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Lukemattomat ovat ne hetket, jolloin

Alkusanat

omaishoitajat ovat kokoontuneet yhteen näiden 10 yhdistysvuoden aikana,
tukeneet toisiaan, jakaneet tietoa sekä
itkeneet ja nauraneet yhdessä. Tämän
juhlavuoden
juhlinnan

todellisia
kohteita

omaishoitajat,

sankareita
ovatkin

jotka

ovat

ja

urheat
oppineet

iloitsemaan elämän pienistä asioista sekä
osoittamaan kiitollisuutta ja positiivista
elämänasennetta. Meidän kaikkien olisi
syytä oppia heidän esimerkistään.
Lentoemäntien tehtävänä lennon alussa
on ohjeistaa matkustajia. He neuvovat

Tasapainon löytäminen elämässä ei ole

muun muassa, kuinka

aina helppoa. Se muodostuu kokonai-

happilaitteita
tar-

suudesta, jossa älylliset, fyysiset, hengel-

vittaessa aina kiinnittää ensin omille

liset, sosiaaliset ja taloudelliset puitteet

kasvoille ja sitten vasta auttaa muita.

elämässämme ovat keskenään

Miksi näin on? Ketään toista ei ilmeisesti

soinnussa. Usein emme kuitenkaan itse

voi auttaa, jos on itse tajuton. Miten tätä

pysty vaikuttamaan olosuhteisiimme ja

voidaan soveltaa arkielämään? Hetki

elämä tuo tullessaan asioita, joita emme

omaa aikaa, harrastukset ja ystävät ovat

ole

kuin happinaamareita kenelle tahansa.

minen tai vammaisen lapsen syntyminen

Kokoontuminen

ovat

käytetään.

Happinaamari

tulisi

yhdessä

muiden

suunnitelleet.

esimerkiksi

Läheisen

tällaisia

sopu-

sairastu-

asioita.

kanssa

Omaishoitotilanne syntyy usein yllättäen

auttaa selviytymään, sanovat monet sen

järkyttäen tasapainoamme ja nielaisten

kokeneet.

nopeasti

samassa

tilanteessa

olevien

Voisiko

omais-

voimavarojamme.

hoitajayhdistystäkin kutsua näin ollen

Omaishoidosta saattaa tulla nopeasti

eräänlaiseksi

merkityksellinen elämänsisältö, joka ei

naamariksi…?

omaishoitajien

happi-

jätä aikaa ja mahdollisuuksia juuri paljon
muulle. Kutsummekin yhä useampia
teistä, rakkaat omaishoitajat, hyötymään

yhdistyksemme palvelutarjonnasta sekä

hoitajat ja läheiset ry haluaa kiittää mo-

ottamaan aikaa myös itsellenne, jotta

nia

jaksaisitte

neitaan vuosien varrelta. Erityiset kii-

taas

tehdä

arvokasta

työtänne.

tukijoitaan

ja

yhteistyökumppa-

tokset kuuluvat myös Anneli Hämäläiselle, jonka aforismista tuli juhla-

Huumori arjen kommelluksissa auttaa

vuoden teema: ”Hellisä hyppysisä assuupi

niin hoitajan kuin läheisenkin monen

hyvvyys”.

vaikean tilanteen yli. Kun 95-vuotiaalta
LeGrand Richardsilta tiedusteltiin voin-

Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset

tia, hän vastasi: ”No, ruumis, jonka si-

ry:n puolesta

sällä asun, käy vanhaksi ja rähjäiseksi…,

Leena Welling

mutta oikea LeGrand on täynnä intoa!”
Ei ole suurinta se että kyllin saa.
Thomas Carlyle (1795-1881) on sanonut:

Paras on päivä jona janoaa.

”Todellinen huumori kumpuaa yhtä paljon

Päämäärää kyllin matkallamme lie,

sydämestä

vaan vaivan arvoinen on itse tie.

kuin

halveksintaa,

päästä;

sen

sisin

se

ei

ole

olemus

on

rakkautta; se ei tule ilmi naurussa vaan

Yön yhden lepo tavoite on parhain,

hiljaisessa

nuotio, leivänpala, nousu varhain.

hymyssä,

joka

on

paljon

syvemmällä.”
Paikalla missä nukkuu kerran vain
Elämän töyssyistä selviäminen on kuin

on lepo turvallisin, uni laulukkain.

onkin helpompaa, jos kehitämme huumorintajuamme ja opimme nauramaan

Jalkeille, lähtöön! Uusi päivä on.

itsellemme.

Taas jatkuu seikkailumme loputon.

Tämä historiikki sisältää
kumppaneiden
yhdistykselle
yhdistyksen

tervehdyksiä
sekä

yhteistyöjuhlivalle

omaishoitajien

työntekijöiden

Karin Boye, Arkipäivän postilla, 1976
(suomentanut Panu Pekkanen)

ja

haastatte-

luja. 10-vuotias Oulun seudun omais4

Minna Salminen ja Marja-Liisa
Kuukasjärvi: ”Ollaan oltu
sydämestä tämän asian takana.”

Oulun seudun omaiset ja läheiset ry:n

tutustuivat yhdistyksen eri projekteihin,

nykyiset toimitilat sijaitsevat vanhassa

joista

arvorakennuksessa, Puistolassa, aivan

omaishoitajille. Tämä oli kipinä, josta

kaupungin

Kaikki

Oulun seudun omaiset ja läheiset ry on

omaishoitajat ovat tervetulleita ”Om-

saanut alkunsa. Molemmille tunne vas-

maiskortteeriin” hakemaan tietoa ja tu-

taavanlaisen toiminnan perustamisesta

kea sekä ihan vain rupattelemaan ja

Ouluun oli niin voimakas, että Marja-Liisa

lepuuttamaan jalkojaan kaupungilla asi-

kuvaa sitä ”ihan kuin joku olisi lyönyt

oimisen yhteydessä. Kortteerissa sijait-

nuijalla päähän”. Tytöt epäilevät, että

sevat myös yhdistyksen seitsemän työn-

tuohon aikaan (1996) ei Suomessa ollut

tekijän työtilat. Huoneisto on kaunis ja

olemassa vielä yhtään omaishoitajien

valoisa ja huokuu vanhan rakennuksen

paikallisyhdistystä. Omaishoitajaliitto on

arvokkuutta ja lämpöä.

perustettu vuonna 1991 ja vuonna 1998

ydinkeskustassa.

yksi

oli

kohdennettu

perustettu Oulun paikallisyhdistys oli yksi
Kaikki oli toisin vielä kymmenen vuotta

yhdeksästä

vastaavanlaisesta

sitten, kun Marja-Liisa Kuukasjärvi ja

vuonna

Minna Salminen perustivat Oma Ikä –

yhdistyksestä Suomessa.

perustetusta

sinä

paikallis-

yhdistyksen (Omaishoitajat ja ikääntyneet) ja aloittelivat toimintaa omais-

Vuonna 1997 tytöt sitten alkoivat viedä

hoitajien hyväksi. Kaikki alkoi oikeastaan

asiaa eteenpäin ja kertovat aloitta-

jo tyttöjen opiskeluaikana vuonna 1996,

neensa ihan tyhjästä. Alussa heillä ei ollut

kun he olivat opintokäynnillä Kanta-

täyttä käsitystä siitä, miten organisoitua,

Helsingin

mutta apua löytyi oikeilta ihmisiltä

lähimmäisapu

ry:ssä.

He
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oikeaan aikaan. Tällaisia henkilöitä olivat

sääntömuutoksineen. Tässä vaiheessa

Tommi

yhdistyksen

Ruokonen

mielenterveystyön

(Omaiset

muutettiin

Oulun

nykyisin

seudun omaishoitajat ja läheiset ry:ksi.

Hyvän mielen talo) ja Anneli Kaitera

Vuonna 1999 toimistolle, joka siinä

Kansalaistoiminnan

vaiheessa

Vähitellen

tukena,

nimi

palveluasemalta.

ajatus

yhdistyksen

sijaitsi

kumppa-

nuuskeskuksessa, palkattiin työntekijä

perustamisesta ja palvelevasta puhe-

yhdistelmätuella.

limesta alkoi muotoutua. Pian Oma Ikä yhdistyksen

perustamisen

jälkeen

Vuoden 2000 alusta alkaen palveleva

maaliskuussa 1998 lehdessä oli Marja-

puhelin sai ensimmäisen rahoituksen

Liisan ja

Minnan haastattelu, jossa

RAY:ltä, mikä oli erityisen merkittävää,

julkaistiin tytöillekin yllätyksenä Marja-

koska se loi turvaa ja jatkuvuutta

Liisan kotipuhelinnumero. Puheluja alkoi

toiminnalle. Marja-Liisa ryhtyi vetämään

sataa ja näin sai alkunsa omaishoitajien

projektia. Myöhemmin omaishoitajien

palveleva puhelin.

palvelevalle puhelimelle on myönnetty
kohdennettu toiminta-avustus. Toiminta

Syksyllä

1998

saatiin

ensimmäiset

laajeni

vähitellen

ja

Minna

toimitilat, jotka OK-opintokeskuksen Lea

vastuulleen

Lihavainen tarjosi yhdistyksen käyttöön

2002. Kahden työntekijän voimin saatiin

oman

paremmat tilat Pakkahuoneenkadun ja

toimistonsa

keittiön

nurkkauksesta. Siellä päivystettiin, ohjattiin

omaishoitajaryhmää

ja

KUTOA-projektin

otti

vuonna

Saaristonkadun kulmasta.

tehtiin

yhdistyksen ensimmäinen esite - kaikki

Toimintaa kehitettäessä tytöillä on ollut

tämä Marja-Liisan ja Minnan muun työn

tuntosarvet herkkinä. Uusia projekti-

ohella. Kulut maksettiin omasta pussista,

hakemuksia

kunnes liiton jäsenyys toi jonkin verran

taamaan

kentän

tuloja

projekti

(Kuntien

jäsenmaksujen

kautta.

