohtaisen hoivan 

kuin erilaisen asiointien kuten lääkäris-

sä käyntien, lääkehoidon, pankkiasioiden 

osalta. Kotipalvelu voi parhaimmillaan 

katsoa, että vanhus syö ja ottaa lääkkeen-

sä sekä käy kerran viikossa suihkussa. Ko-

tihoidon määrittelyn mukaan noin kym-

menen minuutin käynti päivässä riittää. 

Kaiken muun tarvittavan avun on jär-

jestyttävä joko muilla tukipalveluilla tai 

sitten omaisten toimesta. Tukipalvelu-

jen saanti ei ole aina yksinkertaista ja on 

monella vanhuksella myös kustannus-

kysymys. Palvelut maksavat. Ja sellaista 

palvelua ei tiettävästi ole, joka selvittää 

toistuvat pankkitilien tai puhelimien sul-

kemiset, lehtien ja laitteiden tilaamiset 

sekä omaisuuden myynnit. Muistisairaan 

vanhuksen tilanne saattaa olla se, että lää-

kärin käyntiä voi joutua odottamaan tois-

ta kuukautta ja lääkitys jää aloittamat-

ta. Moni meistä läheisistä on ihmeissään, 

kun omainen esimerkiksi löytyy pakatun 

repun kanssa eteisestä eikä tiedä missä 

asuu. Ulkona saattaa olla toistakymmentä 

astetta pakkasta. Myös yksinäisyys vaivaa 

muistisairasta ja mieli on helposti maas-

sa. Kun toimintakyky on heikentynyt, ra-

ha-asiat menevät helposti solmuun. Ny-

kyteknologian hallinta on muistisairaalle 

ikäihmiselle hyvin vaikeaa. Kaikesta tästä 

minulla on henkilökohtaista kokemusta.

Meillä on paljon hyvää ja hienoja jär-

jestelmiä; maailmanlaajuisesti katsottuna 

on varmasti varsin hyvä vanheta Suomes-

sa. Tällä kokemuksella me omaishoitajat 

uskallamme väittää, että sotepiiriuudis-

tus tai teknologian kehitys ei tule ratkai-

semaan vanhusten hoitoon liittyviä on-

gelmia. Ainoa toimiva ratkaisu tähän 

tilanteeseen, jossa ikäihmisiä ja muistisai-

- Työssäkäyvien läheisten velvollisuus 
hoitaa omia muistisairaita omaisiaan?
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raita on enemmän, on asenteiden ja pro-

sessien muuttaminen niin, että omaisten 

ääntä kuunnellaan muistisairauden alusta 

asti sen loppuvaiheeseen nykyistä parem-

min. Kotihoidon henkilökunta tekee var-

masti parhaansa nykyisien käytäntöjen ja 

sääntöjen puitteissa. Prosessit eivät kui-

tenkaan ole täysin toimivia. Käytännössä 

tälläkään hetkellä järjestelmä ei siis toimi 

ilman omaisten panosta. Oikein käytetty-

nä teknologia on hyvä apuväline, mutta 

valitettavasti muistisairas ei pysty käyttä-

mään liian teknisiä laitteita. Teknologian 

kehitys toki mahdollistaa uusien toimin-

tatapojen käyttöön ottamisen eli on myös 

aito mahdollisuus parantaa hoidon tasoa 

ja myös omaisten jaksamista. Sotepiiri-

uudistus voisi osaltaan olla mahdollisuus 

lähteä kehittämään prosesseja oikeaan 

suuntaan. Uskon, että mikäli nyt ei tehdä 

mitään, tilanne tulee vastaan entistä han-

kalampana viiden-kuuden vuoden sisällä■
 

(Hallitusohjelman mukaisesti Suomes-

sa on laadittu poikkihallinnollinen ikäoh-

jelma eli Kansallinen ikäohjelma vuoteen 

2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. So-

siaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyy 

kuvaus iäkkäiden palveluista ja laatusuo-

situkset hyvän ikääntymisen turvaami-

seksi ja palvelujen parantamiseksi 2022-

2023 eli ns. laatusuositukset. Kannattaa 

tutustua.) ■

 

”EDUNVALVONTANURKKA”
Ote Kuinka lakia luetaan -seminaarista

Maria Pernu, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Lakisääteinen vapaa 
(Laki omaishoidon tuesta, 4 §) 

• Omaishoitajalla on oikeus pitää va-
paata vähintään kaksi vuorokautta 
kalenterikuukautta kohti

• Omaishoitajalla on oikeus pitää va-
paata vähintään kolme vuorokautta 
kalenterikuukautta kohti, jos hän on 
sidottu hoitoon ympärivuorokauti-
sesti tai jatkuvasti päivittäin. 

• Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, 
että omaishoitaja pitää lakisääteiset 
vapaansa useampana alle vuorokau-
den pituisena jaksona.   

(8 §, omaishoitosopimus)

Susanna Saanikari on koulutettu 
omaishoidon kokemusasiantuntija 
sekä omaishoitaja

Teksti: Lea Lindqvist

Lain soveltaminen:

Voiko kunta periä kerran viikossa 6 
h tapahtuvasta omaishoidon lakisää-
teisen vapaan korvaavasta päivätoi-
minnasta kertahinnan, joka kuukau-
dessa tekee asiakasmaksuksi 4 x 11,60 
eikä 1 x 11,60 (yht. 24 h)?
Kuntaliiton sivuilla ohjeistetaan seu-
raavasti: ”Vapaasta, joka pidetään 
useammassa alle vuorokauden jak-
sossa, voidaan periä enintään yksi 
asiakasmaksulain 6 b §:n tarkoittama 
maksu vapaata vuorokautta kohti eli 
enintään 11,60 euroa. Asiakasmaksu 
voidaan periä ensimmäisen vapaajak-
son alkaessa.” 

Luento luettavissa Omaishoitajaliiton sivuilta: 

https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2022/03/

Omaishoitajaliitto_asiakasmaksut-16032022.pdf 

Käytännön tapaus Vantaalta:

Omaishoitolaissa määritellään lakisääteiseksi vapaaksi joko kaksi tai kolme vuo-

rokautta. Todellisuudessa lyhytaikaishoidossa vuorokaudet eivät vapaiden käytössä 

kuitenkaan aina täyty. Esim. omaishoitaja vie hoidettavan maanantaina klo 13 lyhy-

taikaisjaksolle ja noutaa hänet keskiviikkona klo 13. Tällöin kertyy käytännössä ai-

noastaan kaksi vapaavuorokautta. 

Tällaisessa tilanteessa oleva omaishoitaja otti yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamie-

heen. Hän ohjeisti omaishoitajaa vetoamaan lakiin, joka määrittelee vapaat vuoro-

kauden mittaiseksi. Tämän seurauksena omaishoitajan vapaiden aikainen lyhytai-

kaishoito järjestyi täysimittaisina vuorokausina eli käytännössä ma klo 13 - to klo 13. 

https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2022/03/
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Palkkatyötä tekevä tai työtön työn-

hakija voi ryhtyä myös omaishoi-

tajaksi. On kuitenkin tärkeää tie-

tää, mihin on oikeutettu ja kuinka sen saa. 

Kokosimme tähän keskeisimmät asiat.

Teksti: Soili Hyvärinen ja 
Anu Holopainen

Työssäkäyvän 
omaishoitajan        
   tietopuketti

Jos olet työelämässä ja haet 
omaishoidon tukea:

Pyydä omaishoidon sosiaaliohjaajaa-

si kirjaamaan hoito- ja palvelusuunni-

telmaan selkeästi, että omaishoitajana 

voit käydä kokopäivätöissä sekä sen, mi-

ten työpäivän aikainen hoito järjestetään. 

Tämä turvaa osaltaan sitä tilannetta, että 

joutuisit työttömäksi työnhakijaksi. Jos 

kirjausta ei ole tehty, työvoimaviranomai-

set voivat katsoa, että olet työllistynyt ko-

koaikaisesti omaishoitajana etkä ole oi-

keutettu työttömyysturvaan.

Jos olet omaishoitaja ja joudut työttö-

mäksi, sinun tulee ilmoittaa TE-toimis-

toon omaishoitajuudestasi sekä tehdä sel-

vitys hoivatehtävistäsi ja niiden ajallisesta 
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sitovuudesta. Jos omaishoito estää koko-

päivätyön tekemisen, et voi saada työttö-

myysetuutta. 

Lisätietoa omaishoidon   
tuesta ja sen hakemisesta:

Helsingissä:
• Seniori-info 09 310 44556 ma - pe

klo 9 - 15 / seniori-info@hel.fi
• Helsingin vammaisneuvonta

09 310 32889 ma, ke ja pe klo 9 - 11,
ti ja to klo 9 - 11 ja 12 – 14

• sote.vammaisneuvonta@hel.fi

Vantaalla:
• Vantaan seniorineuvonta

09 839 24202 ma - pe klo 9 - 15 /
seniorineuvonta@vantaa.fi

• Vantaan vammaisneuvonta
09 839 24682 ma - pe klo 9 - 15 /
vammaisneuvonta@vantaa.fi

Voit olla yhteydessä myös Pääkaupunki-
seudun omaishoitajat ry:hyn. Neuvonta-
numeromme 050 551 4335 palvelee sinua 
ma - to klo 9 - 15.

Omaishoitovapaa on osa 
työsopimuslakia

Työsopimuslakiin (7 § b) tuli 1.8.2022 

voimaan omaishoitovapaa. Sen mukaan 

työntekijällä on kalenterivuoden aikana 

oikeus saada enintään viisi palkatonta va-

paapäivää henkilökohtaisen avun tai tuen 

tarjoamiseksi omaiselle tai samassa talo-

udessa asuvalle läheiselle, jos tämä tar-

vitsee työntekijän läsnäoloa edellyttävää 

avustamista tai tukea toimintakykyä huo-

mattavasti alentaneen vakavan sairauden 

tai vamman vuoksi. Oikeus vapaaseen on 

myös saattohoitoon osallistuvalla. 

Tässä omaishoitovapaassa kannattaa 

huomioida, että hoidon tarvitsijan tulee 

asua samassa taloudessa. Se ei siis tue nii-

den omaishoitajien vapaan tarvetta, jotka 

hoitavat läheistään eri talouteen, vaikka 

he olisivat virallisen sopimuksen tehneitä 

omaishoitajia.
(Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-

sa/2001/20010055/)

Työajan joustoja:

Työssäkäyvällä omaishoitajalla on työ-

aikaan liittyviä jouston mahdollisuuksia. 

Työaikaan liittyvät joustot on aina sovit-

tava työnantajan kanssa. Tarkista myös 

oman työpaikkasi mahdolliset paikalliset 

sopimukset.

Työaikalain mukaan mahdollisia ovat 

seuraavat joustot: liukuva työaika, jous-

totyöaika ja lyhennetty työaika. Sen li-

säksi on mahdollisuus työaikapankkiin.

Sillä tarkoitetaan työaikalaissa työ- ja va-

paa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla 

työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajak-

si muutettuja rahamääräisiä etuuksia voi-

daan säästää ja yhdistää toisiinsa.

(Katso lisää: https://www.finlex.fi/fi/laki/

ajantasa/2019/20190872.)

Työsopimuslaista löytyy omaishoitova-

paan lisäksi myös muita jouston mahdolli-

suuksia. Eräs näistä on osittainen hoitova-

paa, jossa muun muassa erityisen hoidon 

ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai 

pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi 

saada osittaista hoitovapaata, kunnes lap-

si täyttää 18 vuotta. Tilapäinen hoitova-

paa mahdollistaa alle 10-vuotiaan lapsen 

vanhemmalle vapaata neljä työpäivää. Tä-

män lisäksi on vielä poissaolo pakottavis-

ta perhesyistä, joka mahdollistaa tilapäis-

tä vapaata, sekä poissaolo perheenjäsenen 

tai muun läheisen hoitamiseksi, jossa voi-

daan mahdollistaa työntekijälle määräai-

kainen työstä poissaolo.

(Työsopimuslaki: https://www.finlex.fi/fi/

laki/ajantasa/2001/20010055#L4P7b)

Oletko sinä etäomaishoitaja?

Työikäisistä ja työssäkäyvistä omaishoi-

tajista osa on etäomaishoitajia. Moni ei 

tunnista olevansa etäomaishoitaja, sillä 

aiheesta puhutaan vielä suhteellisen vä-

hän. Palvelujärjestelmäkään ei tunnis-

ta etäomaishoitoa, vaikka se tukee hoivan 

tarvitsijan asumista ja selviytymistä koto-

na.

