Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Ommaiskortteeri
Pakkahuoneenkatu 32 A 3
90100 Oulu

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011
YLEISTÄ
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry toimii omaishoitajien, vanhusten,
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä
kehittää tukitoimia ja palveluita toiminta-alueellaan. Yhdistys toimii tärkeänä
vaikuttajana ja omaishoitajien asiantuntija-, vaikuttamis- ja tukijärjestönä.
Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tasa-arvo,
toiminnan laadukkuus ja avoimuus. Yhdistyksen tarjoama toiminta oli avointa
kaikille omaishoitajille ja läheisille jäsenyydestä riippumatta..
Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Oulun seudun 13 kuntaa. (Hailuoto,
Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo,
Tyrnävä,

Utajärvi,

Yli-Ii)

Yhdistyksen

toimisto

sijaitsee

osoitteessa

Pakkahuoneenkatu 32 A 3.
Vuosi 2011 oli yhdistyksen neljästoista toimintavuosi. Vuoden 2011 lopussa
jäseniä oli yhtensä 482. Kasvua edellisvuodesta oli 52 jäsentä. Yhdistys toimii
valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton paikallisyhdistyksenä. Yhdistys
on jäsenenä myös Vanhustyön keskusliitto ry:ssä, Oulun seudun vammais- ja
kansanterveystyön järjestöt ry:ssä, sekä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:ssä.
Vuonna 2011 vietettiin EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuotta, siksi myös
yhdistyksessä

vuosi

vapaaehtoistoiminnan
vapaaehtoistoiminnan

2011

painottui

vapaaehtoistoimintaan

monimuotoisuuteen.
vuosi,

joka

Vuosi

toteutettiin

ja

2011

kaikissa

erityisesti
oli

EU:n

EU-jäsenmaissa.

Teemavuodella haluttiin osoittaa, että vapaaehtoistoiminta on yksi aktiivisen
kansalaisuuden ja demokratian keskeisiä ulottuvuuksia.
Teemavuoden tavoitteita Suomessa:
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– luoda suotuisa toimintaympäristö vapaaehtoistyölle EU:ssa
- lisätä vapaaehtoistyön järjestäjien vaikutusvaltaa vapaaehtoistyön laadun
parantamisessa
- vapaaehtoistyön tunnustaminen
- vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen tunnetuksi tekeminen
Vapaaehtoistoiminta
yhteiskunnallinen

on

väylä

merkitys

elinikäiseen

mm.

oppimiseen

hyvinvoinnin

ja

ja

sillä

demokratian

on

suuri

edistämisen

kannalta. Tästä näkökulmasta vapaaehtoisia on aktivoitu kuluneen vuoden aikana
ja heitä onkin toiminut hyvin erilaisissa tehtävissä yhdistyksessä mm. ystävinä ja
seuralaisina, arkiaskareissa auttajina, tapahtumien järjestäjinä sekä heitä on ollut
myös

mukana

erilaisissa

talkootöissä.

Tärkeänä

ja

hyvin

merkittävänä

vapaaehtoistyönmuotona on ollut vaikuttamistyö, jossa hallituksen jäsenet ovat
olleet aktiivisesti mukana. Yhdistyksessä vapaaehtoisille on löytynyt tehtäviä
vapaaehtoisen käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Vuoden

aikana

toimintoihin.

vapaaehtoisia

Valtakunnallisena

kutsuttiin
Liikuta

mukaan

Minua

–

monenlaisiin
päivänä

sekä

yhdistyksen
yhdistyksen

työntekijät että vapaaehtoiset ulkoiluttivat vanhuksia Hiirosen hoivakodilla.
Yhdistys haastoi teemavuoden kunniaksi omaishoitajat sekä vapaaehtoistoimijat
osallistumaan

mm.

sukankutomistalkoisiin.

Omaishoitajat/vapaaehtoiset

kutoivatkin sukkia innokkaasti satamaan juuttuneille merimiehille. Vuoden aikana
vapaaehtoisia osallistui tieto-taito- ja myyjäistalkoisiin sekä tiedotus-, messusekä

juhlatapahtumiin.

Vertaisvapaaehtoisia

osallistui

OVET–

kouluttajakoulutukseen, kokemuskouluttajakoulutukseen sekä kokemustiedon
jakamiseen oppilaitoksissa. Yhdistyksen kaksi vapaaehtoistoimijaa osallistui
Oulun

kaupungin

järjestämään

kutsuvierasvastaanottoon

vapaaehtoisille

yhdistyksen edustajina. Vapaaehtoiset saivat myös jatkokoulutusta mm. SPR:n ja
seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa liittyen vaikeassa tilanteessa olevan
henkilön kohtaamiseen. Yhdistys solmi syksyllä 2011 yhteistyösopimuksen Oulun
Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa liittyen opiskelijoiden tarjoamaan apuun
omaishoitajille osana heidän opintojaan.
kunniaksi

joulujuhlassa

vapaaehtoistoiminnassa.