Näihin

on

aina

kehitetty

tarpeisiin.

vas-

KUTOA-

verkostoituminen

samoihin aikoihin tytöt saivat siis kuulla

Tukena Omaishoitajien Arjessa), joka

valtakunnallisesta

kehiteltiin kuntien viranomaisille suun-

Heidät

kutsuttiin

omaishoitajaliitosta.
liiton

natun kyselyn tuloksena, on tästä hyvä

tilaisuuteen Aleksinkulmaan, ja heistä tuli

esimerkki. Kotikuntoutukseen tähtäävä

liiton

OMATOIMI-projekti käynnistyi vuonna

alainen

mukaan

paikallisyhdistys
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2004 ja omaishoitajalle vapaahetkiä,

merkittävää.

sosiaalisia kontakteja ja tietoa tarjoava

muutakin toimintaa vakiinnutettua, että

RINKELI (Rinnakkain, Kehittäen, Liit-

yhdistys voisi varmemmalta pohjalta

täen) vuonna 2005. Vuoden 2007 alusta

keskittyä

käynnistyivät

Näinkin

VERTAISVOIMA-

ja

Tavoitteena on saada

toimintansa kehittämiseen.
suuren

organisaation

PALETTI-projektit. VERTAISVOIMA tukee

pyörittäminen pelkästään vapaaehtois-

omaishoitajia, joiden omaishoitotilanne

työnä toimivan yhdistyksen hallituksen

on

voimin on myöskin haastavaa. Työtä olisi

jo

päättynyt

joko

hoidettavan

kuolemaan tai laitokseen siirtymiseen.

vielä erikseen hallinnon koordinoijalle.

PALETTI (PALveluohjaus Etäälle Tukien ja
Tiedottaen)

tarjoaa

kotiin

vietävää

Suureksi ongelmaksi tytöt kokevat sen,

tukee

että heillä ei ole tarjota säännöllisesti

etäomaishoitajia. Vuosi 2007 on en-

konkreettista apua hoitajan muodossa

simmäinen vuosi, jolloin ei ole tehty

omaishoitajille, jotka haluaisivat vaikka-

yhtään uutta projektihakemusta. Min-

pa osallistua yhdistyksen järjestämiin

nan ja Marja-Liisan mieltä lämmittää

tilaisuuksiin tai muuten saada pienen

erityisesti Stakesin vuoden 2007 TERVE-

hengähdyshetken arjen rutiineista. Toi-

SOS

saalta, monissa omaishoitajayhdistyksen

palveluohjausta

–palkinto,

ja

joka

OMATOIMI-projektissa
kuntoutusmallille.

On

myönnettiin
luodulle

koti-

hyvä

saada

projekteissa on kuitenkin huomioitu
myös hoidettavat ja heidän tarpeensa.

tunnustusta tehdystä työstä ja myös
hieman näkyvyyttä yhdistykselle.

Ahkera työ on ollut palkitsevaa. MarjaLiisa ja Minna kokevat, että yhdistys on

Toiminta on siis varsin laajaa, mutta sekä

saanut

Marja-Liisa

alallaan ja toiminta-alueellaan. Heidän ei

että

Minna

kokevat

asiantuntija-aseman

haastavaksi sen epävarmuuden, jossa on

tarvitse

elettävä; projektit ja niille myönnetty

tietojaan,

rahoitushan eivät ole ikuisia, ja eteenpäin

esimerkiksi

mennään vuosi kerrallaan. Palvelevalle

hoitajuudesta tai

puhelimelle vuoden 2006 alusta lähtien

projektien ohjausryhmiin. He ovat myös

myönnetty

mukana Oulun kaupungin vanhustyön

kohdennettu

toiminta-

avustus on tätä taustaa vasten erityisen

eettisessä
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enää

tyrkyttää

omalla

vaan

heitä

luennoimaan

itseään

ja

pyydetään
omais-

osallistumaan eri

työryhmässä.

Kaikkein

palkitsevinta

on

omaishoitajilta

saatu

kuitenkin
suora

ollut

Merja Salanko-Vuorela: ”Oulun

palaute

seudulla kehitetään omaishoitajien

vuosien varrella. Tytöt ovat tunteneet

tukemista innovatiivisella

olevansa todella tärkeällä asialla.

otteella.”

Marja-Liisan ja Minnan mielissä siintää
tulevaisuuden haaveena omaishoitajille
perustettava ”Hyvän olon keskus”. Se on
paikka, jonne omaishoitajan on helppo
tulla rentoutumaan sekä tukea ja tietoa
saamaan. Siellä toimisivat eri projektien
kehittämät

tukimuodot,

siellä

olisi

viihtyisä kahvila sekä hoitoparkki myös
hoidettaville. Sieltä lähtiessä jokaisella
olisi hyvä olo. Tätä haavetta kohti tytöt
ovat kulkeneet alusta lähtien, ja samaa

Omaistaan auttaa yli miljoona suoma-

tahtia jatkamalla se varmasti toteutuu.

laista. Heistä 280.000 on läheistensä

He kokevat saaneensa paljon apua

pääasiallisia auttajia. Se missä läheisestä

oikeilta ihmisiltä aina oikeaan aikaan, kun

huolehtiminen muuttuu omaishoidoksi,

jotain asiaa on pitänyt viedä eteenpäin.

on kuin veteen piirretty viiva. 10 vuotta

Palaset ovat loksahdelleet kohdalleen,

täyttävä Oulun seudun omaishoitajat ja

kun asiaan on uskottu ja oltu sydämestä

läheiset ry tukee vastuullisesti omaistaan

mukana siinä.

hoitavia. Yhdistys on monella tavalla
Omaishoitajat

ja

Läheiset

-Liiton

Marja-Liisan ja Minnan haastattelusta

lippulaiva - se on saanut myös julkista

muokannut Leena Welling

tunnustusta työstään.
Omaishoitoahan on ollut kautta ihmisen
historian. Omaishoitajista puolet hoitaa
iäkästä,

sairasta

hoitamisen
suomalaista
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puolisoaan.

tukeminen

tuli

sosiaalipolitiikkaa

Kotona
osaksi
vasta

1980-luvulla.

Kun

valtakunnallinen

täysin tyytyväinen uuteen lakiin,

omaishoitajien yhdistys oli syntynyt 1991,

seuraavana

alkoi samanaikaisesti tälläkin rintamalla

saada omaishoidon tuki Kelan kautta

tapahtua ja julkinen keskustelu omaisten

maksettavaksi, joka lisäisi omaishoitajien

roolista

keskinäistä tasa-arvoa.

heräsi.

Ensimmäinen

asetus

kehityshaasteena

ja

olisikin

omais-hoidon tuesta saatiin 1993 ja laki
Ouluun yhdistys

omaishoidon tuesta vuonna 2006. Tätä
olivat

edeltäneet

monet

asetus-

Vuonna 1991 perustettuun Omais-hoitajat

muutokset ja kehittämistoimet. Omais-

ja Läheiset -Liittoon oli liittynyt vuoteen

hoidon tuen piirissä on nyt noin 30.000

1997

mennessä

viisi

alueellista

omaishoitajaa. Tiedämme kuitenkin, että

omaishoitajayhdistystä. Kun vuonna 1998

raskasta omaishoitoa ja päivittäistä apua

uusia

henkilökohtaisissa toimissa antaa noin

yhdeksän,

60.000 henkilöä, joten itse asiassa

yhdistyksen sääntömuutoksella syntynyt

tukeen oikeutettuja on vähintään puolet
enemmän

kuin

omaisensa

saatu

edun

mukaisen

toteuttamista

aikaan

herättävät

oma

jo

varsin

sekä

monet

turvaamalla

hoidon

Omaishoidon

tuella

kokonaisuutta,

johon

alle.

Raha-

Tällä

hetkellä

Oulun

seudun

omaishoitajat ja läheiset ry on liiton 67

hoi-

paikallisyhdistyksen

dettavalle annettavat tarvittavat pal-

joukossa

oma-

leimainen, osaava ja kehitysmyönteinen.

velut sekä omaishoitajalle annettava
ja

kehittämishankkeet.

yhdistykselle, ja niin se sai ilmaa siipiensä

tarkoitetaan

vapaapäivät

yhdistyksen

automaattiyhdistys antoi tukea uudelle

jatkuvuus.

kuuluvat

edelleenkin

aktiivisuus paikallisena toimijana ja sen

omais-

riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon

hoitopalkkio,

valtakunnallisen

kehityskelpoinen yhdistys. Hämmästystä

Uuden lain tarkoituksena on edistää

palvelut

oli

vielä

nuorten aktiivisten ihmisten aloitteesta

omaishoitajia.

hoidon

perustettiin

toimiva valtakunnallinen liitto. Ouluun oli

hoidosta

kunnan kanssa sopimuksen tehneitä

hoidettavan

yhdistyksiä

Valtakunnallinen liitto pitää yhdistyksen

omais-

työtä erittäin merkittävänä. Yhteistyö on

hoitoa tukevat palvelut, jotka määri-

ollut aina hyvää ja rakentavaa.

tellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry ei ole
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Innovatiivisuus
misessä

palvelujen

on

omaishoitajille

merkittävää, kuten myös
vertaistuki,

kehittä-

jota

Aluetyöntekijä Jukka Tauriainen:

hyvin

”Järjestöyhteistyötä monella

epävirallinen

Oulun

tasolla”

seudun

omaishoitajat ja läheiset ry tarjoaa.
Yhdistyksen toimintamuodoista jokainen
voi

löytää

jotakin.

monipuolisesti

Liitto

onnittelee

itselleen
10

vuotta

täyttävää Oulun seudun omaishoitajat ja
läheiset ry:tä.
Merja Salanko-Vuorela
Toiminnanjohtaja,

Omaishoitajat

ja

Valtakunnallisen

Läheiset –Liitto ry

järjestön,

Suomen

Parkinson-liiton, Pohjois-Suomen aluetyöntekijänä olen tehnyt yhteistyötä
Oulun seudun omaiset ja läheiset ry:n

”Jokainen

hedelmä

kypsyy

kanssa jo kymmenen vuotta. Meillä oli

ajallaan,

jokainen timantti hiotaan

ensin toimistot yhteisissä tiloissa Oulun

omaan muotoonsa.”

kumppanuuskeskuksessa
kadulla

ja

sittemmin

Taka-Lyötyn
yhteistyö

on

jatkunut, vaikka yhdistyksen toimisto

Hilja Kervinen

onkin muuttanut ensin Saaristonkadulle
ja nyt sitten Pakkahuoneenkadulle. Siinä
ajassa

yhdistyksen

toiminta

on

laajentunut paljon uusien projektien ja
palvelevan puhelimen muodossa.