Mitä sitten on etäomaishoito ja kuka on 

etäomaishoitaja? Etäomaishoitaja huo-

lehtii ja auttaa läheistään etäältä. Tyypil-

linen esimerkki etäomaishoitajasta on 

työssäkäyvä nainen, joka huolehtii joko 

molemmista tai toisesta vanhemmastaan 

toiselle paikkakunnalle jopa satojen kilo-

metrien päähän. Konkreettinen hoivatyö 

tehdään usein viikonloppuisin ja loma-ai-

koina. Etänä huolehditaan läheisen sel-

viytymisestä puhelimen tai muun vastaa-

van etäteknologian avulla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sil-

loin kun ollaan hoivan tarvitsijan luona, 

tehdään kaikkea sitä, mitä läheinen tar-

vitsee selviytyäkseen kotona: suihkute-

taan, pestään pyykkiä, tehdään ruokaa, 

siivotaan, hoidetaan lääkärit, lääkkeet ja 

niin edelleen. Tiedämme, että vaippaa ei 

voi vaihtaa etänä, eli etäomaishoitaja jär-

jestää tarvittavia palveluja ja tukia, jotta 

läheinen pärjää silloin kun etäomaishoi-

taja on omassa ”elämässään” – kodissaan 

ja työssä. 

Etäomaishoivaan liittyvä välimatka ja 

sitä kautta konkreettisen läsnäolon puu-

te on haaste etäomaishoitajalle. Jos hoi-

vaa tarvitseva läheinen on kognitioltaan 

kyvykäs ja pystyy ilmaisemaan palveluis-

sa hoivan tarpeensa sekä kertomaan voin-

nistaan etäomaishoitajalle, on tilanne ehkä 

hieman helpompi kuin jos kyseessä on 

muistisairas tai mielenterveyskuntoutuja ■

Lukuvinkki: 
kokemusromaani Aina omanne

Taina Litmanen on kirjoit-

tanut kirjan Aina omanne. Se 

on fiktiivinen romaani etä-

omaishoitajuudesta, mut-

ta tapahtumat perustuvat 

faktaan ja aitoihin ko-

kemuksiin. Kirjan ta-

pahtumat sijoittuvat 

Itä-Suomeen tilantee-

seen, jossa veljellä on mie-

lenterveysongelmia ja vanha isä tarvitsee 

myös apua. Aina omanne on vahva kertomus 

etäomaishoitajan pyrkimyksestä elää kahdel-

la paikkakunnalla sekä siitä, miten hoivan ja 

oman elämän yhteensovittaminen aiheuttaa 

ristiriitaisia tunteita.
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Uni on tärkeä voimavara, jonka aikana tapahtuu hyvin-

vointimme ja terveytemme kannalta oleellisia toimin-

toja. Esimerkiksi syvän unen aikana aivojen energi-

avarannot täydentyvät, ja edellisenä päivänä aivoihin kertyneet 

kuona-aineet poistuvat. Nukkuminen on merkityksellistä myös 

oppimiselle. Päivän aikana opiskeltu tieto ja harjoitetut taidot 

vahvistuvat unen aikana. Lisäksi uni on edellytys immuunijärjes-

telmämme toimivuudelle, painon hallinnalle ja mielenterveyden 

ylläpitäytymiselle.

Univajetta syntyy silloin, kun nukutaan liian vähän tarpeeseen 

nähden. Yhdenkin huonosti nukutun yön jälkeen meillä voi olla 

vaikeuksia keskittyä työhön tai unohtelemme asioita. Lyhyt uni-

vaje vaikuttaa nopeasti myös mielialaamme aiheuttaen ärtymystä 

tai alakuloa. Pitempään jatkunut häiriintynyt yöuni pitää veren-

sokeria ja tulehdusarvoja koholla. Ne kuitenkin normalisoituvat 

nopeasti, kun univelka korvataan riittävällä ja laadukkaalla unel-

la.

Uni häiriintyy herkästi ulkoisista tai sisäisistä syistä. Huonos-

ti nukutut yöt kuuluvat normaaliin elämään.  Joskus löydämme 

syyn häiriintyneeseen yöuneen päivän aikaisista tapahtumista, 

mutta emme aina. Emme voi myöskään tahdon avulla nukahtaa, 

toki valvoa jonkin aikaa, vaikka väsyttäisikin.Kun elämän kuor-

mitus kasvaa, nukkuminen saattaa häiriintyä muutamaksi vii-

koksikin. Kuormituksen vähetessä uni yleensä palautuu normaa-

liksi. Ne voivat olla kuitenkin tilanteita, jolloin unettomuus jää 

päälle. Kun unettomuus muuttuu pitkäaikaiseksi jatkuen jopa 

kuukausia ja vaivaten vähintään kolmena iltana tai yönä viikossa, 

on se sairausasteinen unettomuushäiriö.

Unettomuus, sekä oireena että sairautena, voi ilmetä vaikeute-

na nukahtaa, ylläpitää unta tai liianaikaisena aamuöisenä herää-

Hyvä uni
misenä. Se voi ilmetä kaikilla noilla tavoin tai vaihdellen. Yleistä 

on, että unettomuus alkaa vaikeutena nukahtaa, mutta jatkues-

saan se muuttuu unen ylläpitämisen vaikeudeksi. Ilmenee unet-

tomuus miten tahansa, on hoitosuositus aina sama.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat lukuisat tutkimuk-

set vahvistaneet, että unettomuushäiriön suositeltavin hoitomuo-

to ovat lääkkeettömät menetelmät, ns. kognitiivisbehavioraaliset 

menetelmät, joiden avulla puretaan unettomuuden mekanismi-

na toimivaa ylivireyttä.

Hoitokäytäntöön kuuluu tiedon lisääminen vireystilan sääte-

lystä, unen rakenteesta ja tehtävistä sekä unettomuuden psykolo-

gisista ja fysiologisista mekanismeista. Tieto perustelee lääkkeet-

tömät menetelmät ja harjoitteet, joita unettomuuden hoidossa 

käytetään. Sitä tietoa ja niitä menetelmiä voi käyttää hyväkseen 

silloinkin, kun uni karkaa tilapäisesti. Kun tietää mitä ja miksi 

pitää tehdä, saattaa ehkäistä unettomuuden pitkittymisen sairau-

deksi.

Kirjoittaja: Anne Huutoniemi, unihoitaja

Yhdistyksemme järjestää Helsingin kaupungin avustuksella helsinkiläisille, akuutissa omaishoito-  
tilanteessa oleville omaistaan hoitaville henkilöille ilta- ja viikonloppu-unikurssit. 
Lue kurssin vetäjän perustelut sille, miksi kenties juuri sinun kannattaisi osallistua siihen.

Unikurssit helsinkiläisille 
omaishoitajille

Kamppailetko uniongelmien kanssa? Oletko valmis etsi-

mään asiaan ratkaisuja?

Tervetuloa mukaan ilta- tai lauantaikurssille, joissa ope-

tellaan unenhuoltoon liittyviä asioita pitkän linjan unihoi-

taja Anne Huutoniemen opastuksella. 

Kts. lisätiedot s.23
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Yrittäjyys, äitiys ja 
omaishoito 
– yksi moniääninen tarina

Meille omaishoitajille läheisen 

hoitaminen on usein koko-

päivätyö, josta ei aina heru 

kiitosta. Vaikka omaishoito on sydämen 

asia, monet meistä voivat tuntea elämästä 

puuttuvan jotain omaa. Lapsemme, van-

hempamme tai puolisomme hoitajina elä-

määmme ohjaavat heidän tarpeensa ja hy-

väksymme sen osana elämämme polkua.

Omaishoitajien hyvinvointia painote-

taan runsaasti omaishoitoa käsittelevässä 

kirjallisuudessa. Tutkimukset osoittavat, 

että onnellisuus ja hyvinvointi ovat kiinte-

ässä yhteydessä työuraan. Se on yksi niistä 

syistä, miksi omaishoitajat ryhtyvät yrittä-

jiksi tavoitellessaan tasapainoa elämään-

sä.

Haluan kertoa yhden tarinan, joka on 

rehellinen kertomus siitä, millaista elä-

mämme on. Tarina perustuu sekä henki-

lökohtaisiin että muiden kokemuksiin. Se 

on esimerkki siitä, mitä voisi olla ja mitä 

ei pitäisi olla.

Tarina kertoo nuoresta, ulkomaalais-

taustaisesta äidistä, jonka ensimmäinen 

lapsi syntyi erityisenä. Peloissaan ja sosi-

aalisesti eristyksissä äidin oli vaikea löy-

tää voimia lähteä kodin ulkopuolelle lap-

sen ensimmäisinä elinvuosina. Hän yritti 

ja havaitsi: hänen lapsensa ei käyttäytynyt 

kuten muut lapset. Tuntemattomat ihmi-

set kuiskailivat ja antoivat ymmärtää, ettei 

hänen lapsensa ollut ”normaali”. Tämä 

sai hänet karttamaan kodin ulkopuolis-

ta elämää. 

Elämä hidastui ja vähäinenkin sosi-

aalinen verkosto katosi. Kaukana asu-

va suku ei oikein käsittänyt hänen tilan-

nettaan, mikä lisäsi hänen epätoivoaan. 

Äitinä hän ei ollut masentunut lapsensa 

erityisyyden vuoksi, vaan koska ei tien-

nyt, miten auttaa lastaan. 

Eristyneisyyden lisääntyessä lisääntyi 

myös hänen halunsa löytää elämälleen 

jokin muukin tarkoitus. Intensiivisten 

vauvavuosien uuvuttamana hän vei lap-

sen kolmevuotiaana päivähoitoon muu-

tamiksi tunneiksi viikossa.  

Koska äiti oli aina ollut ns. “toimin-

nan nainen”, hän mietti, mitä voisi tehdä 

niinä muutamina tunteina, kun lapsi oli 

hoidossa. Nämä muutamat tunnit olivat 

kallisarvoisia hänen miettiessä omaa ti-

lannettaan myös muulta kannalta kuin 

erityislapsen äitinä. Päästessään osaksi 

paikallista opettajayhteisöä hänen itse-

luottamuksensa kasvoi ja urasuunnitel-

mat vahvistuivat. 

Hänen aloittamiinsa opintoihin liit-

tyi yrityksen perustaminen. Siinä haas-

tavinta oli rahoituksen hankkiminen. Se 

järjestyi kuitenkin startup-rahoituksen 

ja maahanmuuttajanaisille tarkoitetun 

lainan avulla. Yrityssuunnitelman teke-

Kirjoittaja: Regina Casteleijn-Osorno, 

käännös: Tuulikki Hakala

minen oli hyvä työkalu oman yritysidean 

reflektoinnissa ja auttoi rahoittajien va-

kuuttamisessa idean toimivuudesta.

Yritystoiminnan kasvaessa ja kehittyes-

sä hän oppi enemmän itsestään kuin olisi 

koskaan voinut kuvitella. Hänen poikan-

sa kasvoi isoksi, ja vaikka hän joutui lopet-

tamaan yritystoimintansa, hän oli saavut-

tanut elinikäisen rohkeuden, tietoisuuden 

siitä, että mikä tahansa on mahdollista.

Suoritan tohtoriopintoja Turun yliopis-

tossa ja tutkimukseni aiheena on yrittä-

jyys lapsen omaishoitajuuden ohessa. Tut-

kimukseni on vasta alkuvaiheessa, mutta 

sen tarkoituksena on tarkastella sitä, voi-

ko yrittäjyys lisätä hyvinvointia ja vähen-

tää erityistä tukea tarvitsevan lapsen äi-

tiyteen liitettyä stigmaa. Etsin asiasta 

kiinnostuneita äitejä keskustelemaan sii-

tä kanssani ja haluan rohkaista keskuste-

luun mukaan myös niitä äitejä, jotka ovat 

vasta harkinneet yrittäjyyttä.

Lue Reginan englanninkielinen  

syventävä artikkeli kotisivultamme 

www.polli.fi/ https://www.polli.fi/ent-

repreneurship-motherhood-and-care-

giving-one-story-with-many-voices/

Regina toivoo yrittäjyyttä harkitsevien 

omaishoitajaäitien yhteydenottoa   

liittyen tohtorintutkintoonsa.

http://www.polli.fi/
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Miksi työnantajan kannattaa 
olla omaishoitajaystävällinen?

Monilla aloilla on pula työvoimasta. 

Samaan aikaan hoiva siirtyy yhä enem-

män koteihin. Mistä työvoimaa työmark-

kinoille, entä kuka hoivaa hoivan tarvitsi-

jaa kotona? Tarvitaan siis ratkaisuja 

siihen, miten nämä kaksi asiaa olisi yhdis-

tettävissä – ja mielellään siten, että kohta 

ei olisi kaksi apua tarvitsevaa: alkuperäi-

nen hoidettava sekä työn ja omaishoivan 

ristipaineissa uupunut omaishoitaja.