Kalervo

Yhdistys palkitsi

Heiskarin

EU:n teemavuoden

monivuotisesta

aktiivisuudesta

Yhdistys sai RAY:lta vuonna 2011 Ihimisen Lähelle–

projektille rahoituksen, jonka tavoitteena oli kehittää vapaaehtoistoiminnan eri
muotoja, mutta projekti siirrettiin alkamaan vasta vuonna 2012.
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Alkuvuosi oli vahvan vaikuttamisen aikaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
Omaishoidon asiat olivat kiitettävästi esillä käytyjen eduskuntavaalien alla.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja työntekijät osallistuivat paneelikeskusteluihin ja
vaalitapahtumiin, joissa omaishoidon asioita pidettiinkin vahvasti esillä. Lisäksi
yhdistyksen hallitus kysyi sähköpostin välityksellä kansanedustajaehdokkailta
omaishoitajille tärkeitä asioita. Vastauksia saatiinkin kiitettävästi, mikä viestitti,
että omaishoidon kehittämistä pidettiin tärkeänä puolueesta riippumatta.
Omaishoitotilanteisiin

liittyvän

lainsäädännön

kysymykset

olivat

edelleen

toimintavuonna keskeisiä seurattavia asioita. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta
ja sen vaikutuksia seurattiin myös aktiivisesti. Toimintavuonna painottui myös
yhdistyksen koko toiminta-alueella tehty edunvalvontatyö mm. omaishoitajien
vapaajärjestelyihin liittyen. Yhdistys vetosi yhteistyössä useiden järjestöjen kanssa
Oulun kaupungin päättäjiin, jotta lakisääteisten vapaiden oikeus saataisiin
koskemaan kaikkia oululaisia omaishoidon tuen saajia, riippumatta saaduista
palveluista. Lisäksi vedottiin siihen, että omaishoitajilla tulee olla vapaus valita
lakisääteisen vapaan ajaksi mieluinen hoitopaikka hoidettavalle. Yhdistys oli
mukana erilaisissa omaishoitoa käsittelevissä asiantuntijatyöryhmissä. Yhdistys
antoi lausuntoja ja julkilausumia omaishoitajien aseman parantamiseksi mm. työn
ja omaishoidon yhteensovittamisesta. Lisäksi yhdistys oli mukana Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle tehdyssä kantelussa, liittyen Kempeleen kunnan tekemiin
omaishoitajien vapaapäiväratkaisuihin.
Tietoisuus omaishoitoon liittyvistä asioista lisääntyi edelleen vuoden 2011 aikana
ja siksi ohjauksen sekä neuvonnan kasvavat haasteet vaativatkin yhdistykseltä yhä
vahvempaa asiantuntijuutta ja myös resursseja edunvalvontatyöhön. Vuoden 2011
aikana annetun palveluohjauksen määrä kertoo omaa kieltään siitä, että
neuvonnan ja ohjauksen tarve oli kasvussa kuluneen vuoden aikana. Yhtenä
merkittävänä syynä kasvaneeseen palveluohjauksen tarpeeseen ovat olleet
muutokset kunta- ja palvelurakenteissa. Näitä kuntien muuttuvia tilanteita on
myös seurattu aktiivisesti yhdistyksen toiminta-alueella, mutta myös valtakunnan
tasolla. Lehdistössä käytiin vilkasta keskustelua mm. siitä, että Oulun kaupunki
jakoi tulospalkkioita työntekijöilleen, mutta tämä ei
omaishoitajia,

joka

puolestaan

aiheutti

kuitenkaan koskenut

paheksuntaa

ja

pahaa

mieltä

omaishoitajien parissa. Asiaa pidettiin kuitenkin näkyvästi yllä yhdistyksen taholta
lehtikirjoittelun muodossa.
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Omaishoitajat

ja

Läheiset

-Liitto

täytti

20

vuotta,.