Suomen Parkinson -liiton toimintaan ovat
aina

liittyneet

sairastuneiden

luonnollisena
omaiset,

ja

osana
olemme

järjestäneet ryhmiä myös heille.
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Ny-

kyisin ohjaamme omaisiamme pääosin

mälläni

omaishoitajayhdistysten

käynnillä

vertaistuki-

Parkinson-yhdistys/kerho(40-50

käyntiä

ryhmiin ja muuhun toimintaan. Omais-

mainostan

hoitajayhdistyksen toiminta ja yhteistyö

tyksen toimintaa. Parkinson -omaisia on

ovat koskettaneet Oulun alueella mm.

mukana

Pohjois-Suomen Parkinson -yhdistyksen

minnassa, osa heistä aktiivisesti.

ja

myös

vuodessa)

omaishoitajayhdis-

omaishoitajayhdistyksien

toi-

Oulun seudun Parkinson -kerhon

ihmisiä. Tosin henkilön ei tarvitse olla

Yhdistyksen OMATOIMI-projektissa tuli

yhdistyksen jäsen päästäkseen järjestön

esille, kuinka Parkinson-potilaat ja heidän

palveluista osalliseksi.

omaisensa eivät tiedä oikeuksistaan ja
etuisuuksistaan,

kuten

omais-hoidon

Omaisten tukeminen on tärkeä työalue

tuesta tai eläkkeensaajan hoitotuesta,

myös meille.

eivätkä näin ollen osaa niitä hakea.

Koska sairaus tuo usein

mukanaan aloitekyvyttömyyttä, omaiset

OMATOIMI–projekti

joutuvat

ja

tähän tiedonpuutteeseen, kun yhtenä

innostamaan sairastuneita mukaan esi-

vuonna projektin kohderyhmänä olivat

merkiksi kerhojen toimintaan. Omaiset

juuri Parkinsonin tautia sairastavat ja

saattavat

heidän omaisensa. Projektin avulla he

olemaan

toimia

aktiivisia

myös

paikallisten

kerhojen vetäjinä, ja puolison kuoleman

saivat

jälkeenkin

etuisuuksista

osa

omaisista

on

jäänyt

tietoa
ja

vastasi

sopivasti

heille

kuuluvista

niiden

hakemisesta.

mukaan kerhojen toimintaan. Omaisten

Osallistujat ovat olleet erittäin kiitollisia

osuus on meidän toiminnassamme aivan

projektin antiin ja tyytyväisiä, kun tulivat

korvaamatonta.

Omaishoitaja-

lähteneeksi mukaan siihen. Kuten jo

yhdistyksen projektien avulla olemme

aikaisemmin todettiin, lähteminen voi

saaneet

olla

tietoa

omaisten

tilanteesta

sairastuneelle

ja

joskus

myös

laajemmin ja voineet käyttää sitä hyväksi

omaiselle hyvinkin vaikeaa. Osallistujat

valtakunnallisesti.

projektiin

yhdistyksen

tarjoamat

Omaishoitajapalvelut

ovat

saatiin

muun

muassa

lehtiartikkelin avulla, ja vetäjät kävivät

helpottaneet myös omaa työtäni. Kun

kertomassa

tunnen yhdistyksen toimintaa, on help-

Parkinson-kerhon

poa mainostaa sitä ja ohjata

ihmisiä

puolestani kävin kertomassa Parkinson-

yhdistyksen piiriin. Lähes jokaisella käy-

liiton ja sen yhdistysten toiminnasta
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projektista

myös

Oulun

kerhoillassa.

Minä

projektin

yhdessä

Kelan

kanssa

Kerttu Weissenfelt: ”Opiskelijat

järjestämällä sopeutumisvalmennus- ja
kuntoutuskurssilla

Rokualla.

ovat oppineet arvostamaan

Seuraan

omaishoitajien tekemää työtä”

OMATOIMI–projektia tarkemmin myös
sen

takia,

että

kuulun

projektin

ohjausryhmään.

Viime

vuosina

nousseet

omaisten

paremmin

esille

asiat

ovat

ja

uusia

projekteja kehitellään. Omaisasiat ovat
myös rahoittajan (RAY) yksi painopistealueista. Ja tekemätöntä työtä on
paljon. Jos järjestöpuoli on kiinnostunut
Kymmenen

omaisasioista, vähän toisin taitaa vielä

vuotta

täyttävä

Oulun

seudun omaishoitajat ja läheiset ry on jo

olla julkisella puolella. Omaisten tekemää

vuosien

hoitotyötä ei huomata eikä arvosteta

ajan

ollut

ammattikorkeakoulun

tarpeeksi. Rahaa omaishoidon tukeen on

paikalle

aivan liian vähän. Minulla on vain hyvää

tärkeä

Oulun

Diakoniatoimi-

yhteistyökumppani.

Järjestön työntekijät ovat vuosittain

sanottavaa yhdistyksen toiminnasta ja

käyneet

yhteistyöstä, ja toivotan mitä parhainta

oppilaitoksessamme

kerto-

massa uusille sosionomi- ja sairaan-

onnea 10-vuotiaalle omaisyhdistykselle.

hoitajaopiskelijoille, miten yksi merkittävä edunvalvontajärjestö Oulun seu-

Jukka Tauriainen

dulla toimii. Näin opiskelijoille konkre-

Suomen Parkinson-liitto

tisoituu

se,

miten

kolmas

sektori

toiminnallaan täydentää julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää.

Tiedon

lisäksi

Oulun

seudun

omaishoitajat ja läheiset ry on tarjonnut
monelle sosionomiopiskelijalle mahdol-
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lisuuden suorittaa käytännön harjoittelu.

Haluan

Harjoittelujaksot ovat olleet kestoltaan

täyttävää Oulun seudun omaishoitajat ja

viidestä

läheiset ry:tä sekä kiittää Diakonia-

kymmeneen

opintoviikkoon.

onnitella

kymmenen

Harjoittelun aikana opiskelija on voinut

ammattikorkeakoulun

käytännössä tutustua sekä järjestön

pisteen puolesta hyvästä yhteistyöstä.

toimintaan että niihin ihmisiin, joiden

Samalla tahdon toivottaa yhdistykselle ja

asioita yhdistys on perustettu ajamaan.

siinä

Harjoittelujaksojen

opiskelijat

omaishoitajien ja heidän läheistensä

työntekijöiltä

jaksamisen tukijoina ja puolestapuhujina.

ovat

olleet

aikana

tyytyväisiä

työskenteleville

Oulun

vuotta

voimia

toimi-

toimia

saamaansa ohjaukseen ja ovat oppineet
arvostamaan
työtä

omaishoitajien

poikkeuksetta

tekemää

Kerttu Weissenfelt

aikaisempaa

lehtori,

enemmän. Työn vaativuus on herättänyt
pohdintaa

hoitajien

jaksamisesta

Diakonia-ammattikorkeakoulun

Oulun toimipiste

ja

läheisten ihmisten hyväntahtoisuudesta
ja lähimmäisenrakkaudesta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun

Oulun

toimipaikan sosionomiopiskelijat

ovat

järjestäneet yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa erilaisia omaishoitajille
ja heidän hoidettavilleen suunnattuja
tapahtumia.

Lisäksi

osallistunut

yhdistyksen

vapaaehtoistyön
liittyvään
Yhteisten

opiskelijoita

on

järjestämille

kursseille

ja

näihin

vapaaehtoistoimintaan.
toimintojen

ohella

”Elä tätä päivää,

Oulun

uneksi huomisesta,

seudun omaishoitajat ja läheiset ry on

opi eilisestä.”

tarjonnut työpaikan ainakin kahdelle
Diakonia-ammattikorkeakoulun
toimipaikasta

Oulun

valmistuneelle

sosionomille.
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Raija Raappana: ”Yhdistyksellä on

omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnassa

ollut suuri vaikutus alueen omais-

että

valtiovallan

ja

kuntien

suhtautumisessa omaishoitoon. Kuntien

hoitajien ja hoidettavien asemaan”

strategioissa

painotetaan

entistä

enemmän avohoitoa sekä ikäihmisten ja
pitkäaikaissairaiden

mahdollisuutta

erilaisten palvelujen turvin asua ja elää
omissa

kodeissaan

mahdollisimman

pitkään. Tämä ei kuitenkaan onnistu
pelkkien kunnallisten palvelujen turvin,
koska monet tarvitsevat kotiinsa hoivaa
ympäri
tyäkseen.

vuorokauden

siellä

selviy-

Tällaista lähes ympärivuoro-

kautista hoivaa pystyvät tarjoamaan
monissa

tapauksissa

vain

samassa

taloudessa asuvat puolisot tai lähellä
Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen

asuvat lapset.

vuotta Oulun seudun omaishoitajat ja
läheiset ry:n toiminnan aloittamisesta.