 Englannissa ns. omaishoitajaystävälli-

sistä työpaikoista on puhuttu jo pitkään ja 

seuraavassa joitain poimintoja omaishoi-

tajaystävällisyyden eduista ja annetuista 

toimenpidesuosituksista.

 Omaishoitajaystävällisessä työpaikassa 

työskentelevät omaishoitajat harkitsevat 

muita omaishoitajia harvemmin työtun-

tien vähentämistä tai työstä irtisanoutu-

mista. He pystyvät myös keskittymään 

työhönsä paremmin kuin toisenlaisissa 

työpaikoissa työskentelevät omaishoita-

jat. Omaishoitajaystävällisyys edistää 

uskallusta ottaa vastaan ylennyksiä tai 

hakea työtä hoivavelvoitteesta huolimat-

ta. Se saattaa myös vähentää sairauslo-

mien ja palkattomien vapaiden ottamis-

ta hoivavelvoitteiden vuoksi verrattuna 

muihin työssäkäyviin omaishoitajiin.

Työssäkäyvien omaishoitajien tukemi-

sella nähdään olevan etuja sekä työnan-

tajille että työntekijöille. Hyviä käytän-

teitä tulisi pohtia yhteistyössä omaishoi-

tajien kanssa. Käytänteiden tulisi olla 

joustavia, jotta ne tukisivat erilaisissa 

omaishoitotilanteissa olevia työntekijöi-

tä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi 

joustavan työajan ja etätyömahdollisuu-

den laajentaminen koskemaan mahdol-

lisimman monia omaishoitajia. Omais- 

hoidon ja työn haitalliset vaikutukset 

kohdistuvat useammin naisiin kuin 

miehiin. Miksi on näin ja mitä asialle voisi 

tehdä – sitä tulisi pohtia ja saada aikaan 

vaikuttavia toimenpiteitä naisten tukemi-

seksi. Myös monilla esimiestehtävissä 

olevilla on omaishoitovelvoitteita. Heihin 

kohdistuvilla tukitoimenpiteillä voi olla 

positiivinen vaikutus myös heidän 

alaisiinsa.

 Työpaikoilla tulisi myös muodollisesti 

tunnustaa se, että töissä on hyvin todennä-

köisesti omaishoitovelvoitteisia työnteki-

jöitä ja kehittää rakenteita tukemaan 

heidän työssä jaksamistaan ja hyvinvoin-

tia. On havaittu, että työntekijöiltä 

puuttuu tietoa näistä tukitoimista. Siten 

käytännöt tulisi julkistaa avoimesti ja 

säännöllisesti.

Lähde: https://www.cipd.co.uk/Ima-

ges/supporting-working-carers-2_t-

cm18-80339.pdf

Teksti: 
Tuulikki Hakala

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on 
kehittänyt omaishoidon kokemusasian-
tuntija -OKA®-koulutusmallin erityisesti 
omaishoitoon. 
 OKA®-koulutus kestää kahdeksan 
kuukautta. Koulutuksen laajuus on 100 h, 
sisältäen lähiopetuksen (60 h) ja itsenäi-
sen työskentelyn (40 h). Koulutustapaa-
misten kesto on 3 - 4 tuntia ja tapaamisia 
on joka toinen viikko. 

 Koulutus on maksuton.

 OKA®-koulutus antaa valmiuksia 
toimia erilaisissa kokemusasiantuntijan 
tehtävissä yhteistyössä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisten ja päättäjien 
kanssa. Koulutus antaa tukea ja vahvis-
tusta omaan tilanteeseen ja oman 
kokemusasiantuntijuuden rakentumisel-
le.
 Vuoden 2023 alussa järjestetään 
viides OKA®-koulutus. Haku koulutuk-
seen toteutuu vuoden 2022 lopussa. 
Hakulomakkeita koulutukseen saa tilata 
allekirjoittaneelta. Seuraa myös ilmoitte-

lua nettisivuiltamme www.polli.fi, jonne 
laitamme tarkempaa tietoa syksyn aikana.

LISÄTIETOJA OKA®-koulutuksesta, 
omaishoidon koulutetuista kokemus-
asiantuntijoista sekä kokemusasian-
tuntijatoiminnasta puh. 040 544 0311 / 

lea.lindqvist@polli.fi 

Ennakkotietoa OKA®-koulutuksesta

Monilla aloilla on pula työvoi-

masta. Samaan aikaan hoi-

va siirtyy yhä enemmän ko-

teihin. Mistä työvoimaa työmarkkinoille, 

entä kuka hoivaa hoivan tarvitsijaa koto-

na? Tarvitaan siis ratkaisuja siihen, miten 

nämä kaksi asiaa olisi yhdistettävissä – ja 

mielellään siten, että kohta ei olisi kaksi 

apua tarvitsevaa: alkuperäinen hoidetta-

va sekä työn ja omaishoivan ristipaineissa 

uupunut omaishoitaja.

Englannissa ns. omaishoitajaystäväl-

lisistä työpaikoista on puhuttu jo pit-

kään,  ja seuraavassa joitain poimintoja 

omaishoitajaystävällisyyden eduista ja an-

netuista toimenpidesuosituksista.

Omaishoitajaystävällisessä työpaikassa 

työskentelevät omaishoitajat harkitsevat 

muita omaishoitajia harvemmin työtun-

tien vähentämistä tai työstä irtisanoutu-

mista. He pystyvät myös keskittymään 

  Miksi työnantajan kannattaa 
olla omaishoitajaystävällinen?

Teksti: 

Tuulikki Hakala

työhönsä paremmin kuin toisenlaisissa 

työpaikoissa työskentelevät omaishoita-

jat. Omaishoitajaystävällisyys edistää us-

kallusta ottaa vastaan ylennyksiä tai ha-

kea työtä hoivavelvoitteesta huolimatta. 

Se saattaa myös vähentää sairauslomien 

ja palkattomien vapaiden ottamista hoi-

vavelvoitteiden vuoksi verrattuna muihin 

työssäkäyviin omaishoitajiin.

Työssäkäyvien omaishoitajien tukemi-

sella nähdään olevan etuja sekä työnanta-

jille että työntekijöille. Hyviä käytänteitä 

tulisi pohtia yhteistyössä omaishoitajien 

kanssa. Käytänteiden tulisi olla jousta-

via, jotta ne tukisivat erilaisissa omaishoi-

totilanteissa olevia työntekijöitä. Tällaisia 

voisivat olla esimerkiksi joustavan työ-

ajan ja etätyömahdollisuuden laajentami-

nen koskemaan mahdollisimman monia 

omaishoitajia. Omaishoidon ja työn hai-

talliset vaikutukset kohdistuvat useam-

min naisiin kuin miehiin. Miksi on näin ja 

mitä asialle voisi tehdä – sitä tulisi pohtia 

ja saada aikaan vaikuttavia toimenpiteitä 

naisten tukemiseksi. Monilla esimiesteh-

tävissä olevillakin on omaishoitovelvoit-

teita. Heihin kohdistuvilla tukitoimenpi-

teillä voi olla positiivinen vaikutus myös 

heidän alaisiinsa.

Työpaikoilla tulisi myös tunnustaa 

se, että töissä on hyvin todennäköises-

ti omaishoitovelvoitteisia työntekijöitä 

ja kehittää rakenteita tukemaan heidän 

työssä jaksamistaan ja hyvinvointia. On 

havaittu, että työntekijöiltä puuttuu tietoa 

näistä tukitoimista. Siten käytännöt tulisi 

julkistaa avoimesti ja säännöllisesti■

Lähde: https://www.cipd.co.uk/Images/

supporting-working-carers-2_tcm18-

80339.pdf

https://www.cipd.co.uk/Images/supporting-working-carers-2_tcm18-80339.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/supporting-working-carers-2_tcm18-80339.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/supporting-working-carers-2_tcm18-80339.pdf
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V iime kuukausina moni meistä on havainnut omassa 

elämässään työvoimapulan. Käsipareja puuttuu mm. 

päiväkodeista, sairaaloista, joukkoliikenteestä, ravin-

toloista ja kauppojen varastoista. Ongelmat ovat suurimmat yksi-

tyisillä palvelualoilla, mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa saata-

vuushaasteet tuntuvat myös kovina. Niiden myötä hoito- ja muut 

jonot pitenevät ja palveluiden laatu heikkenee.

Avoinna oleviin työpaikkoihin ei yksinkertaisesti ole riittävästi 

hakijoita tai heillä ei ole oikeanlaista osaamista. Lisäksi kannus-

tinloukut ja alan tai yrityksen heikko houkuttelevuus löytyvät 

rekrytointihaasteiden taustalta.

Ongelman ratkaisemiseen tarvitaan useita keinoja. Koulu-

tusjärjestelmämme on aikaisempaa paremmin pystyttävä vas-

taamaan muuttuviin osaamistarpeisiin. On myös varmistettava 

työssä tapahtuvan oppimisen lisäksi työelämälähtöiset ja helposti 

saavutettavissa olevat julkiset palvelut jatkuvalle oppimiselle. Li-

säksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja jo maassa ole-

vien työllistymistä vauhditettava.

Omaishoitajien näkökulmasta kehitettävää on erityisesti so-

siaaliturvajärjestelmässämme. Kannustin- ja byrokratialoukut 

tekevät työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta usein lähes 

mahdotonta. Vaikka tulorekisterin käyttöönotto on helpottanut 

tilannetta, tarvitaan muutoksia myös lainsäädännössä. Olisi tär-

keää, että jokaisen työtunnin vastaanottaminen ja tekeminen oli-

si kannattavaa sekä oman toimeentulon näkökulmasta turvallis-

ta.

Vieraskynä
Mari Kiviniemi
toimitusjohtaja, Kaupan liitto

Omaishoitajille 
väyliä 
työelämään

Kyse ei omaishoitajien kohdalla ole kuitenkaan pelkästään 

etuusjärjestelmän ongelmista. Työn on oltava sellaista, että se 

tarvittaessa joustaa ja on ylipäänsä mahdollista sovittaa vaati-

vaan omaishoitajan arkeen. Nämä ehdot täyttyvät kuitenkin ny-

kyään monessa työtehtävässä. Koronapandemian aikana ha-

vaittiin, että etätyöt ovat tehokas ja tuloksekas tapa tehdä töitä. 

Vaikkei se kaikissa töissä ole mahdollista, ajanjakso lisäsi jousta-

vuutta erittäin monella työpaikalla.

Myös työn osa-aikaisuus on joustoelementti, joka sopii monil-

le. Kauppa esimerkiksi työllistää paljon osa-aikaisia; noin joka 

neljäs kaupan alan palkansaaja on osa-aikainen. Vähittäiskau-

pan työntekijöistä osa-aikaisia on liki 60 % johtuen alan erityis-

piirteistä. Osa-aikaisten avulla kaupat pystyvät mitoittamaan 

työvoiman määrän kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen 

voimakkaan vaihtelun mukaan niin, että henkilökuntaa on riittä-

västi juuri oikeaan aikaan.

Omaishoitotilanteessa olevia perheitä on pelkästään pääkau-

punkiseudulla kymmeniä tuhansia. Heistä suuri osa on työikäi-

siä, mutta vain osalle työhön osallistuminen on edellä mainituista 

ongelmista johtuen mahdollista. Palkkatyö olisi kuitenkin mo-

nelle omaishoitajalle oman henkisen jaksamisen näkökulmasta 

ja toki myös taloudellisista syistä tärkeää. Tässä asiassa työnte-

kijän, työnantajan ja yhteiskunnan edut yhdistyvät. Esteiden rai-

vaamista vielä tarvitaan ja sitä työtä on syytä tehdä ripeästi yh-

dessä.
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Lähde kulttuuri-
tapahtumiin!

Helsingin kaupungin kulttuurikaveri lähtee seuraksesi, 
varaa liput puolestasi ja avustaa tai opastaa sinua tarvit-
taessa tapahtumassa. Toiminta on tarkoitettu kaikille yli 
18-vuotiaille helsinkiläisille. Maksat kulttuurikaverin 
kanssa pääsylipustasi korkeintaan 5 € alla olevan listan 
kohteiden tapahtumista. Kulttuurikaverin seura ja opastus 
on ilmaista!