Pääjuhla

järjestettiin

Helsingissä, johon osallistui yhdistyksestä omaishoitajia, hallituksen jäseniä sekä
työntekijöitä. Lisäksi Helsingissä järjestettiin iltajuhla Smolnassa, johon myös
osallistui kaksi hallituksen jäsentä. Liiton juhlavuosi näkyi myös alueellamme mm.
alueellisen juhlan muodossa. Omaishoitajat ja Läheiset Liiton kanssa järjestettiin
yhteistyössä
omaishoitajia

alueellinen
iltajuhlaan

juhla

Oulussa

ja

kaupungintalolle.

myös

Oulun

Juhlan

kaupunki

yhteydessä

kutsui

järjestettiin

PALETTI- ja VERTAISVOIMA-projektin loppuseminaari.
Yhdistyksen hallinto jatkoi vaikuttamistoiminnan suunnittelua ja tehostamista
yhteistyössä hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Strategian työstämistä jatkettiin
hallituksen ja työntekijöiden yhteisen kehittämis- eli VIRE -päivän aikana. (Virkisty
Innostu Rentoudu Eheydy). Hallituksen ja työntekijöiden yhteiset VIRE-päivät
järjestettiin 2 kertaa vuoden 2011 aikana. Toinen VIRE -päivä lokakuussa pidettiin
kolmipäiväisenä

opintomatkatyyppisenä

kokonaisuutena,

joka

suuntautui

Tanskaan. Yhdistys ei esittänyt vielä vuonna 2011 edustajaa Omaishoitajat ja
Läheiset -Liiton syyskokoukseen, mutta päätti tavoitella edustajapaikkaa vuodelle
2012. Yhdistys asettui tukemaan pohjoisen paikallisyhdistysten yhteistä edustajaa
eli Meeri Rinta-Jouppia.
Yhdistyksen työntekijöiden yhteisiä VIRE -päiviä järjestettiin 2 vuoden aikana.
Päivien aikana keskityttiin työyhteisön hyvinvointiin sekä itsetuntemukseen.
Näiden Lisäksi toteutettiin kolmipäiväinen opintomatkan Tanskaan lokakuussa.
Toiminnanjohtaja kävi Kehittämiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa
helmikuussa.
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana 12 kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhti- ja
syyskuussa. Yhdistyksen hallinnoiman PALETTI-projektin ohjausryhmässä on ollut
hallituksen edustus.
Toimintavuonna

korostui

edelleen

myös

yhteistyö

eri

sidosryhmien

ja

omaishoidon alalla toimivien kanssa. Konkreettista yhteistyötä tehtiin mm. Oulun
Seudun Setlementti ry:n hallinnoimien Ikä-ESKO -hankkeen ja VARES -hankkeen
kanssa sekä useiden muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen että yli
sektorirajojen menevien järjestöjen kanssa. Yhdistys laajensi yhteistyökenttää
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myös muihin toimijoihin omaishoidon kysymyksissä mm. Maa- ja Kotitalousnaiset
ry:n kanssa käynnisteltiin yhteistyötä.
Lisäksi on jatkettu omaishoitajalomien toteuttamista ja kehittämistä yhteistyössä
Lomayhtymän kanssa. Vuoden 2011 aikana toteutettiin kaksi lomaa, joista toinen
oli kohdennettu iäkkäille omaishoitoperheille ja toinen erityislasten vanhemmille.
Kortteeriuutisissa on ollut kuntoutuskursseista ja virkistyslomista ilmoituksia ja
näillä on myös aktivoitu omaishoitajia hakeutumaan niille.
Vuonna 2010 uutena toimintamuotona aloitettua uusien jäsenten kutsumista
yhdistyksen vuosikokouksiin ja uusien jäsenten treffeille henkilökohtaisella
kirjeellä jatkettiin hyvällä menestyksellä myös vuonna 2011. Oulu Päivien aikaan
kutsuttiin uusia jäseniä treffeille avoimien ovien merkeissä. Ajankohta oli
viikonloppuna ja se osoittautui hyväksi tavaksi tavoittaa myös työssä käyviä
omaishoitajia.

Uusien

jäsenten

treffeille

osallistuikin

kiitettävästi

uusia

omaishoitajia.
Hallituksen

jäsenten

ja

työntekijöiden

keskuudesta

koottiin

varainhankintatyöryhmä. Vuoden 2011 aikana panostettiin varainhankintaan ja
varainhankintatyöryhmä laati varainhankintasuunnitelman. Vaikka yhdistyksen
toiminta

kanavoituikin

pääasiassa

Raha-automaattiyhdistyksen

rahoittamien

toimintojen kautta, niin silti varainhankintaan oli tarvetta, jotta yhdistystoimintaan
saatiin lisäresurssia ja väljyyttä. Varainhankinnan merkitys korostui, koska osa
toimistotyöntekijän palkasta oli hankittava mm. mainosmyynnillä.
Vuoden alussa käynnistettiin myös toimitusneuvosto joka koostui yhdistyksen
työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä. Toimintaansa jatkoi myös aktiivinen
matkakerho, joka suunnitteli useita reissuja omaishoitajille vuoden aikana. mm.
Kainuuseen ja Turkkiin.
Vuonna 2011 uutena toimintamuotona kokeiltiin porinakahvilaa, kirjallisuuspiriä
sekä

terveyspistettä

omaishoitajille.