Omaishoidon tuki sai oman lakinsa

Toiminta-ajatuksena

vuoden

yhdistyksellä

on

2006

alusta.

Myös

omais-

alusta lähtien ollut omaishoitajien ja

hoitajien

heidän

aseman

määrä ja siitä mahdollisesti perittävät

Lisäksi

kustannukset ovat saaneet lain voiman.

tarkoituksena on kehittää omaishoitajille

Useissa kunnissa tämä on parantanut

ja heidän hoidettavilleen suunnattuja

omaishoitajien asemaa, mutta liian usein

palveluja ja tukitoimia sekä edistää

kunnat ovat käyttäneet hyväkseen heille

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa

jäänyttä oikeutta määritellä omaishoidon

toimintakykyä ja hyvinvointia.

tuen myöntämisperusteet.

hoidettaviensa

parantaminen

ja

tukeminen.

lakisääteisten

vapaapäivien

Suomessa on noin 500 000

omais-

Kymmenen vuotta on lyhyt aika ihmisen

hoitajaa,

elämässä. Tänä aikana on kuitenkin

taloudellisten

tapahtunut paljon sekä Oulun seudun

päivien ulkopuolelle. Osa heistä ei edes
14

jotka

jäävät

lain

korvausten

suomien
ja

vapaa-

tiedä

täyttävänsä

omaishoitajan

kri-

projektien kautta moni omaishoitaja on

teerit. Ilman aktiivista yhdistysten tiedo-

saanut

tietoa

häntä

askarruttaviin

tus- ja koulutustoimintaa ja esiintymistä

kysymyksiin, kun projektien työntekijät

julkisissa tiedotusvälineissä heidän mää-

ovat käyneet kotikäynneillä antamassa

ränsä olisi varmasti vielä suurempi.

palveluohjausta ja neuvontaa.

Näin

monin tavoin toimimalla omaishoitajien
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi

on tehnyt arvokasta työtä kymmenen

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

vuoden

omaishoitajien

paikkaa sitä aukkoa, johon kunnallinen

parissa. He ovat myös olleet aktiivisesti

toiminta ei syystä tai toisesta ylety.

yhteydessä

Monen projektin ohjausryhmässä on

ajan

seudun

kunnallisiin

päättäjiin

omaishoitajien aseman parantamiseksi
alueen

kunnissa

ja

ollut mukana myös kaupungin edustaja.

määrärahojen

lisäämiseksi omaishoidon tukeen kuntien

Projektien lisäksi järjestö on pystynyt

budjeteissa.

tarjoamaan erittäin tärkeää vertaistukea

myös

Heitä

saadaan

kiittää

varmasti

oikea-aikaisesta

omaishoitajille

tiedottamisesta, kun Oulussa saatiin pari

keskustelu-

vuotta sitten aikaan valtuustopäätös,

muodossa.

jonka

todettu,

mukaan

omaishoidon

tukea

yhteisten
ja

virkistystapahtumien

Monissa
että

koulutus-,

juuri

selvityksissä

on

keskustelut

ja

maksetaan kaikille myöntämisperusteet

yhdessäolo samassa elämäntilanteessa

täyttäville.

olevien

kanssa

voimaannuttavat

ja

auttavat jaksamaan vaikeissakin tilanLukuisiin

projekteihinsa

yhdistys

on

teissa. Tätä kautta moni on löytänyt

järjestänyt rahoituksen RAY:n kautta.

ystäviä, joille voi uskoutua.

Näistä pitkäaikaisempia ja varmasti myös
seudun omaishoitajien ja hoidettavien

Yhdistyksen

elämään suuresti vaikuttavia ovat muun

aikana

muassa omaishoitajien palveleva puhelin,

järjestöjen kanssa on ollut merkittävää.

KUTOA, valtakunnallisestikin palkittu ja

Se on tarjonnut opiskelijoille harjoit-

Stakesin hyvät käytännöt ohjelmaan

telupaikkoja

päässyt

tutustua myös omaishoitajan arkeen.

OMATOIMI-projekti, RINKELI,

VER-TAISVOIMA

ja

PALETTI.

Näiden

eri

tekemä

yhteistyö

oppilaitosten

ja

näin

ja

tänä

muiden

mahdollisuuden

Lisäksi yhdistyksen toimihenkilöt ovat
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aktiivisesti olleet mukana

kaupungin

vanhustyön eri projektiryhmissä, kuten
SAKKE -projektissa, eettisessä työryhmässä

ja

AVEK:ssa,

joilla

pyritään

löytämään toimintamalleja kuntalaisten
parhaaksi.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset
ry:llä on tämän kymmenen vuoden
aikana

ollut

suuri

omaishoitajien

ja

vaikutus

alueen

omaishoidettavien
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset

asemaan. On ollut ilo saada tehdä heidän
kanssaan

yhteistyötä

tänä

ry:n toiminta-alueeseen kuuluu yhtenä

aikana.

osana Kiimingin kunta. Minä astuin

Toivottavasti yhteistyö kuntien kanssa
jatkuu

yhtä

innovaatioita

aktiivisesti,

ja

kuvioihin KUTOA- projektin myötä, joka

uusia

omaishoitajien

hyväksi

löytyy.

käynnistyi

maaliskuussa

epäilevänä

menin

2002.

Hyvin

ensimmäiseen

palaveriin. Ensimmäisenä ajatuksenani oli
epäilys päällekkäisen työn tekemisestä.

Raija Raappana
Palvelupäällikkö,

sosiaali-

ja

Kuluvien vuosien aikana olen kuitenkin

terveys-

saanut kokea, että meille kaikille riittää

toimi, Oulun kaupunki

työtä

Kotona asumista tukevat palvelut

ja

että

jopa

tarvitsemme

toisiamme. Huomasin, että yhteistyö
antaa

voimaa

selviytyä

vaikeistakin

asioista. Se tietomäärä, jonka saimme

Kiimingin kunnan kotipalvelun

KUTOA-

ohjaaja Aila Ylönen: ”On ollut

kehittämään omaishoidon-tukea omassa

tärkeää olla mukana

kunnassamme.

omaishoitajayhdistyksen

projektilta,

auttoi

meitä

Tiedon kulku on ollut yksi tärkeimmistä

toiminnassa.”

asioita, mitä yhdistyksen ja kunnan välillä
on tapahtunut. Ei ole tarvinnut ihmetellä
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yksin, vaan on saattanut soittaa ja kysyä

ja

asiasta kuin asiasta. Tietoa on kulkenut

Keskimääräinen

myös

laitoshoidossa on 100 euroa ja koti-

omaishoitajille

puhelimitse

kotikäynneillä,

sekä

Jokaisella

virkistyspäivillä.

kunnalla

toimintamallinsa.

on

Niitä

kotihoidossa

14 564

euroa.

vuorokausikustannus

hoidossa 40 euroa (Sulkava, 2006).

omat

vertailemalla

Omaishoitajat saivat vertaistukea omissa

olemme saaneet hyviä ideoita omiin

omaishoitoryhmissä, joita Kiimingissä oli

kuntiimme.

tehtiin

kaksi. Ryhmissä luotiin luottavainen ja

useimmissa kunnissa, antoivat meille

lämmin ilmapiiri, jossa saattoi keskustella

ideoita niin palkkioiden suuruuksista kuin

kipeistäkin asioista. Ryhmän vetäjinä

muistakin tukitoimista.

toimivat

Kyselyt,

joita

kotisairaanhoitajat

sekä

diakoniatyöntekijät. Ryhmissä vaihdettiin
Omaishoitajien tukeminen nousi yhdeksi

kokemuksia ja saatiin uusia ideoita ja

haasteeksi, ja varsinkin omaishoidon

ennen

rahallinen

tuki

tärkeäksi

Todettiin, kuinka omaishoitajien pitää

jaksamisen

kannalta.

arvostus

muistaa käyttää vapaapäiviään oman

nousee, kun siitä saa palkkion. Talou-

itsensä takia. Omaishoitajat, jotka ovat

dellisen

aktiivisesti mukana eri tilaisuuksissa,

tuen

koettiin
Työn

saaminen

mahdollisti

kaikkea

tuettiin

omaisen hoitamisen kotona. Joka vuosi

saavat

mietimme, miten saisimme kunnan ra-

harrastukset antavat heille myös voimia,

hataloudesta päättäville sellaista tietoa,

jotta

joka turvaisi omaishoitajien riittävän

omaistaan. Ryhmä toimi

osuuden myös talousarviossa. Yhteiset

suuntiin, jolloin

palaverit omaishoitajayhdistyksen kans-

omaishoitajilta tukea ja uusia ideoita

sa auttoivat meitä; emme olleet yksin.

vastaisuuden varalle. Ryhmät eivät tällä

Totesimme, etteivät kauniit sanat enää

hetkellä ole toiminnassa, vaan nyt ikään

tehoa,

kuin ”vedetään henkeä” ja mietitään

vaan

tarvitaan

lukuja,

jotka

todistavat päättäjille, kuinka kunnalle on
edullisinta

tukea

Esimerkiksi:
ihmisen

yhden

enemmän

jaksamista.

he

tietoa.

jaksaisivat

taas

Omat

hoitaa

molempiin

ohjaajatkin saivat

uusia toimintamuotoja.

omaishoitajuutta.
dementoituneen

keskimääräiset

Virkistystoiminnalla

on

ollut

oma

vuosikustan-

merkityksensä. Uusia ystäviä ja samassa

nukset laitoshoidossa ovat 36 386 euroa

elämäntilanteessa olevia on ollut mah17

dollisuus tavata, keskustella ja vaihtaa

Diakoniatyöntekijä Anna-Maija

mielipiteitä heidän kanssaan ja samalla

Sälkiö:

myös irrotella arjen töistä. Luonto on

”Laaja-alainen yhteistyö

kertoo halusta auttaa”

tarjonnut omaa antiaan, ja ehkä sillä
makkaranpaistollakin on saattanut olla
oma

merkityksensä.

koonnut

useamman

Joulujuhla
kunnan

on

omais-

hoitajat yhteen vuosittain ja luonut
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

KUTOA- projektin aikana me viranhaltijat
saatoimme vertailla omaishoidontuen
myöntämisperusteita

ja

palkkioiden
Omaishoitajille

suuruuksia eri kunnissa. Yhteistyössä

ja

omaishoidosta

kiinnostuneille järjestettiin vuonna 1999

yritimme tasapuolistaa omaishoitajien

Oulun

asemaa. Myös työntekijöinä saimme

kirjastotalolla

omaishoidossa”

koulutusta, jotta pysyisimme ajan tasalla.