Kohteita ovat: 
Elokuvat 
Kino Regina

Teatteri
Helsingin kaupunginteatteri 
 (osa esityksistä)
Ryhmäteatteri 
 (ennakkonäytöksiä)
Suomen Kansallisteatteri 
Suomen Komediateatteri

Tanssi
Compañía Kaari & Roni Martin
Zodiak – Uuden tanssin keskus

Sirkus 
CIRKO Uuden sirkuksen keskus

Konsertit
Helsingin kaupunginorkesteri 
Kansallisooppera 
 (pääharjoitukset ja teetanssit) 
Ooppera Skaala 
Radion sinfoniaorkesteri 
Suomalainen barokkiorkesteri 
UMO Helsinki Jazz Orchestra

Kirjastot
Helsingin kaupunginkirjasto

Toimi näin: 
Soita numeroon (09) 310 58237 (ma - to klo 10 - 13) 
tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa 

www.kulttuurikaveri.fi
Kerro valitsemasi tapahtuma tai pyydä ehdotus. 
Kaveri varaa lipun ja soittaa sinulle. Sopikaa, missä ja 
milloin tapaatte. 

Lisätietoja www.kulttuurikaveri.fi
Hyvää kulttuurielämystä!

Juurilauluja-hanke on uusi Helsingin kaupungin hanke kotona 
asuvien ikäihmisten kulttuurisen toiminnan kehittämisen ja 
yhteisöllisyyden lisäämisen toteutustapa. Musiikkiteatteri 
Kapsäkki saa tähän hankkeeseen Helsingin kaupungilta ikä- 
ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen 
kohdennettua kaupungin avustusta.
 Musiikkiteatteri Kapsäkin musiikin ja teatterin ammatti-
laiset suunnittelevat sekä toteuttavat improvisaatioon 
pohjautuvia musiikkihetkiä yhdessä ikäihmisten kanssa. 
Improvisaatiossa laulut
syntyvät osallistujien arjen iloista - yhdessä tarinoiden.
Hanke toteutetaan Helsingissä pohjoisen, koillisen ja idän 
alueilla osallistujan kotioloissa.
Myöhemmin syksyllä kokoontuu pienet ryhmät eri alueilla. 
Ryhmistä tulee tietoa myöhemmin.
 Juurilauluja-muusikko ja pedagogi käyvät kotikäynnillä 
kerran viikossa kolmen viikon ajan elosyyskuussa.
Osallistuminen tapahtuu täysin voinnin ja tilanteen mukaan. 
Musiikkitaustaa ei tarvita. Jutellaan arkeen iloa tuovista 
asioista ja muusikon kanssa näistä luodaan laulu improhen-
gessä. Osallistuja voi joko kuunnella tai tuottaa tekstiä ja 
laulaakin. Tarina- ja musiikkihetkien kesto on n.1h. Aikataulut 
sovitaan yhdessä.

Osallistuminen on maksutonta.
Vallitseva koronatilanne huomioidaan. Juurilauluja -hank-
keen ohjaajat ovat rokotettuja ja noudattavat hyvää käsihy-
gieniaa.

Ilmoittaudu mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sanna.breilin@kapsakki.fi, 
lyytituotanto@gmail.com, veera.railio@gmail.com

Museot 
Arkkitehtuurimuseo
Ateneum
Designmuseo 
Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin taidemuseo HAM
Luonnontieteellinen 
 keskusmuseo
Suomen Kansallismuseo
Sinebrychoffin taidemuseo
Suomen valokuvataiteen 
 museo
Taidekoti Kirpilä
Teatterimuseo
Hotelli- ja ravintolamuseo

Kulttuuritalot, joista 
löydät mm. konsertteja, 
teatteri- ja tanssiesityksiä 
sekä näyttelyjä :   
Kanneltalo 
Kulttuurikeskus Caisa
Malmitalo 
Savoy-teatteri
Stoa 
Vuotalo   

Juurilauluja-hanke 
kotona omaishoitajan 

kanssa asuville 
ikääntyneille

Juurilauluja -hankkeen ohjaajat: 
Johanna Viksten, Sanna Breilin ja Veera Railio
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Tule keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä ja 
jakamaan arjen kokemuksianne. Illassa mukana omaishoidon 
kokemusasiantuntijat Hannu Koivula ja Jyrki Ista, jotka jakavat 
omat kokemuksensa puolisonsa omaishoitajina.

VANTAALLA AIKA: Keskiviikkona 21.9. klo 17 - 19
 PAIKKA: Tikkurilan asukastila, 4. krs, Lummetie 2 A
 ILMOITTAUTUMINEN: Ma 19.9. mennessä 
  lea.lindqvist@polli.fi / 040 544 0311

HELSINGISSÄ AIKA: Keskiviikkona 28.9. klo 17 - 19
 PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)
 ILMOITTAUTUMINEN: Ma 26.9. mennessä 
  soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756

Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja makean purtavan kera. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioista.

Teksti: Liisa Kotimäki

Kuva: Salli Sippola Olipa ihana kesäretki!
Pollin kirjallisuuspiiri teki retken Hattulan Pyhän 

Ristin kirkkoon kevätkauden päätteeksi tiistaina 

7.6.2022. 

 Tämä Hämeen vanhin kirkko on nykyisessä muo- 

dossaan rakennettu 1400-luvun loppupuolella. 

Kirkkosalin seiniä peittävät Suomen laajimmat ja 

alkuperäisimmät seinämaalaukset, jotka ovat peräi- 

sin 1510-luvulta. Maalaukset esittävät Raamatun 

kertomuksia ja pyhimyksiä. Koko kirkko oli maa- 

lattu täyteen kuvia; seinät, pylväät ja kattoholvit. 

Kirkossa toimitetaan edelleen kesällä kirkollisia 

toimituksia.

 Kirjallisuuspiirin kuukauden kirjana talvella oli 

historiallinen romaani Rottien pyhimys. Luetun kir- 

jan inspiroimana oli mukavaa mennä tutustumaan 

kirkkoon ja maalauksiin. Kirkko-oppaana toimi Salli 

Sippola.

 Kävimme tulomatkalla Hämeenlinnan taidemu- 

seossa katsomassa museon kokoelmanäyttelyn, joka 

oli hiljattain avattu museon 70-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi.

 Kirjallisuuspiirin ohjaajana toimii Pirjo Valaste.  Kuvassa retkelle osallistuneet kirjallisuuspiiriläiset kirkkosalissa.

Miesomaishoitajien 
ilta

Työikäinen omaistasi hoivaava. Ota hetki omaa aikaa ja tule 
keskustelemaan toisten työikäisten kanssa omaishoivan iloja 
ja suruja!  Tapaamme Teamsissa kerran kuussa ja siinä välissä 
kasvotusten yhdessä keksimiimme rientoihin. 

 AIKA: Tiistaina 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. 
  ja 13.12. klo 18 - 19.30
 OHJAAJA: Satu Nystedt, koulutettu omaishoidon  
  kokemusasiantuntija
 ILMOITTAUTUMINEN: satu.nystedt@kolumbus.fi 
  viimeistään päivää ennen tapaamista

    
                 Miten sinä 

          yhdistät työn         
  ja omaishoidon?

Tule vaihtamaan ajatuksia 
ja kokemuksia kanssamme 

Työikäisten ryhmään Teamsiin.
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OMA-RISTIKKO

VASTAUKSET: 1. 25. heinäkuuta 2. 23. syyskuuta 3. Carota 4. Olivia   
5. 1730-luvulla 6. Kekri 7. Mustikkamöllö 8. Tove Jansson 9. 1743  
10. Metsänomena  KUVAVISAN VASTAUS: Hiljaisuuden kappeli  
(Kuva: Raili Salmi)

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

OMA-KUVAVISA

Katso ratkaisu osoitteesta polli.fi/ristikko

1. Milloin Jaakko heittää kylmän kiven?

2. Milloin on syyspäivän tasaus 2022?

3. Porkkanan latinankielinen nimi? 

4. Suosituin tytön nimi 2021? 

5. Milloin peruna tuli Suomeen? 

6. Perinteinen suomalainen syysjuhla? 

7. Mitä valmistuu mustikoista, sokerista ja   
ruisjauhoista? 

8. Kuka kirjoitti sanat Syyslauluun? 

9. Milloin silakkamarkkinat alkoi Helsingissä? 

10. Miksikä kutsuttiin muinaisessa suomalaisessa  

uskomusmaailmassa karhua?
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Katso ratkaisu osoitteesta polli.fi/ristikko

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi sisältäen Pää- 
kaupunkiseudun omaishoitajat  ry:n sekä 
valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n 
jäsenyyden.

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

Voit tukea omaishoitajien parissa teke- 
määmme työtä monin eri tavoin. Liitty-
mällä jäseneksi, ryhtymällä kannatus-
jäseneksi tai lahjoittamalla haluamasi 
summan, mahdollistat toimintamme       
laadukkaan jatkuvuuden.
     

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

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki

Lupanumero RA/2021//501
tai:
1. Avaa MobilePay
2. Skannaa QR-koodi
3. Hyväksy lahjoitus
     pyyhkäisemällä
    

www.polli.fi/yhdistys/liity-jaseneksi
www.polli.fi/kannatus/
mailto:tiina.sirkia@polli.fi
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RYHMÄT

Kulttuuriryhmä omaishoitajille –    
lähde mukaan! 

Yhteistyössä FinFami Uusimaa ry:n ja Helsingin kaupungin kulttuu-
rikaveritoiminnan kanssa jatketaan tutustumisia mielenkiintoisiin 
kohteisiin. Tule mukaan ihastumaan, oppimaan uutta ja nauttimaan 
taiteesta!  

Tiistaina 6.9. klo 13 Arkkitehtuurimuseo, Eläköön Wivi Lönn! 
Kasarminkatu 24
Arkkitehtuurimuseo juhlistaa Suomen tärkeimmän naisarkkitehdin 
Wivi Lönnin 150-vuotisjuhlaa ja naisarkkitehtien yhdistyksen Archi-
tectan 80-vuotisjuhlaa laajalla ohjelmistokokonaisuudella, joka tar-
kastelee naisarkkitehtien työtä Suomessa sekä arkkitehdin työhön 
liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Wivi Lönn oli ensimmäinen itsenäi-
sesti omaa arkkitehtitoimistoaan johtanut naisarkkitehti Suomessa.  
Mukaan mahtuu max 25 hlöä. Opastus. Kulttuurikaverihinta 5 €/hlö, 
museokortti.

Keskiviikkona 5.10. klo 13 Luonnontieteellinen museo LUOMUS, 
Pohjoinen Rautatienkatu 13
Luonnontieteellisen museon näyttelyt kertovat niin Suomen kuin 
maailman monimuotoisesta luonnosta. Pysyviä näyttelyitä ovat 
Suomen luonto, Maailman luonto, Elämän historia, Luut kertovat 
ja Muutosta ilmassa. Rakennuksen värikkäästä historiasta kerto-
va Kirahveja kimnaasissa -näyttely kätkeytyy muiden viiden sisään. 
Näyttelykohde vahvistuu vasta syksyllä, jolloin avautuu myös uusi 
vaihtuva näyttely.  
Mukaan mahtuu 25 hlöä. Opastus. Kulttuurikaverihinta 5 €/hlö,  
museokortti.

KULTTUURIKAVERIT: Hilkka, Leena ja Silja toimivat ohjaajina.  
Tunnistat  heidät värikkäästä Kulttuurikaveri-rintanapista sekä  
kyltistä KULTTUURIRYHMÄ / FinFami Uusimaa ja Polli (logot) 

TAPAAMINEN: Tulethan paikalle viimeistään 15 min. aikaisemmin,  
ellei toisin mainita. Opastetut kierrokset alkavat ohjelmaan  
merkittyinä aikoina. Koulutetut kulttuurikaverit eivät ole oppaita, 
mutta he ovat ryhmäläisiä vastassa ja ohjaavat ko. kohteessa.

ILMOITTAUTUMISET: tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710 viim.  
viikkoa ennen ko. tapaamista. Kerrothan samalla puhelinnumerosi  
ko. tapaamisen vastaavalle kulttuurikaverille annettavaksi.  
Jos olet ilmoittautunut, etkä pääse tulemaan, ilmoita siitä Tiinalle.  

Tervetuloa virkistäytymään!

Kirjallisuuspiiri

AIKA:  Torstaina 25.8., 29.9., 27.10. ja 24.11. klo 17.30 - 19 
PAIKKA: Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4), ryhmätila 7

25.8. käsiteltävänä teos Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa ja 
29.9. Silja-Elisa Laitonen: Valinta 
Seuraaviin tapaamisiin luettavat kirjat valitaan ryhmän kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN: Ohjaaja Pirjolle, pirjo.valaste@gmail.com vii-
meistään tapaamista edeltävänä päivänä. 
Tervetuloa!