Nämä

toiminnot

eivät

saavuttaneet

kuitenkaan odotettua suosiota.
Valtakunnallista omaishoitajaviikkoa vietettiin eri tapahtumien merkeissä viikolla
47. Oulussa järjestettiin viikon aluksi Kirkkopyhäjuhla, Oulujoen kirkossa sekä
Rantapohjan rovastikunnan alueen kirkkopyhä Kiimingissä. Yhdistyksen avoimet
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ovet ja myyjäiset järjestettiin myös perinteisesti kyseisellä viikolla. Oulun
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ei myöntänyt avustusta yhdistyksen
joulujuhlaan vuonna 2011.
Raha-automaattiyhdistyksen tuella jatkoi kaksi kehittämishanketta; PALETTIprojekti (C6) sekä VERTAISVOIMA-projekti (C5), sekä kohdennetun toimintaavustuksen saanut OMAISTUKI -toiminta (Ak1)
Yhdistyksessä oli vuoden 2011 aikana palkattuina työntekijöinä 1 henkilö
OMAISTUKI- toiminnassa (Ak1), 2 henkilöä VERTAISVOIMA–projektissa (C5) sekä 2
henkilöä PALETTI–projektissa (C6). Lisäksi yhdistyksessä työskenteli palkkatuella
toimistotyöntekijä.

Yhdistyksessä

oli

yhteensä

6

henkilöä

palkattuina

työntekijöinä.
OMAISTUKI-toiminta
avustuksen

(2000-)

rahoittamana.

Omaishoitajien

palveleva

jatkoi

toimintaansa

OMAISTUKI

kohdennetun

-toimintaan

puhelin-päivystystä,

toiminta-

liittyen

järjestettiin

jatkettiin

koulutus

/

keskustelutilaisuuksia, virkistystoimintaa, ja uudenlaista vertaisryhmätoimintaa
Oulussa. Toimintaan oli palkattuna kokoaikainen omaishoidon ohjaaja. Liitteessä
1 on koonti vuoden 2011 toiminnasta.
VERTAISVOIMA-projekti (2007 – 2011) - Voimaantumisen kautta vertaistukijaksi,
jatkoi toimintaansa projektisuunnitelman mukaisesti. Vuosi 2011 käytettiin
Elämäniloa-kurssin™ tuotteistamiseen, levittämiseen ja juurruttamiseen. Kurssi
löytyy nyt nettiportaalina osoitteesta www.elamaniloa.fi sekä tulostettavissa oleva
opas ohjaajille. Ev.lut srk:n kanssa on sovittu yhteistyössä Elämäniloa-kurssien
järjestämisen suhteen jatkossakin. Vapaaehtoiset, koulutetut henkilöt, sekä
hallituksen jäsenet olivat merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa sekä
toiminnan

eteenpäin

viikkotyöpanoksella

viemisessä.
vertaistuen

Projektissa

työskenteli

koordinaattori

sekä

35

tunnin

osa-aikainen

vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Vertaistuen koordinaattori hoiti osa-aikaisena
myös

toiminnanjohtajan

tehtäviä.

Tämän

työtehtävän

palkka

maksettiin

yhdistyksen omista varoista.
PALETTI-projekti (2007 – 2011) eli PALveluohjaus Etäälle Tukien ja TIedottaen
jatkoi

toimintaansa

viimeisenä

toimintavuotenaan

kehittäen

loppuun

omaishoitajaperheille nettipohjaista, kotiin vietävän palveluohjauksen mallia ja
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etäomaishoitajille opasta, myös nettiin. Projektissa työskenteli kaksi kokoaikaista
palveluohjaajaa. Liitteessä 2 on koonti vuoden 2011 toiminnasta.
Jokaiselle projektille / toiminnolle oli laadittu vuosittaiset toimintasuunnitelmat.
Yhdistyksen

hallitus

käsitteli

projektien

suunnitelmat,

toteuttamisen

ja

taloudellisen tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuodessa.
Vuonna 2011 RAY myönsi avustuksen yhdistyksen yhteistyössä Ylikiimingin
Omaishoitajat ry:n kanssa hakemalle Ihimisen Lähelle-projektille. Hankkeen
rahoitus tuli haetun suuruisena RAY:lta. Yhdistys sai luvan siirtää projektin
alkamista

vuodella,

hallinnoimaa

RAY:n

perusteluna
projektia

siirrolle

päättyy

oli

vuoden

se,

että

2012

kaksi

alussa.