”Ajankohtaista

–koulutuspäivä.

Tilai-

suudessa, jonka Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry järjesti, oli paikalla

Olen itse kokenut, miten tärkeää on ollut

myös

olla mukana Oulun seudun omaishoitajat

työntekijöitä.

ja läheiset ry:n toiminnassa. Uskon, että

asioita

Näin

diakoniakohdattiin

ja

tutustuttiin - yhteistyö seurakunnan ja

yhdessä meissä on voimaa ja kykyä viedä
omaishoitajien

seurakunnan

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset

eteenpäin.

ry:n välille alkoi muodostua. Jo samana

Toivotan Oulun seudun omaishoitajat ja

vuonna

läheiset ry:lle onnea ja menestystä 10-

vietettiin

omaishoitajien

joulujuhlaa. Siitä tuli vuosittainen juhla,

vuotisjuhlaan.

jonka nimi muutettiin vuonna 2006
Omaishoitajien kirkkopyhäksi.

Aila Ylönen
Kotipalvelun ohjaaja, Kiiminki

Väestö ikääntyy, ja sen myötä yhteisenä
tavoitteenamme on ikääntyvien ihmisten kunnioituksen ja arvostuksen lisää-
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minen

sekä

heidän

huomioonottaminen

voimavarojensa

Aleksinkulmassa. Tässä tilaisuudessa oli

yhteiskuntamme

myös

näyttely

omaishoitajien

työtä

jäseninä. Samalla pyrimme myös aut-

tukevista erilaisista palveluista, kuten

tamaan ihmisten arkielämän sujumista.

kotipalvelusta,

Olemme järjestäneet yhteistyössä eri-

välineistä.

laisia tilaisuuksia, retkipäiviä ja leirejä.

tavoitteena

Sosiaalisella verkostolla on suuri merki-

omaishoitajia

tys omaishoitajien voimavaroja lisäävänä

nasta. Mukana järjestelyissä olivat myös

tekijänä. Monet omaishoitajat käyvät

Suomen Punainen Risti, Oulun Alzheimer-

myös seurakunnan kerhoissa. Niissä voi

yhdistys ja Ylikiimingin Omaishoitajat ry.

jakaa

ajatuksia

elämäntilanteessa

lääkkeistä

Omaishoitajien
oli

tukea

sekä

ja

apu-

juhlapäivän
ja

arvostaa

tiedottaa

toimin-

samanlaisessa
olevan

kanssa.

Yhteisvastuukeräyksen

kotimaankoh-

Vertaistuki on tärkeää, ja Karjasillan

teena oli vuonna 2001 Omaishoitajat ja

seurakunnassa onkin järjestetty vertais-

läheiset ry:n ”Sairaan hyvät” -projekti.

tukiryhmä omaishoitajille.

Keräyksen avulla kirkko ilmaisi arvostuksensa muun muassa sairaan hyvälle

Seurakunta tukee omaishoitajien jaksa-

kaurapuuron keittäjälle, ääneen lukijalle,

mista myös kotikäyntien avulla. Monesti

paidan

keskustelu tuo helpotusta sekä hoita-

Projektin

valle omaiselle että hoidettavalle. Puhu-

julkista keskustelua omaishoidosta ja

minen vaikeuksista ja elämäntilanteesta

omaishoidontuesta.

auttaa näkemään, ettei meistä kukaan

löytämään uusia omaishoitajia eli ihmi-

ole yksin. On tärkeää myös huomioida

siä, jotka eivät vielä ole mieltäneet

omaishoitajien riittävä palvelujen ja tuen

itseään omaishoitajiksi sekä tukemaan

saanti, jotta he jaksaisivat jatkaa tässä

perheitä

arvokkaassa tehtävässä. Omaishoitajalla

ratkaisuja arkielämän kysymyksiin. Tässä

ja hoidettavalla tulee olla hyvät ja

asiassa yhteistyötä tehtiin keräämällä

turvalliset olosuhteet.

varoja erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla,

Joulukuun
vuonna

ensimmäisenä
2000

kunnallinen

päivänä

järjestettiin

omaishoitajien

napittajalle

ja

tarkoituksena

suihkuttajalle.
oli

Samalla

löytämään

etsimällä

herättää

pyrittiin

voimavaroja

yhdessä

ja

uusia

omaishoitajia sekä tiedottamalla asioista.

valta-

juhlapäivä
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Yhteistyötä tehden osaamista ja tehtäviä

Iin omaishoitajaryhmän ohjaaja

on voitu jakaa molemmin puolin ja

Anneli Hannus: ”Omaishoitajaksi

samalla on annettu tietoa jaettavaksi
eteenpäin

omaishoitajille.

Tällaisilla

säännöllisillä

tapaamisilla

vältetään

toiminnan

päällekkäisyyttä

yllättäen”

ja

käytettävissä olevat voimavarat kohdistetaan

mahdollisimman

laaja-alaisesti

palvelemaan omaishoitajien ja heidän
hoidettaviensa tarpeita. Yhteistyö on
myös viesti omaishoitajille: laaja-alainen
vastuunottaminen kertoo halusta auttaa.

” Yksin emme työtä tee, toinen toista
tarvitsee. Tuomme vaihtopöydälle
lahjamme ja puutteemme.”
Virsi 428:4
Lämpimät onnittelut ja kiitos hyvästä

Omaishoitotilanne tuli meille nopeasti ja

yhteistyöstä!

yllättäen.

Perheeseemme

kuuluivat

silloin äiti, isä ja tytär. Me vanhemmat

Anna-Maija Sälkiö

olimme kiireistä kokopäivätyötä tekeviä,
Oulun ev.-lut. seurakuntien diakonia-

tytär oli koulussa. Mummu, mieheni äiti,

työntekijä

oli jo jonkin aikaa käynyt päivähoidossa
yksityisessä

palvelukodissa. Mummun

omassa kodissa tilanne oli muuttunut ja
olimme hakeneet paikkaa laitoksesta,
mutta jono oli pitkä. Näin ollen mummu
muutti meille ja päivähoitopäivän tunteja
jatkettiin. Kunta maksoi päivähoidosta
osan ja loppu maksettiin hoidettavan
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eläkkeestä.

Me

vastasimme

että hänen ei tarvinnut olla koskaan

kuljetuksesta.

yksin,

toi

turvallisuutta,

merkittäviä
Mummu

oli

77-vuotias

ja

erittäin

ja

käytöshäiriöitä

mitään

ei

ollut.

Iltaisin hän käveli ja puuhasi omiaan.

hyväkuntoinen (ei mitään lääkkeitä),

Viikonloput

dementoivaa sairautta lukuun ottamatta

lukuun ottamatta mummu oli meillä, ja

terve, pieni, hoikka, hyvin liikkuva ja itse

silloin

ruokaileva vanhus. Yöt hän nukkui hyvin.

Joskus sunnuntaisin lähdimme vierailulle

Kuitenkin

jatkuvaa

ja otimme hänet mukaamme. Hän seurasi

huolenpitoa ja oli täysin vaipoissa jo

keskusteluja ja nauroi muiden mukana.

meille muuttaessaan. Pukeutuminen ei

Naapurin nuoret pojat olivat joskus

myöskään onnistunut ja perhe oli usein

kotimiehenä

yhden

varassa.

puhelimen päässä oli aina vara-aikuinen.

hänen

Mummu oli aivan ihastuksissaan nuorista

hän

tai

tarvitsi

kahden

Toisinaan

sanan

huomasimme

ymmärtävän paljonkin asioita. Aamuisin

muutamaa

vuorottelimme

lyhyitä

poikkeusta

kotimiehinä.

jaksoja,

jolloin

pojista.

vaihdoin vaipat ja puin vanhuksen, ja
mies vei hänet hoitopaikkaan aamiaiselle.

Neljän vuoden omaishoitojakson aikana

Siellä hänet kylvetettiin ja pestiin myös

emme saaneet omaishoidon tukea, koska

vaatteet, huolehdittiin kiitettävästi ja

kunta maksoi osan päivähoidosta. Silloin

ulkoiltiin

päivittäin.

perheenäidille
muassa

tuttuja

perunoiden

Virikkeet

olivat

tällöin sattui kyllä kiperiäkin tilanteita,

asioita,

muun

jotka opettivat jo ennakkoon kysymään

kuorimista

ja

ystäviltä

ja

kylänmiehiltä

apua

ja

vaatteiden "viikausta". Palvelukoti oli

turvautumaan heihin. Kodin vara-avaimia

isohko omakotitalo, johon hän sopeutui

lisättiin sen jälkeen, kun ovi loksahti

hyvin, toisin kuin suureen valkeaan

kiinni, ja mummu oli yksin sisällä.

päiväsairaalaan, josta hän oli aikanaan

Työpaikallani työajoissa joustettiin hyvin,

jatkuvasti

kun

karkailemassa.