Keskiviikkokahvit ZOOMISSA, tule mukaan!

Tule mukaan keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia kotoa käsin 
uuden vertaisohjaajamme kanssa.

AIKA: Keskiviikkona 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. ja 14.12.  
 klo 10.30 - 11 
OHJAAJA: Vertaisohjaaja Sari Turunen 
 
ILMOITTAUTUMINEN: sarde.turunen@gmail.com viimeistään 
edellisenä päivänä. Lämpimästi tervetuloa!

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? 
 
TIKKURILAN TAPAAMISET  
AIKA: Torstaina 1.9., 29.9., 27.10. ja 24.11. klo 13 - 15   
PAIKKA: Tikkurilan kirkko, 2. krs, Asematie 12

MYYRMÄEN TAPAAMISET 
AIKA: Tiistaina 6.9., 11.10., 1.11. ja 29.11. klo 13 - 15 
PAIKKA: Virtatalo, 1. krs (Vantaankosken srk:n tila), Rajatorpantie 8 

KORSON TAPAAMISET     UUSI RYHMÄ
AIKA:  Keskiviikkona 15.9., 13.10. ja 10.11. klo 13 - 15 
PAIKKA:  Korsontie 2, 01450 Vantaa 

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET:  
Ryhmänohjaaja Lea Lindqvist puh. 040 544 0311 
Ryhmät on järjestetty Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä.  
Sijaishoidon tarpeesta tapaamisen ajaksi, voit neuvotella päivä- 
toiminnan toiminnanohjaajan kanssa.  
 
Tiedustelut sijaishoidosta: 
Myyrinkodin päivätoimintakeskus puh. 050 312 1594 
Hakunilan päivätoimintakeskus puh. 040 735 0895 

Munkan ryhmä – avoin keskusteluryhmä kaikille  
nykyisille ja entisille naisomaishoitajille

AIKA:  Parillisten viikkojen maanantaisin klo 13 alkaen 5.9.
PAIKKA:  Munkkiniemen palvelukeskus, Laajalahdentie 30
LISÄTIETOJA: Vertaisohjaaja Riitta Gyllenberg puh. 040 820 7716

Lämpimästi tervetuloa!

Miesten ryhmä

Tule mukaan miesten ryhmään, jossa keskustellaan omaishoitoon 
liittyvistä kysymyksistä ja elämästä muutenkin. Ryhmästä saat  
tietoa ja vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta.

AIKA:  Maanantaina 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12. klo 15 - 16.30  
PAIKKA:  Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi on auki)
OHJAAJA: Vertaisohjaaja Heikki Mäkeläinen

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

Tervetuloa!

Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä

AIKA: Ensimmäinen tapaaminen torstaina 8.9. klo 16 - 18.  
 Seuraava tapaaminen sovitaan yhdessä. Ryhmä kokoon- 
 tuu jatkossa kerran kuukaudessa.
PAIKKA: Aurinkotuulenkatu 7, Vuosaari
ILMOITTAUTUMINEN: Vertaisohjaaja, koulutettu omaishoidon koke-
musasiantuntija Raili Salmi 050 469 9880 / raili.tero@gmail.com

Uusia omaishoitajia mahtuu mukaan ryhmään! 

Tervetuloa!

mailto:tiina.sirkia@polli.fi
mailto:pirjo.valaste@gmail.com
mailto:sarde.turunen@gmail.com
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Iloa ja jaksamista erityiseen omaishoitajuuteen 
työnohjauksen avulla!

Työnohjauksella tarkoitetaan ratkaisukeskeistä ryhmäohjausta ja  
ohjausta. Tavoitteena on lisätä voimavaroja ja löytää ratkaisuja ar-
jen omaishoitotilanteisiin. Ryhmässä katse suunnataan hyvään tule-
vaisuuteen ja ohjattavilla on mahdollisuus tarkastella omaa rooliaan 
omaishoitajana.

AIKA: Tiistaina 6.9., 20.9., 4.10., 18.10. ja 1.11. klo 17 - 18.30 
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)
Tapaamiseen voi tulla jo klo 16.30, jolloin tarjolla on pientä suolais- 
ta ja makeaa, kahvia / teetä.

Työnohjauksessa pienryhmässä ohjattava pohtii suhdettaan erityis-
lapsen omaishoitajuuteen. Työnohjaajana autan ohjattavia löytä-
mään omia ratkaisuja omaishoitajuuden haasteellisiin tilanteisiin.
Minulla on omakohtaista kokemusta erityisestä omaishoitajuudesta 
yli 15 vuoden ajalta. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK) ja rat-
kaisukeskeinen verkostokonsultti. Erikoistun parhaillaan työn- 
ohjaajaksi (Suomen psykologinen instituutti STOry-kelpoisuus).

ILMOITTAUTUMINEN: Paikkoja rajoitetusti, ilmoittaudu heti puh. 
0500 992 615 / anne.kvist@saunalahti.fi 
Tervetuloa työnohjaukseeni!
 
MYYRMÄEN TAPAAMISET  

AIKA:  Ti 19.4. ja 17.5. klo 13 - 15 
 Syksyn tapaaminen Ti 6.9. klo 13-15
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

Sateenkaari-kahvila
Mitä sinulle kuuluu?

Sydämellisesti tervetuloa LGBTQIA+ yhteisöön samaistuvien 
omaishoitajien vertaistukikahvilaan.Vaihdetaan kuulumisia arjes-
tamme omaishoitajina, jaetaan ilot ja surut, neuvotaan ja tuetaan, 
verkostoidutaan ja vietetään mukava kahvihetki keskenämme. 

AIKA: Keskiviikkona 7.9., 5.10., 16.11. ja 7.12. klo 18 - 20 
PAIKKA:  Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)
KYSY LISÄÄ / ILMOITTAUTUMINEN: kai.baer@polli.fi / 
050 408 1815 viim. vrk aiemmin

Cafè Svea

Hur står det till med dig? 
Vi träffas månatligen och diskuterar vår vardag som närstående- 
vårdare, delar med våra glädje och sorgestunder, ger varann tips  
och stöd, lär oss känna varann och har en trevlig kaffestund   
tillsammans.

TID: Ons 14.9., 12.10., 9.11. och 14.12. kl. 13 - 14.30 
PLATS: Kampens servicecentral (Salomonsgatan 21 B),   
 Utrymmet “Famu”
FRÅGOR:  kai.baer@polli.fi / 050 408 1815

RYHMÄT

Omaisneuvon toimintaa

Arabian- ja kurdinkielisten omaishoitajanaisten ryhmä 

AIKA: Perjantaisin klo 16 - 18  
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri) 
LISÄTIETOJA arabiaksi ja kurdiksi: 
Shahla puh. 050 555 0004 perjantaisin klo 15.30 - 16  
 
Cafe Donian -viikoilla ei perjantaikertaa.  
Aikatauluun voi tulla muutoksia, varmista ryhmäaikataulu ohjaajalta.

Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä 
 
AIKA: Torstaina 25.8., 29.9., 27.10. ja 24.11. klo 18 - 19.45 
PAIKKA: Itäkadun perhekeskus, Helsinki

Somalinkielisten omaishoitajien FB-ryhmä löytyy nimellä:   
”Somalinkieliset omaishoitajat”

Cafe Donia - monikulttuurinen lauantaikahvila omaishoitajille 
 yli kielirajojen

AIKA: Lauantaina 27.8., 24.9., 22.10. ja 3.12. klo 12 - 14 
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri) 
 
Kerroilla alustuksia ja keskustelua eri aiheista sekä vapaata   
seurustelua pienen purtavan kera.  
Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja Farzanehilta. 

Metropolian Hymy-kylä vieraskielisille omaishoitajille 
 
AIKA: Torstaina 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. klo 12 - 14
PAIKKA: Metropolia, Myllypuron kampus (Myllypurontie 1, Hki)

Hyvinvointiasioita eri näkökulmista ja ohessa tutustumista   
Hymy-kylän palveluihin.  Lisätietoja Tuulikilta.

www.omaisneuvo.fi -sivusto

perustietoa omaishoitajille helposti eri kielillä. Sivustolta löytyy 
myös keskustelupalsta arabiaksi, farsiksi, somaliksi, soraniksi,  
suomeksi ja venäjäksi. Suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöön. 
Edelleen materiaaleja eri kielillä myös polli.fi/other-languages 

LISÄTIETOJA ryhmistä, syksyn aikatauluista ja neuvontaa arkisin 
suomeksi tai englanniksi p. 046 922 3590 / Tuulikki, em.   
kielillä + persiaksi p. 046 920 3675 / Farzaneh sekä  
lauantaisin klo 15 - 16 somaliksi p. 0400 735 029 / Bashe.  
Muilla kielillä neuvontaa saa sovittaessa tulkkiavusteisesti.

Café Carpe Diem -ryhmä omaistaan tai 
läheistään hoitaville

AIKA: Avoin ryhmä kokoontuu keskiviikkona 14.9., 12.10.,  
 9.11. ja 7.12. klo 13 - 14.30 
PAIKKA: Kampin palvelukeskus, kerhohuone FADE 1. krs,   
 Salomonkatu 21 B
OHJAAJA: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756 

Ryhmän tavoitteena on omaistaan hoitavien hyvinvoinnin lisäämi-
nen. Tartutaan hetkeen!

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

mailto:anne.kvist@saunalahti.fi
mailto:kai.baer@polli.fi
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RYHMÄT

Iltakahvila -”ruusukupit ja peltimukit”

Lämpimästi tervetuloa yksin, kaksin hoidettavasi kanssa, koko per-
heen voimin tai ystäviesi kanssa omaan kahvilaamme. Kahvilassa on 
pientä ohjelmaa ja tilaa vapaalle keskustelulle. Kahvilatoiminnasta 
vastaa yhdistyksemme vapaaehtoiset. 

KAHVILAILLAT keskiviikkoisin klo 17 - 19:
Ke 14.9. Liike ja linnut -taidenäyttelyn avajaiset
Ke 12.10. Lokakuun mietteitä. Vapaata keskustelua.
Ke 9.11. Kirjailijavierailu, Silja-Elisa Laitonen kertoo   
 esikoiskirjastaan Valinta
Ke 14.12. Arki huolesi kaikki heitä -yhteislauluilta

PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)
ILMOITTAUTUMINEN: soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756  
viim. kahvilaviikon maanantaina

Tule mukaan rentoon iltaan!

Ruokakurssi

Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja saamaan uusia ideoita kodin  
arkea ja ruokahuoltoa helpottamaan. Valmistamme terveellistä, 
helppoa ja edullista ruokaa yhdessä. Käytämme runsaasti kotimai- 
sia kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Käytämme myös kananmunaa,  
lihaa, kalaa ja maitotuotteita. Yhdessä kokkaaminen on hauskaa.  
Tule mukaan oppimaan! 

Ruokakurssi on suunniteltu omaishoitajalle sekä omaishoitotilan-
teen ohittaneille miehille ja naisille. Mukaan mahtuu 12 osallistu-
jaa. Opettajana toimii kotitalousopettaja Anni Ritala.

AIKA:  Keskiviikkona 14.9., 21.9. ja 28.9. klo 12 - 15.15
PAIKKA:  Helsingin työväenopisto, Opistotalo (Helsinginkatu 26) 
 Opetuskeittiö sijaitsee 1. kerroksessa

HINTA:  Kolmen kerran kurssi maksaa yhteensä 36 €/hlö. 
 Lasku lähetetään kurssin päätyttyä.

MUUTA:  Ota halutessasi mukaan oma essu sekä tyhjiä rasioita,  
jotta saamme pakattua mahdolliset jäljelle jääneet ruoat matkaan 
mukaan.
ILMOITTAUTUMINEN: Viimeistään ma 5.9. soili.hyvarinen@polli.fi / 
0400 727 756 
 
Annathan ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi (nimi, osoi-
te, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus), 
jotta työväenopistolla pystytään vastaanottamaan ilmoittautumise-
si ja tekemään laskutus.  
Kerrothan myös mahdolliset ruoka-aineallergiasi.

Tervetuloa!

Neulekahvila

Tule mukaan uuteen neulekahvilaan käsityösi kanssa tai ilman.  
Tarjolla on kahvia ja juttuseuraa.