yhdistyksen
(PALETTI-

ja

VERTAISVOIMA-projekti)
Vuonna

2011

jatkettiin

uuden

Vaihtipuoti-projektin

työstämistä

ja

avustushakemus toimitettiin RAY:lle toukokuun lopussa. Pohjana hakemukselle
käytettiin PALETTI–projektissa tehtyä etäomaishoitajuustutkimusta. Joulukuussa
tulleen ennakkopäätöksen mukaan avustus myönnetään haetun suuruisena.
Vuonna 2011 yhdistys sai avustuksia seuraavilta tahoilta: Sampo Pankki 200€.
(avoimien ovien kahvitukseen) Suomalais-tanskalaiselta kulttuurirahastolta 1000€
(Tanskaan

suuntautuneeseen

toiminta-avustusta

800€

opintomatkaan),
(Helsinkiin

Oulun

kaupungilta

toukokuussa

järjestön

suuntautuneeseen

juhlamatkaan) sekä lukuisat muut tahot lahjoittivat arpajaispalkintoja toiminnan
tukemiseksi.
Hilipakka Palvelut Oy:n toiminta on jatkunut vuoden 2011 aikana vilkkaana ja
yritys tuotti tehdyn sopimuksen mukaisesti Oulun kaupungille kotikuntoutusta,
joka

kohdentui

edelleen

gerontologisen

sosiaalityön

kanssa

omaishoitosopimuksen tehneisiin omaishoitajiin ja hoidettaviin.
Vuonna 2011 kotikuntoutukseen ilmoittautui 103 perhettä, joista 2 keskeytyi
ennen

kotikuntoutuksen

alkamista.

Kotikuntoutuksen

kotikäyntejä

tehtiin

yhteensä 613 vuoden 2011 aikana. Kotikäyntejä tehtiin 166 perheeseen. Syksyllä
2011 Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry myi Oulun Diakonissalaitoksen
säätiölle enemmistöosakkuuden Hilipakka Palvelut Oy:n osakekannasta. Tällä
hetkellä Säätiö omistaa 80 %, yhdistys 16 % ja Petri Luukkonen 4 % Hilipakka
Palvelut Oy:stä. Vuoden 2011 aikana Hilipakka Palvelut Oy:ssä panostettiin
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kehittämistoimintaan ja kotikuntoutuksen rinnalle tuoteperheeseen tuli Huilinkipalvelu, joka mahdollistaa omaishoitajien vapaahetket. Huilinki-palvelu on
mahdollista maksaa Oulun kaupungin omaishoitajan vapaan palvelusetelillä, joka
otettiin käyttöön 1.10.2011. Tulevana vuonna Hilipakka Palvelut Oy hakee kasvua
uusilla palveluilla, joista ensimmäisenä laajennetaan Huusholli-palveluun, joka
aloitetaan kotisiivouksella.
Hilipakka Palvelut Oy:n hallinto vuonna 2011 oli seuraavanlainen; 1.1 - 29.4.2011
välisenä aikana Hilipakka Palvelut Oy:n hallituksessa olivat Petri Luukkonen, pj,
Silvo Nybacka ja Kauko Nukarinen. Yhtiökokous 29.4. valitsi uuden hallituksen,
johon kuuluivat Petri Luukkonen, Minna Salminen, Tiia Ikonen ja Ulla Väärälä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 3.11., jossa valittiin uusi hallitus johon
kuuluvat Eero Väätäinen pj. Petteri Viramo, Mikko Lapola, Petri Luukkonen ja
yhdistyksen edustajana Minna Salminen.

YHTEISTYÖ
Verkostoituminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa oli tärkeässä roolissa
vuonna 2011. Yhdistys saavutti hyviä tuloksia tekemällä yhteistyötä niin koko
järjestökentän kuin erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Yhteistyötä Oulun kaupungin sekä muiden toiminta-alueen kuntien, sekä alueen
seurakuntien kanssa jatkettiin ja edelleen kehitettiin. Yhteistyötä jatkettiin
edelleen mm. Pohjois-Suomessa toimivien paikallisyhdistysten ja muiden alan
järjestöjen ja säätiöiden kanssa. Uudenlaista yhteistyötä päästiin suunnittelemaan
mm.

Oulun

Maa-

ja

Kotitalousnaisten

kanssa,

yhteistyö

liittyi

haettuun

Vaihtopuoti-projektiin.
Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä kehitettiin edelleen Sosiaali- ja
terveysalan

oppilaitoksen,

ammattikorkeakoulun,

Oulun

diakoniaoppilaitoksen,

Diakonia-ammattikorkeakoulun,

Oulun

seudun

Oulu-opiston

sekä

yhteistyösopimus,

jossa

kansalaisopistojen kanssa.
Diakonia

ammattikorkeakoulun

kanssa

solmittiin

sovittiin, että sosionomi ja sairaanhoidon opiskelijat lukukausittain antavat apua
omaishoitoperheille säännöllisesti.
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Opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta / Oulun sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksesta

suorittivat

projektiopintojaan

sekä

tekivät

opinnäytetöitään

yhdistyksen toimintaan sekä projekteihin liittyen, sekä tekivät työharjoitteluja
yhdistyksen projekteihin liittyen.