Vanhus

oli

meillä aina perheen kanssa samoissa

minun

oli

lähdettä

vanhusta

hoitamaan.

tiloissa, paitsi että hän nukkui omassa
huoneessaan. Tyttärellekin oli annettu

Mummun neljä viimeistä kuukautta olivat

ohjeeksi kotimiehenä ollessaan katsella

aivan

TV:tä mummun kanssa. Mielestäni se,

virallisesti
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kotihoitoa,

jolloin

tytär

oli

omaishoitajana.

Hän

oli

loppusuoralla lukiosta ja vain muutamia

tyäni eläkkeelle, oli jotenkin luonnollista,

tunteja viikossa koulussa, jolloin jo

että

eläkkeelle jäänyt perheenisä huolehti

tajaryhmää.

äidistään. Tyttärellä oli aikaisemman

koetaan virkistävinä ja tarpeellisina, me

kesätyön kautta kokemusta hoitotyöstä

puhumme ja nauramme paljon. Kunnan

ja hän pesi mummun sekä vaihtoi vaipat,

asiantuntijat ovat vierailleet ryhmässä

valmisti ruoat ja hoiti kaikin puolin hyvin.

kertomassa

Mummun

Seurakunta on järjestänyt vuosittain

viimeisellä

viikolla

häntä

autettiin ruokailussa ja tuettiin kävelyssä.

ryhdyin

vetämään

omaishoi-

Kokoontumiset

ryhmissä

ajankohtaisista

asioista.

kahdesta kolmeen tapahtumaa.

Viimein tuli ilta 81-vuotiaalle urhealle
naiselle. Olimme kaikki vuoteen vieressä

Retket

hänen nukkuessaan pois. Keskellä yötä

kuuluneet

lääkäri saapui toteamaan tapahtuneen.

erityistä aihetta tapaamiselle ei ole ollut,

Hänen keskustelunsa varsinkin tyttäreni

on esille otettu esimerkiksi Iin runsas ja

ja

maineikas

mieheni

kanssa

koimme

hyvin

arvokkaiksi sillä hetkellä.

ja

tutustumiskäynnit
ryhmän

historia,

ovat

ohjelmaan.

Iijoen

Kun

uitot

tai

voimalaitosten rakentaminen, ja silloin
meillä

Tytär, mies ja minä olemme keskus-

onkin

ollut

ratkiriemukas

muistelutuokio.

telleet usein siitä, miten hyvin neljä
vuotta menivät ja miten tärkeää ja

Anneli Hannus

opettavaista

Vapaaehtoistyöntekijä

aikaa

se

oli

meille.

Hoidimme mummoa kunnioittaen ja

ja

entinen

omaishoitaja

mielellämme täyttäen vanhuksen voimansa päivinä esittämän toiveen: ei
laitoshoitoon.
Omaishoitajuus on ollut minulle tuttu ja

”Tärkeää on oppia rakastamaan.

omakohtainen asia jo ennen kuin sanaa

Tärkeää on oppia elämään tätä hetkeä,

oli edes keksitty. Työelämässä hoitajana

omistaen kaiken ja omistamatta mitään.”

näin ja kuulin omaistaan hoitavien arkea,
raskasta

työtä

kellon

ympäri

Ansa Luumi

ja

yksinäisyyttä, joka on tuttua jokaiselle
omaishoitajalle. Kuusi vuotta sitten, jää22

heen elämää. Elämä alkoi olla tavallista
vaikeampaa vuonna 1969, jolloin Laurin
vaimo ollessaan vasta 39-vuotias joutui
jäämään pois työelämästä selkävaivojen
vuoksi.

Hän

sairastui

vakavaan

masennukseen ja purki pahaa oloaan
perheeseensä. Lapset joutuivat tuona
aikana kärsimään sekä henkistä että

Lauri Korkala: ”Koettelemusten

fyysistä

avulla olen kasvanut vahvaksi”

tänäkään päivänä tiedä, mitä kaikkea

väkivaltaa,

eikä

Lauri

vielä

kotona tapahtui hänen ollessaan työssä.

Elämä helpottui hieman, kun vaimo sai
suojatyöpaikan, jossa hän oli kymmenisen

vuotta.

80-luvun

puolivälissä

molemmat jäivät eläkkeelle. Vaimon
aloitteesta
talviaan

Korkalat

Espanjassa.

alkoivat
Laurin

viettää
mielestä

vaimolla oli siellä helpompi olla, koska
kukaan ei ennestään tuntenut heitä.
Lopulta alkoi sielläkin ilmaantua ongelmia, kun vaimo ei suostunut enää
poistumaan asunnosta, vaan vietti kaikki
Edessäni istuu iloinen ja nuorekas 80-

päivänsä neljän seinän sisällä suljettujen

vuotias Lauri. Kun hän aloittaa tarinansa,

ovien ja ikkunoiden takana.

kasvojen ilme vakavoituu. Vähitellen

Espanjan

minulle

itsetuhoyritykseen vuoden 1998 loppu-

monista

piirtyy

seikkaperäinen

raskaista

vuosista

kuva

puolella.

hänen

talvet

Tästä

loppuivat

alkoivat

vaimon

vaikean

elämässään, jolloin Laurin vaimo kärsi

sairastamisen vuodet, jolloin sairaala-

vakavista mielenterveysongelmista, jot-

jaksot

ka vaikeuttivat koko kaksilapsisen per-

mielenterveyshoitajan ja avokuntoutus-

ja

erilaiset

kotihoitoyritykset

osaston tuella vaihtelivat. Nämä vuodet
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olivat erittäin raskasta aikaa Laurille sekä

Mielen Talolla. Se on nyt jäänyt, mutta

fyysisesti että henkisesti, sillä vaimon

omaishoitajayhdistyksen

hoito vaati alituista kotonaoloa ja sairaan

ryhmiin

valvomista

Oulussa

ja

avustamista.

”Se

oli

Lauri

on

että

järjestämiin

osallistunut

sekä

asuinkunnassaan

sellaista jatkuvaa henkien taistelua”,

Kempeleessä. Hän jakaa mielellään oman

Lauri kertoo. Lopulta tilanne kriisiytyi, ja

kertomuksensa ja kokemuksensa muiden

vaimo

kanssa, jos se vain voi auttaa jota kuta

otettiin

keskuksen

potilaaksi

vuodeosastolle.

terveysViimeinkin

toista

kotona hoitaminen päättyi, minkä olisi

vaikeassa

elämän-tilanteessa

olevaa.

pitänyt tapahtua jo paljon aikaisemmin,
sillä Laurinkin voimat olivat loppuneet.

Lauri

kutsuu

omaishoitajayhdistystä

Vaimon hoito järjestettiin muualle, ja

”hyväksi kasvatuskodikseen”. Sinne on

Lauri sai lääkäriltä hoito-ohjeita tällä

ollut hyvä mennä, ja Laurin käsityksen

kertaa itseään varten, jotka auttoivat

mukaan yhdistyksen työntekijät tekevät

häntä toipumisessa.

työtä

sydämellään.

ottanut

Myös

asiakseen

on

auttaa

muita

rohkaisee

heitä

Näin jälkeenpäin Lauri tuntee saaneensa

omaishoitajia.

kaksi potkua - kaksi uutta mahdolli-

hakemaan tuettuja lomia ja pitämään

suutta, jotka auttoivat häntä toipumaan

vapaapäivänsä. Lauri on huomannut, että

”sumuisista”

selviytyminen

monet

autolla

ja

olevat eivät huolehdi omasta jaksa-

keuhkosyöpädiagnoo-

misestaan eivätkä koe voivansa jättää

hurjasta

ajoista:

ulosajosta

vapautuminen

Hän

Lauri

raskaassa

sista. Mieli alkoi virkistyä, voimat palata

omaistaan

ja

jälleen.

tärkeintä hänen mielestään olisi, että

Terveydenhoitajan kehotuksesta Lauri

hoitaja pysyisi kunnossa. ”Sitä ei vain

otti yhteyttä omaishoitajayhdistykseen.

jakseta nähdä.”

elämä

maistua

toisen

elämäntilanteessa

hoitoon.

Kaikista

Tämä tapahtui vuonna 2001. Ryhmässä
Lauri ensi kertaa huomasi, ettei ollutkaan

Lauri

ainoa vastaavanlaisessa tilanteessa ollut

vapaaehtoistyötä

tai oleva omainen. Joillakin saattoi

sä osallistumalla Eläkeliiton ja Omais-

tilanne

hoitajat ja Läheiset –Liiton järjestämälle

olla

jopa

huonompi.

Lauri

osallistui omaisten ryhmään myös Hyvän

on

kouluttautunut

omaishoitajaperhees-

Arjen ankkurit –kurssille.
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tekemään

Lauri näkisi tärkeäksi, että yhdistyksen
toiminta laajenisi enemmän maaseutukuntiin. Omaishoitajien lomat ja vapaapäivät pitäisi saada toimimaan sielläkin, ja
omaishoitajia tulisi rohkaista pitämään

Sirkka-Liisa Rahja: ”Kuin usvassa

huolta itsestään. Omaishoitajien parissa

15 vuotta”

toimimisen lisäksi Laurilla on muitakin
harrastuksia. Kotiseutu- ja perinneasiat
sekä veteraanityö ovat lähellä sydäntä,
samoin matkusteleminen. Nyt kun vaimo
viihtyy hyvin yksityisessä hoivakodissa,
sekin onnistuu. ”Koettelemusten avulla
olen kasvanut niin vahvaksi, että minua ei
järkytä mikään”, Lauri kertoo. Hänellä on
myös yksi haave: saada nähdä vielä 100vuotias Suomi. Kun katson ja kuuntelen
häntä, uskon sen hyvinkin mahdolliseksi.