AIKA:  Tiistaina 20.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 13 - 15 
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki) 
 
OHJAAJA: Vertaisohjaaja Seija Kainulainen 
 
ILMOITTAUTUMINEN: Viimeistään edellisenä päivänä   
soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756

Ohjauksellinen ryhmä muistisairaiden   
omaishoitajille

Nyt sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntevaa osaamista. 
Aloitamme jälleen uuden ryhmän syksyllä. Ryhmän tarkoituksena 
on antaa tukea omaishoitajan arjen käytännön tilanteisiin. Ryhmäs-
sä käsitellään mm. muistisairaan ihmisen muuttuvaa kommunikaa-
tiota, joka voi toisinaan olla haastavaa ja vaikeasti ymmärrettävää. 
Pyrimme löytämään erilaisia ratkaisumalleja sekä ymmärtämään 
haastavien tilanteiden syntymekanismeja. Tutustumme mm. Tunte-
Va® -toimintamallin keinoihin kohdata muistisairas ihminen. Mene-
telmä on vuorovaikutusmenetelmä muistisairaan ihmisen kohtaami-
seen. Ryhmä kokoontuu syksyn aikana viisi kertaa. Ryhmään sisältyy 
mahdollisuus ohjaajan kotikäyntiin. Mukaan mahtuu kahdeksan 
omaishoitajaa.

AIKA: Torstaina 15.9., 29.9., 13.10., 27.10. ja 10.11. klo 13 - 15
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)
OHJAAJA: Psykiatrinen sairaanhoitaja, TunteVa® -kouluttaja  
 Päivi Latvala 
ILMOITTAUTUMINEN: Päivi Latvala 050 440 1551 / Soili Hyvärinen 
0400 727 756

Tule mukaan löytöretkelle!

Kantapöytä -ryhmä helsinkiläisille   
omaishoitajille ja hoivan tarvitsijoille

Tulkaa yhdessä Kinaporiin. Voitte tulla jo klo 12 omakustantei-
selle lounaalle Kinaporin ravintolaan, Jos et ehdi/halua tulla syö-
mään niin kokoonnutaan klo 13 kokoustila Kertsi 4, 4. krs ja siitä 
omaishoitajat jatkavat kokoustila Fiilikseen samassa kerroksessa.

AIKA: Tiistaina 20.9., 18.10., 15.11. ja 20.12. klo 13 - 14.30  

HUOM! 20.9. aloitamme lounaan klo 11.30 ja Helsingin kaupungin-
teatterin Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke esittelee esillä  
olevan valokuvanäyttelyn klo 12.30.

PAIKKA: Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 9 A
OHJAAJAT: Päivi Latvala puh. 050 4401 551 ja Soili Hyvärinen  
puh. 0400 727 756

Tervetuloa! 

Ryhmä toteutetaan yhteistyönä Helsingin kaupungin kanssa.

Työikäisten ryhmä Microsoft Teamsissa

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

AIKA: Tiistaina 9.8., 13.9., 11.10., 8.11.4. ja 13.12.   
 klo 18 - 19.30 (Huom! Uusi kellonaika)
OHJAAJA: Satu Nystedt, koulutettu omaishoidon kokemus-  
 asiantuntija

ILMOITTAUTUMINEN: satu.nystedt@kolumbus.fi viimeistään  
päivää ennen tapaamista

mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
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mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
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RYHMÄT

Unikurssit helsinkiläisille omaishoitajille

Kamppailetko uniongelmien kanssa? Oletko valmis etsimään asiaan 
ratkaisuja?Tervetuloa mukaan ilta- tai lauantaikurssille, jossa ope-
tellaan unenhuoltoon liittyviä asioita pitkän linjan unihoitaja Anne 
Huutoniemen opastuksella.Sisältönä mm. unettomuuden lääkkeetön 
hoito, tietoa unesta ja unettomuudesta sekä paljon harjoituksia, joil-
la palauttaa ja pitää yllä fysiologista unta. 

ILTAKURSSI (sis. 6 krt) 
AIKA: Torstaina 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja   
 15.12. klo 17 - 19  

 tai

LAUANTAIKURSSI (sis. 2 krt) 
AIKA: Lauantaina 29.10. ja 12.11. klo 11 - 15 

PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)

Osallistujamäärä 6 - 10 hlöä / kurssi. Kurssi on ilmainen ja järjeste-
tään Helsingin kaupungin avustuksella helsinkiläisille omaistaan 
hoitaville henkilöille; osallistuminen ei edellytä virallista omaishoi-
tajuutta tai jäsenyyttä.  
 
Tarjolla iltapala / kevyt lounas. Ota mukaan oma jumppamatto / 
retkipatja (tarvittaessa voit kysyä toimistolta lainausmahdollisuutta).

LISÄTIETOJA: tuulikki.hakala@polli.fi / 046 922 3590
ILMOITTAUTUMINEN:  1.9. lähtien puhelimitse 046 922 3590/  
Tuulikki tai  sähköisesti iltakurssi:     
https://link.webropol.com/ep/uniilta tai    
lauantaikurssi: https://link.webropol.com/ep/unilauantai 

Elämänlanka-ryhmä – vertaistukea erityislasten  
vanhemmille

AIKA: Torstaina 15.9. klo 17 - 19 
PAIKKA:     Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)

Tule mukaan suunnittelemaan ryhmän toimintasisältöjä – luvassa  
keskustelua ja mukavaa yhdessä puuhastelua, jaetaan ilot ja haas-
teet, me ymmärrämme toisiamme ajatuksella – lämpimästi tervetu-
loa! 

ILMOITTAUTUMINEN: Tarjoilujen vuoksi lea.lindqvist@polli.fi / 
040 533 2710

Annalan kartanopuisto -kävely ja tutustuminen

Annalan kartanopuisto sijaitsee Vanhankaupungin historiallisesti  
arvokkaalla alueella. Annalan mäen rakennukset, puutarha ja harvi-
naisen laaja tammimetsikkö kertovat historiasta, johon keskeisenä 
innoittajana ovat olleet kauneuspyrkimykset ja puutarhakulttuuri. 
Kartanopuistoa isännöi tällä hetkellä Hyötykasviyhdistys ry.
Annalassa tutustumme kartanoon ja kuulemme paikan historiasta  
sekä juomme kahvit.

AIKA:  Torstaina 8.9. klo 13 
PAIKKA:  Tapaaminen Annalan huvilan edustalla    
 (valkoinen rakennus), Waseniuksen puistotie 1 
 
Annalaan pääsee mm. busseilla 55, 71 ja 506, jotka pysähtyvät  
Hämeentiellä Annalantien pysäkillä. Raitiolinjat 6 ja 8 pysäh- 
tyvät Arabiankeskuksella n. 5 min kävelymatkan päässä. 

ILMOITTAUTUMINEN: Heti soili.hyvarinen@polli.fi /   
0400 727 756. Annalassa mukana Tuula Poikonen.

Tervetuloa!

Erityislasten isovanhempien vertaistapaaminen

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai sairaus yhdistää isovanhemmat 
saman pöydän ääreen keskustelemaan. Illan aikana keskustellaan  
vapaamuotoisesti mielen päällä olevista asioista vertaisessa seuras-
sa ja nautitaan kahvitarjoilusta.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit ja -sedät, 
bonusmummit ja -vaarit, joskus aiemmin vastaavissa tapaamisissa 
mukana olleet sekä ensi kertaa osallistuvat.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n 
kanssa. Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja makean purtavan  
kera.Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityis-
ruokavalioistasi.

AIKA:  Torstaina 8.9. klo 17 - 19
PAIKKA:  Ratamestarinkatu 7, 2. krs (ovisummeri)
ILMOITTAUTUMINEN: Ti 6.9. mennessä lea.lindqvist@polli.fi / 
040 544 0311 

Tervetuloa kurkistamaan kulisseihin kotisohvalta! 

Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke tuo osallistavaa taidetoimin-
taa osaksi helsinkiläisten ikääntyneiden arkea. Hankkeessa kohdataan 
taiteen äärellä eri tavoin; etäyhteyksillä ja kasvokkain. Taidetta ikään-
tyneiden koteihin -toiminta on osa Helsingin Kaupunginteatterin ylei-
sötyötä.

Helsingin Kaupunginteatteri järjestää kaksiosaisen Teams-koulutuk-
sen, jossa tutustumme eri taidelaitosten monipuoliseen virtuaaliseen 
kulttuuritarjontaan ja tapoihin. Koulutusten tarkoitus on helpottaa 
ikäihmisten osallistumista virtuaaliseen kulttuuritarjontaan yhdessä 
omaisen tai vapaaehtoisen kanssa. 

AIKA:  Torstaina 8.9. klo 18 - 19.30 ja torstaina 15.9. klo 16 
PAIKKA: Teams / Ratamestarinkatu 2 B, 2. krs (ovisummeri) 

ILMOITTAUTUMINEN: soili.hyvarinen@polli.fi viimeistään 6.9. 
mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, tuletko toimistol-
le yhteisen koneen äärelle. Voimme samalla opastaa Teamsin käyt-
töön.

Koulutuksen jälkimmäisessä osassa Helsingin Kaupunginteatteril-
ta tarjoillaan virtuaalisesti etäkulissikierros, joka on katsottavissa 
myös tallenteena rajoitetun ajan. 

Tervetuloa!

Helsingin Kaupunginteatterin Taidetta ikääntyneiden koteihin - 
hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja yhdistyksemme on  
mukana yhteistyökumppanina.

mailto:tuulikki.hakala@polli.fi
https://link.webropol.com/ep/uniilta
https://link.webropol.com/ep/unilauantai
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
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Kirjoita tunteet -työpaja

Omaishoitajuus ei ole vain palkitsevaa läheisen hyväksi tehtyä työtä, 
vaan siihen sisältyy myös negatiivisia tunteita. Omaishoitaja voi ko-
kea katkeruutta, uupumusta, kyllästymistä, jopa vihaa ja raivoa. Näistä 
tunteista seuraa usein häpeää ja katumusta: ”En saisi tuntea näin, teh-
täväni on jaksaa, hoidan rakasta ihmistä ja onhan monella muulla pal-
jon raskaampaa”.

Vaikeista kokemuksista ja tunteista kirjoittaminen purkaa stressiä ja 
auttaa jäsentämään omia ajatuksia. Vertaisryhmän kanssa työskente-
ly tarjoaa turvallisen tilan kohdata tunteensa. Tällä periaatteella tarjo-
amme jäsenillemme Kirjoita tunteet -työpajan. 

Työpajan kesto on kolme tuntia, osanottajamäärä on vähintään kolme 
ja enintään kuusi henkilöä.  
 
Ohjaaja pitää lyhyen alustuksen luovasta kirjoittamisesta, jonka jäl-
keen tehdään yksi lyhyt ja yksi pidempi tekstiharjoitus. Lopuksi kes-
kustellaan yhdessä kirjoituskokemuksesta sekä teksteistä ja niiden 
herättämistä tunteista ja ajatuksista. 

Kurssin ohjaajana toimii kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja  
Anu Holopainen, jolla on myös omaa kokemusta iäkkäiden vanhem-
piensa hoidosta.

AIKA: Sunnuntaina 11.9. klo 12 - 15 
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri seinässä oikealla)
ILMOITTAUTUMINEN: 29.8. - 8.9. soili.hyvarinen@polli.fi /    
0400 727 756

Omenaretki Lohjansaareen

FRUTICETUM-hedelmälajipuutarhaan on istutettu lähes 300 omenala-
jiketta. Omina ryhminään ovat lohjalaiset paikallislajikkeet,  vanhat 
perinne- ja maatiaislajikkeet, uudemmat viljelylajikkeet, he- 
delmäruvenkestävät lajikkeet jne. Lisäksi on päärynöitä, luumuja,  
makea- ja hapankirsikoita ja koristeomenoita.
Tilalta voi kerätä itselleen kassillisen omenoita/päärynöitä (n. 8 kg) 
omakustannushintaan 12 € sekä n. 2 l luumurasiat 5 € (sato on vielä 
arvoitus ilmoitusta tehdessä). Kassin saat paikan päältä.

Syömme lounaan ABC Lohjalla, jossa on mm. myös Pentikin ja  
Havin Outlet, Orthex SmartStoren tehtaanmyymälä, Finlaysonin  
pop-up myymälä ja Deli Bakers -leipomo. 

AIKA:  Tiistaina 13.9. klo 8.30 - 15
LÄHTÖ:  Klo 8.30 Tikkurilasta, Vantaan kaupunginmuseon edestä 
(Hertaksentie 1) Klo 9.00 Kiasman turistipysäkiltä

PÄIVÄN OHJELMA
Hedelmälajipuutarhassa n. klo 10.15 
Lounas klo 12 Lohjan ABC:llä
Ostosaikaa, paluumatka alkaa klo 13.30
Tikkurilassa n. klo 14.15 ja Helsingissä klo 15 

OMAVASTUUHINTA: 45 € jäsen / 60 € ei jäsen
ILMOITTAUTUMINEN: 5. - 7.9. soili.hyvarinen@polli.fi /   
0400 727 756 
VIIME HETKEN PERUUTUKSET: Edellisenä iltana ja tiistaiaamuna  
Soilille vain puhelimella 0400 727 756.
Retki toteutetaan Helena Lavikaisen säätiön tuella.