YHTEISTYÖTÄ TEHTIIN SEURAAVIEN TAHOJEN KANSSA


Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto, aluetyö



Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry:n paikallisyhdistykset



Eri potilas- ja kansanterveystyön järjestöt



Oulun Seudun Muistiyhdistys ry



Oulun Seudun Mäntykoti ry



Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry



Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES - ja Ikä – ESKO -hanke



Sosiaali- ja Terveysturvan Keskusliitto (STKL)



Caritas – koti



Oulun kaupungin AINO -palvelu



Lassintalon seniorikeskus, Oulu



Lomayhtymä ry



Intiön hoivakoti, Oulu



Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu



Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö



Oulun seudun Kuntoutussairaala



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)



Raahen Kiertotähti – projektin ohjausryhmä



Leijonaemot (erityislasten vanhempien asioita ajava yhdistys)



Yhdistyksen toiminta-alueen seurakunnat



Yhdistyksen toiminta-alueen kuntien (13 kpl) sosiaali- ja terveyspalveluiden
työntekijät (erityisesti vanhus- ja vammaispalvelut)

YHTEISTYÖFOORUMIT JOISSA YHDISTYS OLI MUKANA YHTEISTYÖKUMPPANINA TAI
ASIANTUNTIJANA


Edustus Raahen Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Kiertotähti-projektin
ohjausryhmässä
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Edustus Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES -hankkeen
(vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) ohjausryhmässä ja
koulutustyöryhmässä (Yhdistys on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen
hankkeeseen liittyen) sekä Valikko-ryhmässä



STKL:n koordinoiman ESKO -hankkeen Ikä -ESKO -osahankkeen
kehittämistoimintaan osallistuminen; 4 x vuodessa kaksipäiväiset
kehittämispäivät, avoimet työkokoukset ja seminaarit, klusterityöskentely.
(Yhdistys on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen hankkeeseen liittyen)



Edustus Ikä-ESKO-hankkeen eläkeinfo-työryhmässä



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus



POLKU -toiminta, johon yhdistys on sitoutunut POLKU -sopimuksen myötä. (Eri
järjestöt ja oppilaitokset Oulun seudulla kouluttavat ja välittävät
kokemuskouluttajia esim. oppilaitoksiin



Yhdistys on mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen
toteuttamisessa ja on allekirjoittanut hyvinvointisopimuksen keväällä 2009.



Edustus Oulun ev.lut seurakuntien koordinoimassa vanhustyön
yhteistyöryhmässä



Edustus Oulun kaupungin vanhustyön eettisessä työryhmässä



Edustus KYTKE – hankkeen AVH -osiossa asiantuntijana.



Edustus Pohjois-Pohjanmaan sosiaali – ja terveysturvayhdistys ry:n
hallinnoiman Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen kehittämisprojektin
projektiryhmässä

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÖITÄ / HALLITUKSEN JÄSENIÄ OSALLISTUI SEURAAVIIN
TILAISUUKSIIN JA KOULUTUKSIIN VUODEN 2011 AIKANA


1.1 - 19.11. TOKI – koulutus (Taitoa työelämäohjaukseen –koulutus 9 pv)



27.1. ESKO – seminaari



28.1. ESKO – työpajapäivä



2.2. Pohjois-Suomen järjestöpäivät



3.2. RAY:n hankepäivä



4.2. Taide, terveys ja tavallinen ihminen -seminaari



14.–15.2. Tieto-taito – talkoot



15.2. ja 3.3. Sosiaalisen median mahdollisuudet yhdistystoiminnassa -kurssi



1.3. Alueavain, Kempele
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16.–17.3. Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Helsinki