Lauri

Korkalan

haastattelusta

muo-

kannut Leena Welling
Sirkka-Liisa ja Markku Rahja olivat vain 10
vuotta

ehtineet

sukukarjatilaa

hoitaa

Kalajoella,

suurta

jonne

he

muuttivat Ruotsista, kun he Markun
”Ilo on kuin auringonsäde pilvien raosta

sairastuttua joutuivat myymään tilan

monien harmaiden päivien jälkeen.”

hänen serkulleen ja siirtymään itse

Maaria Leinonen

palvelutaloon.

Keväällä

1999

he

muuttivat Ouluun, jossa asuu SirkkaLiisan

sukulaisia.

Hän

on

alkujaan

lähtöisin Oulusta, ja sinne oli hyvä palata
Ruotsin ja Kalajoen vuosien jälkeen.
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Markulle järjestyi intervallihoitopaikka

Liisa on hyvin kiitollinen sekä lapsilleen

Mäntykodista, jonne hän menee joka

että samassa talossa asuville suku-

neljäs viikko koko viikoksi, niin että

laisilleen

Sirkka-Liisa saa levätä.

jatkuvasti saa heiltä. Apua on myös

kaikesta

avusta,

jota

hän

järjestynyt viranomaisten ja ammatti15 vuotta sitten Sirkka-Liisan ja Markun

laisten taholta. Melkein heti Ouluun

elämä siis muuttui kuin salamaniskusta.

muutettuaan Sirkka-Liisa kuuli Mänty-

Päivää ennen 50-vuotispäiväänsä Mar-

kodin omaisten illassa hiljattain pe-

kun kaulavaltimo repesi. Tämän seu-

rustetusta Oma Ikä –yhdistyksestä, joksi

rauksena

veri-

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset

hyytymä halvaannutti hänet, josta alkoi

ry:tä siihen aikaan kutsuttiin. Hän kertoo

puoli

sairaalajakso.

siitä lähtien osallistuneensa kaikenlaiseen

Markku sai lisäksi pahan epilepsian,

toimintaan, mitä yhdistyksessä on ollut

keuhkoveritulpan ja kasvohalvauksen.

tarjolla

Vuosi sitten häneltä poistettiin toinen

aikana. Hän on ollut jo vuosia mukana

keuhko

Sirkka-Liisa

myös yhdistyksen hallituksessa, josta

kertoo, että Markku on Oulussa saanut

aikoo kuitenkin nyt jättäytyä pois. Kaikki

hyvää

luennot, virkistystoiminnot, tuetut lomat

aivoihin

vuotta

kulkeutunut

kestänyt

syövän

hoitoa.

vuoksi.

Epilepsia

on

saatu

näiden

kymmenen

lääkkeillä kuriin, ja myös WC:ssä käynti

ja

luonnistuu häneltä nykyään itsenäisesti.

tiedonhaluiselle

Pahimpana

Hän kertoo saaneensa yhdistykseltä

aikana

ei

näin

hyvää

tilannetta olisi voinut kuvitellakaan.

vertaistuki

ovat

vuoden

merkinneet

Sirkka-Liisalle

paljon.

myös henkilökohtaista tukea ja ohjausta
sekä tietoa etuisuuksista, jota hän on

Sirkka-Liisa

on

luonteeltaan

hyvin

sitten

yrittänyt

aktiivinen ihminen. Paljolti sen ansiosta

esimerkiksi

asiat ovat aina järjestyneet, Sirkka-Liisa

paikkakunnilla.

jakaa

eteenpäin

ystävilleen

muilla

on ottanut asioista selvää ja Markku on
saanut asianmukaista hoitoa ammat-

Oulun

tilaisilta. Hän on kuntoutunut KELAN

kokoontuu kerran kuukaudessa ja johon

tuella ihmeellisesti pois pyörätuolista, ja

Sirkka-Liisa säännöllisesti osallistuu, on

tänä

ja

saanut hiljattain uuden, hienon nimen

suhteellisen omatoiminen mies. Sirkka-

”Omaishoitajien klubi”. Kokoontumisilla

päivänä

hän

on

kävelevä
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omaishoitajien

ryhmä,

joka

on aina kuukausittain eri teemoja, ja

poikaansa, jatkuvasta avusta arjessa.

Sirkka-Liisa kertoo saaneensa muista

Tyttäret

ryhmäläisistä ystäviä. Ryhmän tarjoama

kauempana, Norjassa ja Turussa, mutta

vertaistuki ja mahdollisuus vaihtaa sekä

lastenlasten

tietoja että kuulumisia on Sirkka-Liisalle

innokkaasti, ja vapaaviikoillaan Sirkka-

tärkeää. Ryhmää ovat jo vuosia vetäneet

Liisa myös matkustaa usein heidän

Arja Frondelius ja Marja-Liisa Kuukasjärvi.

luokseen.

perheineen

asuvat

käyntejä

Omat

hieman

odotellaan

liikuntaharrastukset,

joista Sirkka-Liisa on yrittänyt pitää kiinni,
Yhdistyksen toiminta on vuosien varrella

antavat myös voimia arjessa jaksamiseen.

kehittynyt ja laajentunut. Kun alussa
siellä oli vain kaksi työntekijää, tänä

Sirkka-Liisa Rahjan haastattelusta muo-

päivänä heitä on seitsemän, ja yhdis-

kannut Leena Welling

tyksessä

hallinnoidaan

rahoittamia

projekteja

monia

RAY:n

omaishoitajien

tukemiseksi sekä Oulussa että ympäristökunnissa. Sirkka-Liisasta on vaikea kuvitella, mitä vielä voisi toivoa saavansa
omaishoitajayhdistykseltä. Hän kertoo
Oulun yhdistyksen olevan edelläkävijä
täällä Pohjanmaalla.
”Kivetkin hohtavat,
Vaikka Markun tilanne on tänä päivänä

mutta vain siruiksi murskatut

hyvä, ja arki sujuu kaiken avun keskellä
kiitettävästi -

auringon valossa säteilevät.”

Markkua kun ei voi

juurikaan jättää yksin -

Hilja Kervinen

Sirkka-Liisa

kertoo, että tähän tilanteeseen ei totu
koskaan: ”On kuin olisi usvassa kulkenut
15 vuotta”. Viidentoista vuoden takaisista
kriittisistä ajoista on yhä vaikea puhua, ja
kaikesta kuulee, että koettelemukset
ovat

olleet

lapsiaan,

raskaita.

varsinkin

Hän

Oulussa

kiittelee
asuvaa
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lääkärit totesivat Nooran sairastavan
Cohen-oireyhtymää, joka on pääasiassa

Riitta Pernu: ”Se sitovuus on se

8. kromosomin välityksellä periytyvä

raskain juttu – kun on yksin

sairaus,

vastuussa kaikesta”

kehitysvammaisuutta.

johon

liittyy

useimmiten

Kun perheeseen syntyy vammainen lapsi,
se on Riitan sanojen mukaan shokki. Äiti
ei

ensimmäisenä

omaishoitaja,
tilanteessa

eikä
osaa

miellä
näin
hakea

olevansa
ollen

siinä

vammaisen

lapsen omaishoitajille kuuluvia tukia.
Omat voimavarat ovat vähissä, ja siksi
olisi hyvä, jos olisi olemassa henkilö, joka
tulisi kotiin tarvittaessa ja kertoisi, mitä
nyt tapahtuu, mistä saa apua ja mitä
Iihin

etuisuuksia on olemassa. Näin ei ollut

haastattelemaan Riitta Pernua. Riitta on

Nooran syntyessä. Nooralle ei tehty

kolmivuorotyötä vanhusten parissa te-

hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Kaikki piti

kevä lähihoitaja, kahden lapsen äiti ja

järjestää itse, eikä mitään etuisuuksia

vammaisen lapsen omaishoitaja. Tytär

missään

Noora on jo 17-vuotias nuori neiti, äidin

mielestä nämä asiat ovat kuitenkin

mukaan kiltti, omatoiminen ja reipas

parantuneet

tyttö. Perheeseen kuuluu myös isoveli

elinaikana.

Syksyisenä

torstaipäivänä

ajan

vaiheessa

Iin

tarjottu.

kunnassa

Riitan

Nooran

Joonas, 20.
Nooran varhaislapsuutta sävyttivät moNoora syntyi päältä katsoen terveenä,

nenlaiset tutkimukset ja terapiat. Äidin

mutta jo hyvin pian äiti arveli jotain

tehdessä vuorotyötä isä hoiti lapsia

olevan vialla. Nooran kehitys oli hidasta,

iltaisin ja viikonloppuisin. Nooralle jär-

hän oli veltto ja neuvolan tarkastuksissa

jestettiin puhe-, fysio- ja toimintate-

hänen

huomattiin

rapiaa, ja elämä meni eteenpäin omalla

liian pieneksi. Nooran ollessa viisivuotias

painollaan. Vanhemmat erosivat Nooran

päänympäryksensä
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ollessa 11-vuotias. Eron jälkeen lasten

järjestetty

kunnan

hoitovastuu jäi vähitellen yksin äidille.

keskuksessa.

päivätoiminta-

Vasta silloin Riitta haki Iin kunnalta
omaishoidon

tukea,

joka

hänelle

Omaishoitajayhdistyksen kanssa Riitta

myönnettiin. Aikaisemmin se oli vain

joutui tekemisiin vasta muutama vuosi

jäänyt, eikä kukaan viranomainen ollut

sitten. Hänet pyydettiin mukaan Iin

sitä koskaan tarjonnutkaan. Onneksi

avohuollon työntekijän kanssa KUTOA-

lähellä oli myös isovanhempia ja muita

projektin ohjausryhmään tuomaan esille

sukulaisia, jotka tarvittaessa auttoivat

omaishoitajan

lasten hoidossa.

projekti

näkökulmaa.