Tervetuloa!

Liike ja linnut -taidenäyttely 14.9. - 28.10.2022

AIKA:  Avajaiset keskiviikkona 14.9. klo 17     
 (Iltakahvilan yhteydessä)
PAIKKA:  Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs      
 (ovisummeri seinässä oikealla)
ILMOITTAUTUMINEN: Ma 12.9. mennessä     
soili.hyvarinen@polli.fi / 0400 727 756 

”Kiinnostuin, mitä liike on? Totesin, että se on joko sisäistä mielen/ 
ajatuksen liikettä tai ulkoista/havaittavaa liikettä esim. tanssi. 
Lintujen sulavaa liikehdintää tarkastellessani maalasin lintu-  
maalaukset. Näin valmistui Liike ja linnut -näyttelyni.”  Pirjo Valaste

Tervetuloa!

Miesomaishoitajien ilta

Tervetuloa miesomaishoitajien omaan iltaan. 
Tule keskustelemaan omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä ja  
jakamaan arjen kokemuksianne. Illassa mukana omaishoidon  
kokemusasiantuntijat Hannu Koivula ja Jyrki Ista, jotka jakavat  
omat kokemuksensa puolisonsa omaishoitajina.

VANTAALLA
 
AIKA:  Keskiviikkona 21.9. klo 17 - 19
PAIKKA: Tikkurilan asukastila, 4. krs, Lummetie 2 A
ILMOITTAUTUMINEN: Ma 19.9. mennessä lea.lindqvist@polli.fi / 
040 544 0311

HELSINGISSÄ
 
AIKA: Keskiviikkona 28.9. klo 17 - 19 
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri)

ILMOITTAUTUMINEN:Ma 26.9. mennessä soili.hyvarinen@polli.fi / 
0400 727 756

Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja makean purtavan kera. Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioista.

Varaventtiilit

Syksyllä on kaksi Varaventtiili-iltapäivää, joissa vapaaehtoinen  
Aila Ahovehmas tarjoilee iloa ja uusia ajatuksia pimeneviin iltoihin.

AIKA:  Tiistaina 27.9. klo 14 - 16 
AIHE: Kortti kertoo! Emme katso tulevaa, pohdimme olevaa ja  
nautimme tunnelmasta.

AIKA:  Torstaina 27.10. klo 14 - 16 
AIHE: Puhu hiljaa rakkaudesta. Millaisia rakkauksia meillä on  
tai on ollut elämässämme? 

PAIKKA:  Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (A-rapun ovi auki)
ILMOTTAUTUMINEN: Viikkoa ennen ko. iltapäivää soili.hyvarinen@
polli.fi / 0400 727 756

Tervetuloa!

mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
mailto:soili.hyvarinen@polli.fi
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Kinestetiikka-työpaja – Miten avustan läheistäni 

Hyvinvointipäivä omaisille ja heidän hoidettavilleenitettu määrä  
pyörätuolipaikkoja, Tiina muokkaa) 

AIKA: Lauantaina 17.9. klo 9 - 16
PAIKKA: Hotelli Nuuksio, Narunportintie 68, Espoo

Hotelli Nuuksion hotellialue on luonnonläheinen ja vehreä. Ho-
tellista pääsee suoraan ulkoilemaan Nuuksion luonnonkauniiseen 
kansallispuistoon.

Kinestetiikka-työpajassa harjoittelemme käytännössä avustusti-
lanteita omaisen kanssa (tai ilman). 
Mietitään toimivia keinoja selvitä vaikeista ja raskaista avustus- 
tilanteista arjessa, jotta avustajan fyysinen kuormitus vähenisi.  
Ota rennot vaatteet mukaan, sillä teemme paljon harjoituksia.

OHJELMA: Päivä alkaa aamiaisella (klo 9 - 10) ja jatkuu kines-
tetiikka-työpajassa buffetlounaaseen asti. Lounaan jälkeen jat-
ketaan kinestetiikka-työpajassa, jonka jälkeen mahdollisuus 
rantasaunaan, uintiin tai ulkoiluun (klo 14.30 - 15.30). Päiväkah-
vien jälkeen klo 16 lähdetään kotiin päin.  
Autamme tarvittaessa kuljetuksen järjestämisessä.
OHJAAJAT: Lea Pollista ja Minna Sulanen, fysioterapeutti/  
kinestetiikka-kouluttaja

HINTA:20 € / jäsen (hoidettavan kanssa yht. 30 €) 
40 € / ei jäsen (hoidettavan kanssa yht. 50 €)

ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset  
ruoka-aineallergiat pe 2.9. mennessä lea.lindqvist@polli.fi /  
040 544 0311 
VIIME HETKEN PERUUTUKSET: Lealle puhelimitse 040 544 0311  
(pe 16.9. - lähtöaamu)

Omaistaan ja läheistään hoitavien iltapäivä   
Koskelan palvelukeskuksessa

Oletko huolissasi läheisesi toimintakyvyn muutoksesta sekä 
omasta jaksamisestasi? Onko arkeesi tullut enemmän läheisen 
auttamista? Tulkaa yhdessä kuuntelemaan ja keskustelemaan  
erilaisista palvelukeskuksen tarjoamista mahdollisuuksista   
sekä omaishoidosta. Ajatuksenamme on tulevaisuudessa   
perustaa jaksamista tukevaa ryhmätoimintaa Koskelan   
palvelukeskuksessa niin apua tarvitsevalle kuin sitä antavalle. 

AIKA:  Torstaina 29.9. klo 14 - 16
PAIKKA:  Koskelan seniorikeskuksen/palvelukeskuksen   
luentosali, N-talo, 2. krs, Käpyläntie 11
Tilaisuus on avoin ja tarjoamme kahvit – tervetuloa!

Järjestäjänä on Helsingin kaupungin Koskelan palvelukeskus,  
Sairaalasielunhoito, Helsingin yhteinen seurakuntatyö ja   
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry. Tervetuloa!

Mietityttääkö muisti? - Muistiviikon tapahtuma
Omaishoidon iltapäivä 

AIKA:  Maanantaina 19.9. klo 13.30 - 16 
PAIKKA:  Kampin palvelukeskuksen juhlasali,  2. krs, Salomonkatu 21 B 

OHJELMA:
Klo 13.30 Tilaisuuden avaus ja Helsingin Muistiyhdistyksen   
 palvelut omaisille      
 Teija Mikkilä, toiminnanjohtaja, Helsingin Muistiyhdistys ry  

Klo 13.45 Omaistaan hoitavien tueksi, 
 Soili Hyvärinen, omaistoiminnan kehittäjä,    
 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry  

Klo 14.00 Helsingin omaishoito, 
 Sirpa Järnström, Ikääntyneiden omaishoidon erityisasian-  
 tuntija, Helsingin kaupunki 

Klo 14.15 Muistikoordinaattoritoiminta     
 (puhuja varmistuu myöhemmin)

Klo 14.30 - 15.30 Me omaishoitajat, tärkeä osa hoitoketjua 
 Pirkko Lahti, psykologi 

Klo 15.30  Tilaisuuden päätös

Yläaulassa mahdollisuus tutustua mm. Miina Sillanpään Säätiön  
Tunnista voimavarasi -hankkeeseen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto VALLI ry:n teknologiakeskuksen muistin tueksi oleviin apuväli-
neisiin, Essity/Tenan tuotteisiin sekä Loistohoivan esittelyyn palve- 
lusetelin käytön mahdollisuuksista.

Tilaisuuden suunnittelusta vastaa Helsingin Muistiyhdistys ry ja  
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry.

Aivoterveyden teemat jatkuvat vielä seuraavina päivinä iltapäivällä. 

21.9. Ikämuisti vai muistisairaus 
26.9. Suun terveydestä
28.9. Hyvinvointia arkeen
5.10. Yksinäisyys
6.10. Vanhustenviikon kulttuuri
Em. teemat tarkentuvat syksyllä. Seuraa tiedotteitamme www.polli.fi 
tai Helsingin kaupungin tiedotteita tai varmista toimistomme nume-
rosta 040 533 2710 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n jäsenet

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

AIKA: Tiistaina 15.11.2022 klo 18
PAIKKA: Ratamestarinkatu 7 B, 2. krs (ovisummeri) /    
Teams-linkin välityksellä etänä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

ILMOITTAUTUMINEN: Ma 14.11. mennessä    
tiina.sirkia@polli.fi / 040 533 2710  

Etänä osallistuville lähetämme Teams-linkin    
sähköpostiin ennen kokousta.   

Tervetuloa runsain joukoin yhdistyksemme kokoukseen!   

Syysterveisin yhdistyksen hallitus

TAPAHTUMAT

http://www.polli.fi
mailto:tiina.sirkia@polli.fi


TOIMINTAKALENTERI

Oma-jäsenlehti 

4/2022

 ilmestyy vk 43.

Lahjoituksesi mahdollistaa
mm. toimintakalenterissa 
näkemäsi omaishoitajien 
jaksamista tukevia toimia 
myös tulevaisuudessa.

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

Tue
toimintaamme 
MobilePaylla

Kiitos tuestasi

Lahjoituksesi mahdollistaa
mm. toimintakalenterissa 
näkemäsi omaishoitajien 
jaksamista tukevia toimia 
myös tulevaisuudessa.

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

Tue
toimintaamme 
MobilePaylla

Kiitos tuestasi

Lahjoituksesi mahdollistaa 

mm. toimintakalenterissa 

näkemiäsiomaishoitajien 

jaksamista tukevia toimia 

myös tulevaisuudessa.

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

      pyyhkäisemällä

   Tue
toimintaamme 
MobilePaylla

Elokuu

To    25.8. Kirjallisuuspiiri, Keskuskirjasto Oodi   klo 17.30 - 19.00

To    25.8. Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus klo 18.00 - 19.45

La    27.8. Cafe Donia – monikulttuurinen lauantaikahvila, Polli klo 12.00 - 14.00 

Ke    31.8. Keskiviikkokahvit Zoomissa   klo 10.30 - 11.00

Syyskuu

To      1.9. Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko   klo 13.00 - 15.00

Pe     2.9. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

Ma    5.9. Munkan ryhmä jatkuu parillisten vk ma, Munkkiniemi klo 13.00

Ma    5.9. Miesten ryhmä, Polli     klo 15.00 - 16.30

Ti      6.9. Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski   klo 13.00 - 15.00

Ti      6.9. Kulttuuriryhmä, Arkkitehtuurimuseo   klo 13.00 

Ti      6.9. Työnohjaus erityislapsen omaishoitajuuteen alkaa, Polli klo 17.00 - 18.30

Ke     7.9. Sateenkaari-kahvila, Polli   klo 18.00 - 20.00 

To      8.9. Annalan kartanopuisto -kävely, Vanhakaupunki  klo 13.00 

To      8.9. Aurinkolahden omaishoitajien ryhmä, Vuosaari   klo 16.00 - 18.00                  

To      8.9. Erityislasten isovanhempien vertaistapaaminen, Polli klo 17.00 - 19.00 

To      8.9. Taidetta ikääntyneiden kohteihin, Teams-koulutus klo 18.00 - 19.30 

Pe      9.9. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

Su     11.9. Kirjoita tunteet -työpaja, Polli   klo 12.00 - 15.00 

Ti      13.9. Omenaretki Lohjansaareen   klo   8.30 - 15.00 

Ke     14.9. Ruokakurssi nykyisille ja entisille oh:lle alkaa, Helsinki klo 12.00 - 15.15 

Ke     14.9. Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus  klo 13.00 - 14.30 

Ke    14.9. Café Svea, Kampens servicecentral   klo 13.00 - 14.30 

Ke    14.9. Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli  klo 17.00 - 19.00 

Ke    14.9. Liike ja linnut -taidenäyttelyn avajaiset, Polli  klo 17.00 

To     15.9. Metropolian Hymy-kylä vieraskielisille omaishoitajille klo 12.00 - 14.00 

To     15.9. Ohjauksellinen ryhmä muistisairaiden oh:lle alkaa, Polli klo 13.00 - 15.00 

To     15.9. Ilon helmiä -ryhmä, Korso   klo 13.00 - 15.00 

To     15.9. Taidetta ikääntyneiden kohteihin, Teams-koulutus klo 16.00 

To     15.9. Elämänlanka-ryhmä erityislasten vanhemmille, Polli klo 17.00 - 19.00 