28.3. Oulunsalon kumppanuusilta



6.4. Voimaantunut asiakas – seminaari, Oulu



12.4 Ensiavun ja terveystiedon alueellinen koulutus iltapäivä



13.4. KÄKÄTE (Käyttäjälle kätevä teknologia) verkottumistilaisuus



19.4. Tulevaisuuden työpaja ProAgria, Maa- ja Kotitalousnaiset



9.5 Infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä Oys:ssä



12.5. ESKO -seminaari



13.5. Liikuta minua tapahtuma (Hiirosen vanhainkoti)



19.5 Alueavain, Kaustinen



19.5. Oulun kaupungin vammaispalvelut; palveluinformaatio ja
keskustelutilaisuus



25.5. Hyvä vanhuus – seminaari Limingassa



8.6. Pohjois – Pohjanmaan ja sairaanhoitopiirin ja potilasjärjestöjen yhteinen
koulutus



11.–12.6. Kirjamessut, Oulussa



10.–11.8. Ensiapukoulutus



27.–28.9. Ovet – kouluttajakoulutus Oulussa



3.10. OYS:ssa verkostotapaaminen, yhteistyö kolmas sektori ja OYS



12.–14.10 Hallituksen jäsenten ja työntekijöiden yhteinen opintomatka
Tanskaan



22.10. Eläkeinfomessut, Aleksinkulmassa



10.11 Alueavain, Raahe



16.11. Yhdistysten veropäivä, Oulussa



19.11. Hyvä hallintotapa järjestöissä koulutus, Helsinki

MUUTA


Työntekijöiden yhteiset Kortteerikokkoukset yhteensä 36 kertaa vuoden aikana



Hallituksen jäsenten ja työntekijöiden yhteiset VIRE -päivät 2 kertaa vuoden
aikana



Työntekijöiden VIRE-päivät 2 kertaa vuoden aikana



Projektien ohjausryhmät kokoontuivat yhteensä neljä kertaa



Projektien loppuseminaari



Kommenttien pyytäminen Oulun alueen kansanedustajilta Ommaisportista



Vierailu Raha-automaattiyhdistyksessä, uuteen projektihakemukseen liittyen
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OPISKELIJAYHTEISTYÖ


Sosionomiopiskelija 14.3.2011 – 29.4.2011



Sosionomiopiskelija 2.11.2010 – 20.1.2011

YHDISTYKSELLÄ

ON

OLLUT

VUODEN

2011

KULUESSA

SEURAAVANLAISTA

TOIMINTAA:
Palveluohjaus ja neuvonta OMAISTUKI -toimintaan liittyen


Palveleva puhelin -päivystys maanantaisin ja torstaisin klo 9-15, sekä myös
muulloin kun työntekijä on ollut toimistolla (425 puhelua)



Omaishoidon ohjaajan kotikäyntejä Oulussa (7kpl)



Omaishoidon ohjaajan etukäteen sovitut tapaamiset asiakkaan kanssa
toimistolla ohjauksen, neuvonnan ja edunvalvonnan merkeissä (51kpl)



Ei etukäteen sovitut tapaamiset toimistolla (56kpl)

Palveluohjausta ja neuvontaa annettiin OMAISTUKI–toimintaan liittyen yhteensä
539 asiakkaalle.
Palveluohjaus ja neuvonta omaishoitajille ja etäomaishoitajille PALETTI-projektiin
liittyen


15 omaishoitajuuden infopäivää eri projektikunnissa (208 osallistujaa)



Omaishoitajaryhmät (151 osallistujaa)



Muut yhteistyökumppanien tilaisuudet (344 osallistujaa)



Henkilökohtainen palveluohjaus (186 yhteydenottoa)

Palveluohjausta ja neuvontaa annettiin PALETTI-projektin toimintaan liittyen
yhteensä 889 asiakkaalle.
Virkistystapahtumat


7.4. Askartelutalkoot (5)



28.4. Vappumyyjäiset (30)



29.4. Kevätkarkelot, yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa (100)
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3.5. Iin omaishoitajien hyvinvointipäivät (70 osallistujaa) yhdessä kunnan ja eri
järjestöjen kanssa



4.5. Viulunsoittaja katolla – teatteriesitys (20)



14.5. Omaishoitajien leiripäivä Rokualla yhteistyössä evl seurakunnan kanssa
(18 osallistujaa)



17.5. Työikäisten omaishoitajien virkistyspäivä Kumppanuuskeskuksessa
(yhteistyössä Työikäisten ESKO – hankkeen kanssa)(10)



20.–22.5. Omaishoitajien ja hoidettavien tuettu viikonloppuloma Kivitipussa
(12)



23.–24.5. Omaishoitajat ja Läheiset – Liiton 20-vuotisjuhlamatka Helsinkiin
(24)



23.5. Omaishoitajat ja Läheiset – Liiton 20v. iltajuhla (2)



31.5. Kirjanmerkkientekotalkoot (5)



16.–18.9. Erityislasten omaishoitajien viikonloppuleiri Runnilla (14 osallistujaa)



18.9. Limingan rovastikunnallinen kirkkopyhä omaishoitajille ja
omaishoidettaville yhdessä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen ja seurakunnan
kanssa (50 osallistujaa)