(KUntien

KUTOA-

verkostoituminen

Tukena Omaishoitajan Arjessa) toimi
Tänä päivänä perheen arki pyörii äidin

vuosina 2002-2006, ja silloin heräteltiin

kolmen viikon työlistan ja Nooran hoi-

toimimaan

don järjestämisen ympärillä. Vaikka Rii-

kehitysvammaisten lasten vanhemmille

tan mukaan Noora on helppohoitoinen,

tarkoitettu ryhmä- ja virkistystoiminta.

hän tarvitsee ohjausta ja huolenpitoa

Riitta osallistui tähän toimintaan. Oli hyvä

jatkuvasti eikä voi olla juuri yksin kotona.

nähdä muitakin äitejä, kuulla muiden

Vuosien varrella on ollut monenlaisia

tarinoita, saada vinkkejä ja tietoa arjen

hoitojärjestelyjä,

kanssa

pyörittämiseen. Ryhmä päättyi KUTOA-

tasapainoileminen on kysynyt voimia.

projektin päättymisen myötä vetäjän

Välillä on ollut aikoja, jolloin kunnassa ei

puutteeseen. Oman arjen pyörittäminen

ole voitu osoittaa mitään hoitopaikkaa

kysyy voimia jokaiselta omaishoitajalta,

Nooralle.

pääsee

ryhmään tullaan rentoutumaan ja voimia

tarvittaessa aina samaan joustavaan

keräämään. Siksi ryhmänohjaajaa on

perhehoitoon Riitan ollessa työssä, tai

vaikea

kun

keskuudesta. Riitan mielestä omaishoito

hän

joiden

Nykyään

haluaa

omaishoitajan

Noora

pitää

lakisääteisiä

vapaitaan.

Nämä

Iissä

myös

Iin

löytää

kunnassa

omaishoitajien

mielletään

enimmäkseen

vapaapäivät ovat toimineet Iin kunnassa

vanhustenhoitoon

vasta muutaman vuoden. Noora käy

hoidetaan

erityiskoulun kymppiluokkaa ja osallistuu

vanhempaa. Oma ryhmä tarvittaisiin

sen

nimenomaan

puitteissa

työtoimintakeskuksen

työtoimintaan. Aamu- ja iltapäivähoito on

puolisoa

tai

nuoremmille,

käyville vanhemmille.
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liittyväksi

asiaksi;
iäkästä

työssä-

Riitta on kiitollinen omasta tukiver-

Riitta Pernun haastattelusta muokannut

kostostaan. Hän epäilee kuitenkin, et-

Leena Welling

teivät edes läheisimmät ihmiset todella
ymmärrä sitä sitovuutta, joka hallitsee
vammaisen lapsen omaishoitajan elämää. Kaikki äkilliset muutokset päiväjärjestyksessä aiheuttavat useita puhelinsoittoja ja lisäjärjestelyjä. Joka tilanteessa ensimmäinen ajatus koskee Noo-

Anneli Puromies: ”Äiti on meillä

raa: missä Noora on? Miten järjestän

touhussa mukana”

Nooran hoidon?

Riitta ei ole onneksi kovin huolissaan
Nooran tulevaisuudesta. Ensi syksynä on
edessä mahdollinen muutto Muhokselle
erityisammattikouluun,
Noora

on

lähdössä

”Topilaan”.
sinne

hyvin

innoissaan. Kyseessä on tuleviin työtehtäviin ja omaan elämään valmentava
2-3

–vuotinen

koulu.

Iin

kunnan

kehitysvammaisten lasten vanhemmat
toivovat oman kunnan alueelle perustettavaa

asumisyksikköä

kehitysvam-

maisille nuorille aikuisille. Sille olisi kovasti kysyntää muutaman vuoden kuluttua. Tietenkin Nooran lähtö kotoa

Tapaamme Annelin kanssa ravintola

mietityttää Riittaa, mutta hän tietää sen

Vintissä Stockmannin yläkerrassa. Anne-

olevan ainoa oikea ratkaisu heille mo-

lilla on vapaapäivä, koska hänen äitinsä,

lemmille. Riitta pitää tärkeänä asumis-

jonka

valmennusta, joka valmistaa kehitys-

osallistuu kerran viikossa Koskenkodin

vammaisia nuoria omaan elämään.
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omaishoitajana

Anneli

toimii,

päivätoimintaan.

iloisen

vuotiasta tytärtä, ja kaikissa näissä

oloinen hieman vanhempi nainen, joka

touhuissa äiti on aina mukana, jopa

kertoo olleensa aina hyvin läheinen

pellon reunalla perunannoston aikaan.

äitinsä kanssa.

Hänet

Vuonna 2000 Anneli huomasi äidin

perhejuhlaan, ja pienet poikien tyttäret

käyttäytymisessä

ovat tottuneet touhuilemaan ”Lempi-

osoittautuivat

Anneli

on

muutoksia,
alkavaksi

jotka

alzheimerin

haetaan

mukaan

jokaiseen

mummun” kanssa.

taudiksi. Äiti saattoi eksyä, saada itkukohtauksia

tai

töksäytellä

epäystä-

Äiti asuu vielä omassa kodissaan, mikä

vällisesti, mikä ei ollenkaan kuulunut

aiheuttaa jatkuvaa huolta Annelille. ”On

äidin luonteeseen.

Hän ei myöskään

kuin olisi jatkuva möykky kurkussa”,

enää muistanut käydä kaupassa, ja Anneli

Anneli kertoo. Äiti kaatuilee paljon ja

huomasi, että ruoanlaitto ei sujunut.

loukkaa itseään, joten häntä on vaikea

Anneli alkoi avustaa äitiään ostoksilla ja

jättää yksin lyhyeksikään aikaa. Annelin

ruoanvalmistuksessa

myös

mielestä äiti voi olla yksin korkeintaan 2-3

valmista ruokaa kotoaan ja valvoi, että se

tuntia, ja silloinkin pitää välillä soittaa.

tuli syötyä. Tilanne oli vaikea Annelin

Hetkittäin saattaa tuntua, että hyvinhän

ollessa vielä työelämässä, mutta jonkin

tässä pärjätään, mutta sitten ilmenee

aikaa

taas jotain odottamatonta ja uutta,

pärjättiin

sekä

toi

suhteellisen

hyvin

lääkkeiden avulla.

ikävää yllätystä. Hyvin pian edessä
taitaakin olla muutto palvelukotiin, se on

Vuodesta 2002 Anneli on ollut eläkkeellä,

jo turvallisuuskysymys. Äiti ei mielellään

ja hän kokee olevansa onnekas, kun

muuttaisi pois omasta kodistaan, mutta

hänellä

kaatumisista johtuvat mustelmat ja mur-

on

äidistään.

mahdollisuus
Nykyään

huolehtia

83-vuotias

äiti

tumat puhuvat karua kieltään.

tarvitsee apua ihan kaikessa. Aamuisin
Anneli

tulee

pukemaan

äitinsä

ja

Anneli kertoo kuulleensa omaishoitaja-

huolehtimaan aamiaisesta. Iltaisin hän

yhdistyksestä Koskenkodin kautta noin

taas huolehtii äitinsä nukkumaan ja

neljä vuotta sitten. Hänelle myönnettiin

joutuu joskus jäämään yöksikin, jos äidillä

silloin myös omaishoidon tukea, ja

on levottomampi olo. Maanantaisin ja

kurssien kautta hän sai tietoa alzhei-

tiistaisin Anneli hoitaa myös poikansa 4-

merin taudista ja omaishoitajuudesta.
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Nämä tietoa antavat luentotilaisuudet

Anneli kokee kuitenkin elävänsä rikasta

ovat olleet Annelin mielestä hyviä ja

elämää ja oppineensa paljon. ”Paljosta

tulleet tarpeeseen.

olisin paitsi, jos tätä kaikkea ei olisi ollut”,

Moniin omaishoitajayhdistyksen järjes-

hän kertoo. Sitä osaa olla iloinen ja

tämiin virkistystoimintoihin on Annelin

kiitollinen niistä pienistäkin valoisista

ollut vaikea päästä. Esimerkiksi ver-

hetkistä ja hyvistä päivistä, kun niitä

taistukiryhmissä hän ei ole käynyt, koska

tulee. Katkeroituminen ei auta. Lasten

illalla äitiä on vaikea jättää. Omais-

lapset ja äitikin, joka on kiitollinen

hoitajien elämäntilanne on usein hyvin

hoidettava, tuottavat Annelille paljon

sitova, ja hoitajaa omaiselle on vaikea

iloa, ja yhdessä sitä halataan ja nauretaan

löytää. Omat veljet sekä Auli-täti ovat

niille kommelluksille, joita aina välillä

jonkin verran auttaneet Annelia, mutta

sattuu.

päävastuu

äidistä

on

jäänyt

yksin

Annelille. Liikunta ja ulkoilu ovat olleet

Anneli Puromiehen haastattelusta muo-

hänelle aina tärkeitä harrastuksia, mutta

kannut Leena Welling

ne ovat viime aikoina jääneet vähiin, mikä
on verottanut jaksamista. Ajoittain on

JK. Annelin äiti on muuttanut asumaan

ollut myös vaikea hyväksyä, miksi juuri

Palvelutalo

äidille piti käydä näin.

2008 lopussa.

Anneli toivoisi omaishoitajayhdistyksen
kehittävän

toimintaansa

enemmän

avunannon suuntaan. Luennot ja virkistystilaisuudet ovat hyviä, mutta niihin
pääseminen on monille omaishoitajille
kiven takana. Jos olisi joku, joka tulisi
tarvittaessa hoitamaan äitiä iltaisin ja
panisi

nukkumaankin,

osallistuminen

helpottuisi.

vapaaehtoistyöntekijöitä
käynyt,

mutta

niin

heistä

on
ei

silloin
Joitakin
heilläkin

ole

ollut

pysyvämpää apua tai seuraa.
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Vesper-kotiin

toukokuun