Pe     16.9. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

La     17.9. Kinestetiikka-työpaja, Hotelli Nuuksio  klo   9.00 - 16.00 

Ma   19.9. Mietityttääkö muisti? – Omaishoidon iltapäivä, Kamppi klo 13.30 - 16.00 

Ti      20.9. Kantapöytä-ryhmä oh:lle ja hoivan tarvitsijoille, Kinapori klo 13.00 - 14.30 

Ti      20.9. Neulekahvila, Polli    klo 13.00 - 15.00 

Ke     21.9. Miesomaishoitajien ilta, Tikkurila   klo 17.00 - 19.00 

La     24.9. Cafe Donia – monikulttuurinen lauantaikahvila, Polli klo 12.00 - 14.00 

Ti      27.9. Varaventtiili-iltapäivä, Polli   klo 14.00 - 16.00 

Ke     28.9. Keskiviikkokahvit Zoomissa   klo 10.30 - 11.00 

Ke     28.9. Miesomaishoitajien ilta, Polli   klo 17.00 - 19.00 

To     29.9. Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko   klo 13.00 - 15.00 

To     29.9. Omaistaan ja läheistään hoitavien iltapäivä, Koskela klo 14.00 - 16.00 

To     29.9. Kirjallisuuspiiri, Keskuskirjasto Oodi    klo 17.30 - 19.00 

To     29.9. Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus klo 18.00 - 19.45 

Pe     30.9. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00

Lokakuu

Ma    3.10. Munkan ryhmä parillisten vk ma, Munkkiniemi  klo 13.00

Ma    3.10. Miesten ryhmä, Polli     klo 15.00 - 16.30

Ke    5.10. Kulttuuriryhmä, Luonnontieteellinen museo LUOMUS klo 13.00 

Ke     5.10. Sateenkaari-kahvila, Polli   klo 18.00 - 20.00

To     6.10. Unikurssi helsinkiläisille omaishoitajille alkaa, Polli klo 17.00 - 19.00

Pe     7.10. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

Ti      11.10. Ilon helmiä -ryhmä, Vantaankoski   klo 13.00 - 15.00 

Ti      11.10. Neulekahvila, Polli    klo 13.00 - 15.00

Ke    12.10. Café Carpe Diem -ryhmä, Kampin palvelukeskus  klo 13.00 - 14.30 

Ke    12.10. Café Svea, Kampens servicecentral   klo 13.00 - 14.30

Ke    12.10. Iltakahvila ”ruusukupit ja peltimukit”, Polli  klo 17.00 - 19.00

To    13.10. Metropolian Hymy-kylä vieraskielisille omaishoitajille klo 12.00 - 14.00 

To    13.10. Ilon helmiä -ryhmä, Korso   klo 13.00 - 15.00

Pe    14.10. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

Ti     18.10. Kantapöytä-ryhmä oh:lle ja hoivan tarvitsijoille, Kinapori klo 13.00 - 14.30 

La     22.10. Cafe Donia – monikulttuurinen lauantaikahvila, Polli klo 12.00 - 14.00 

Ke    26.10. Keskiviikkokahvit Zoomissa   klo 10.30 - 11.00

To     27.10. Ilon helmiä -ryhmä, Tikkurilan kirkko   klo 13.00 - 15.00 

To     27.10. Varaventtiili-iltapäivä, Polli   klo 14.00 - 16.00 

To     27.10. Kirjallisuuspiiri, Keskuskirjasto Oodi    klo 17.30 - 19.00

To     27.10. Somalinkielisten erityislasten äitien ryhmä, Itäkeskus klo 18.00 - 19.45

Pe     28.10. Arabian- ja kurdikielisten omaishoitajanaisten ryhmä, Polli klo 16.00 - 18.00 

La     29.10. Unikurssi (la) helsinkiläisille omaishoitajille alkaa, Polli klo 11.00 - 15.00
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YHTEYSTIEDOT

Facebook @polli.omaishoitajat 

Twitter  @omaishoitajat 

Instagram @pksomaishoitajat 

YouTube  Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 

Maailman tärkein työpaikka -videon voi katsoa YouTubesta.

Kiinnostukseni on omaishoitajien kokemat 
tunteet ja kasvun kokemukset

Aloitin Pollin hallituksessa vuonna 2020. Kohta sen jälkeen alkoi 

korona-aika ja kokoontumiset ovat olleet useimmiten etänä, joten 

tutustuminen asioihin on tapahtunut paljolti ruudun välityksellä.

Omaishoitoon olen tutustunut sekä työni että oman elämäni 

kautta. Tein pitkään omaishoidon kehittämistyötä Omaishoitajalii-

tossa ja edelleen työskentelen ikäihmisten palvelujen kehittämi-

sen parissa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa. 

Omaishoidon kehittämistyössä tutuiksi ovat tulleet mm. omaishoi-

don ja työn yhteensovittamisen kysymykset, omaishoidon tuen tar-

peen arviointi sekä omaishoidon kriisit. Ikääntyneiden palveluiden 

kehittämisen teemoina ovat olleet kotona kuntoutuminen, muis-

tisairaiden kotona asumisen tukeminen, saattohoito, etsivä työ ja 

päivystykselliset tilanteet. 

Aikoinaan olin myös mukana eurooppalaisessa Eurocarers-ver-

koston toiminnassa. Olin mukana tilaisuuksissa, joissa oltiin aktivoi-

massa omaishoitajien yhdistystoimintaa mm. Saksaan, Etelä-Ameri-

kan maihin ja Ukrainaan. Tällöin näin, miten omaishoitajien tilanne, 

palvelut ja oikeudet vaihtelivat paljon eri puolilla maailmaa. 

Omassa elämässäni tutustuin omaishoitoon ensimmäisen ker-

ran melko nuorena, kun mieheni sai 29-vuotiaana aivoverenvuodon 

ja halvaantui toispuoleisesti sen seurauksena. Tämä muutti elämää 

paljon, kun vammaisuuteen ja toimintakyvyn vajeisiin liittyvät 

muutokset olivat läsnä kaikessa ja edellyttivät monista asioista luo-

pumista. Nyt, kun asiasta on kulunut jo vuosikymmeniä, muutoksis-

ta on tullut osa tavallista elämää. 

Viime vuosina olen tehnyt jonkin verran tutkimusta omaishoi-

dosta ja kiinnostukseni on erityisesti suuntautunut omaishoitajien 

kokemiin tunteisiin ja kasvun kokemuksiin. Tutkimuksissa tulee 

esille, että kasvu saattaa tulla esille elämälle asetettujen tavoittei-

den muuttumisena, positiivisina hoivakokemuksina sekä elämään 

liittyvien positiivisten asioiden parempana havaitsemisena. Kasvu 

voi tarkoittaa myös sitä, että omaishoitaja kokee ihmissuhteensa 

entistä tärkeämmiksi ja merkityksellisemmiksi, mikä voi ilmetä 

myös suurempana myötätuntona muita kohtaan. Myös suhde kuole-

maan voi muuttua ja se osataan nähdä luonnollisena osana elämää. 

Kasvuun voi liittyä myös mielihyvä uusien arjen asioiden ja taitojen 

oppimisesta, mikä parhaimmillaan vahvistaa omaishoitajan luotta-

musta omaan selviytymiseensä. 

Asioiden tutkiminen on auttanut minua ymmärtämään, miten 

omaishoitoon voi sisältyä surun ja luopumisen läpikäymisen lisäksi 

myös paljon positiivisia tunteita ja merkityksellisyyden kokemuk-

sia. 

Tiina Autio

Hallituksemme jäsen esittäytyy

TOIMISTO    
 
Käyntiosoite:    Ratamestarinkatu 7 A, 00520 HELSINKI 
            (klo 16 jälkeen käynti B-oven kautta)
Postiosoite:       Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI
           Avoinna arkisin klo 9 - 15  
(varmimmin tapaat meidät sopimalla tapaamisajan)

Ohjaus ja neuvonta: puh. 050 551 4335 ma - to klo 9 - 15 
Mahdollisuus sopia myös ilta-ajasta ja henkilökohtaisesta   
tapaamisesta.

Toimistopalvelut: puh. 040 533 2710 ma - to klo 9 - 11 ja 12 - 15  

Sähköposti: info@polli.fi
     etunimi.sukunimi@polli.fi 

Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen  040 168 4328

Assistentti Tiina Sirkiä 040 533 2710 (ma - ke)
• Jäsenasiat, tiedustelut, toimistopalvelut    

Viestinnän asiantuntija Kai Baer 050 408 1815
 
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

 
Hallituksen jäsenet 2022

Puheenjohtaja Tuula Poikonen poikonentuula@gmail.com 
I vara-
puheenjohtaja Tuula Mikkola miktuu@hotmail.com  
II vara-
puheenjohtaja Hannu Koivula hannu@koivula.in 
Jäsen  Tiina Autio tiina.ek.autio@gmail.com  
Jäsen  Arzu Caydam-
  Lehtonen  arzucaydam1@hotmail.com 
Jäsen  Ylva Krokfors ylva.krokfors@invalidiliitto.fi 
Jäsen  Mia Löflund mia.loflund@outlook.com  
Jäsen  Päivi Malin 050 374 1000 
Jäsen  Kirsi Rossi kirsi.rossi@artek.fi  
Jäsen  Kati Vuontisjärvi vuontisjarvi.kati@gmail.com

LIITY 
JÄSENEKSI TAI 

KANNATUS-

JÄSENEKSI 

iloiseen 

joukkoomme!
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Musiikillista toimintaa ja yhdessäoloa omaishoitoperheille
Tervetuloa mukaan ryhmiin 
nauttimaan musiikillisesta 
toiminnasta sekä yhdessäolosta.
Ryhmän toiminta on tarkoitettu 
omaishoitajalle sekä hänen 
hoidettavalleen ja tapaamisiin 
osallistutaan yhdessä. 
Ryhmässä kohtaat muita 
omaishoitoperheitä yhteisen 
tekemisen äärellä. Aikaisempaa 
kokemusta musiikista ei tarvita.

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.
Lisätietoja: Hankkeen projektituottaja laura.juvonen@metropolia.fi / 040 686 0550

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämää valtionavustusta terveyden 

edistämisen määrärahasta

Vertaisryhmä omaa uraa pohtiville
erityislasten vanhemmille

Tule yhdessä pohtimaan, miten työn ja
erityislapsiperhearjen yhdistäminen
onnistuu juuri sinun tilanteessasi
parhaiten.

Ryhmä kokoontuu syyskaudella 2022
viitenä tiistaina klo 17.30-19.30
Leijonaemojen toimistolla, Pasilankatu 2.
Tapaamisissa käsitellään työn tekemisen
mahdollisuuksia monilta eri kannoilta. 

20.9. Omannäköinen työelämä: Pia Lemmetty, Leijonaemot ry
11.10. Minun urapolkuni: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n
 omaishoidon kokemusasiantuntijat
1.11. Minun voimapolkuni
22.11. Minun vahvuuteni ja osaamisen nelikenttä
13.12. Uusia tuulia - toiveet ja niiden toteuttaminen
Ryhmään mahtuu max 12 osallistujaa.
Ryhmään ei oteta uusia osallistujia ensimmäisen
tapaamiskerran jälkeen.
Ilmoittautumiset 6.9.2022 mennessä:
https://link.webropol.com/s/tyojaperhe

Uusia säveliä etsimässä -hankkeessa tapahtuu syksyllä 2022

Aikuisten vammaisten ja omaishoitajien ryhmä:
 AIKA: Torstaina 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12. ja 8.12.
  klo 17.30 - 19
PAIKKA: Myyrmäen toimintakeskus
ILMOITTAUTUMINEN: Ma 26.9. mennessä vammaisneuvonta@vantaa.fi / 09 839 24682 
                          (arkisin klo 9 - 15)   
Muistiperheryhmä:
 AIKA: Torstaina 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12. ja 8.12.
  klo 13 - 14.30
PAIKKA: Koivukylän asukastila
ILMOITTAUTUMINEN: Ma 26.9. mennessä mari.ahvenranta@vantaa.fi / 050 312 1594
Monikulttuurinen lapsiperheryhmä:
 AIKA: Keskiviikkona 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 26.10, 2.11 ja 9.11.
  klo 17.30
PAIKKA: Itäkadun perhekeskus
ILMOITTAUTUMINEN: Ma 29.8. mennessä laura.juvonen@metropolia.fi / 040 686 0550
                                      www.metropolia.fi/uusia-savelia-etsimassa
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