31.8. Elokuun ilta omaishoitajille Lomakoti Onnelassa (50 osallistujaa)



31.8. Omaishoitajien ja hoidettavien leiripäivä Hietasaaressa yhteistyössä evl.
seurakunnan kanssa (19 osallistujaa)



3.9. Avoimet ovet ja uusien jäsenten treffit Ommaiskortteerissa Oulu päivänä
(30 osallistujaa)



5.10.omaishoitajat ja Läheiset -Liiton 20v. aluejuhla ja projektien
loppuseminaarit (75 osallistujaa)



7.10. Vanhusten viikon juhlaseminaari ” Meitä on moneksi” yhteistyössä evl.
seurakunnan ja Oulun kaupungin vanhustyöstä vastaavien kanssa. (350)



18.10. Luento unen tärkeydestä ja tuote-esittelyä peruuntui



17.11. Kädentaidon talkoot Ommaiskortteerissa (4)



23.10. Rantapohjan rovastikunnan alueen kirkkopyhä omaishoitajille sekä
hoidettaville Kiimingissä yhteistyössä seurakunnan kanssa (15)



13.12. Omaishoitajien ja hoidettavien puurojuhla Johteenhovissa (60)



25.11. Avoimet ovet ja joulumyyjäiset sekä kehonkoostumusmittaus
Ommaiskortteerissa (60 osallistujaa)

Yhteensä 1023 osallistujaa
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Koulutus/luennot


17.3. Iin paneelikeskustelu omaishoitajuudesta (60 osallistujaa)



14.4. Kuinka laki luetaan – seminaari Oulussa (Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto)

Luentosarja yhteistyössä Oulu opiston kanssa Pohjankartanossa


10.2. Kuka on omaishoitaja (Liiton aluevastaava Sari Havela) (6 osallistujaa)



24.2. Tuet, joita on mahdollisuus saada tai hakea (sosiaalityöntekijät Tuula
Ranua ja Kaisu Rundelin) (11 osallistujaa)



3.3. Jaksaminen (psykologi Teija Jokipii) (2 osallistujaa)



11.5. Luentoalustus Muistiyhdistyksessä ”Muuttuva parisuhde” (7 osallistujaa)



17.3. Hätäensiapu koulutusta omaishoitajille Ommaiskortteerissa (5)



8.2., 16.2. ja 23.2. ATK–koulutus Limingassa (5 osallistujaa)



13.4. Hätäensiapu kurssi Vares – keskuksen vapaaehtoisille (11 osallistujaa)



13.9. Hätäensiapu kurssi seniorikurssilaisille (10)



10.10., 17.10. ja 24.10. ATK–koulutus Yli-Iissä (6 osallistujaa)



29.11. Hätäensiapu kurssi Vares – keskuksen vapaaehtoisille (6)

Yhteensä 216 osallistujaa
Vertaisryhmätoiminta
Omaishoitajien vertaisryhmä (tiedollinen / keskustelu) joka alkoi syksyllä 2009


14.1. Uni ja sen merkitys (4)



3.2. Aloe – Vera esittely (4)



10.3. Niveltietoa (6)



14.4. Ikäkuulo (4)



5.5. Vanhustutkimus esittely (3)

Kirjallisuuspiiri
17.2. (2 osallistujaa)
ei sovittu jatko kokoontumisia
Terveyspiste (ohjausta, neuvontaa, verenpaineen mittausta)
9.2. (2 kävijää)
9.3. ei kävijöitä
Matkakerho
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28.2. (10)



28.3. (12)



Alanyan matka (15)



30.–31.7. Virkistysmatka Kainuuseen (26)



28.9. (4)


Entisten omaishoitajien Vertaisvoimaa-kerho
 23.3. Ulla Henriksson Mielenvireydestä vierailulla (5)
 4.5. teatteri Viulunsoittaja katolla (5)
 6.9. (3)
 Entisten omaishoitajien LogoArt -taideterapiaryhmä kokoontui
10 X maalis-toukokuussa (3/kerta)
Ryhmät kokoontuivat yhteensä 26 kertaa, osallistujia yhteensä 135 henkilöä.
Vapaaehtoistoiminta


1 uusi vapaaehtoistoiminnan sopimus solmittiin vuonna 2011



Sopimuksen allekirjoittaneita vapaaehtoisia vuoden lopussa 13, joista 3 tauolla



Useita henkilöitä, joita voi pyytää apuun yhdistyksen tilaisuuksiin tarvittaessa



Liikuta minua – ulkoiluttamistapahtuma Hiirosen kodilla (6 henkilöä)



sukankutomistalkoot merimiesten hyväksi (25 paria sukkia kudottiin)

Vapaaehtoisten työnohjaukselliset tapaamiset


2x keväällä (13)



1x syksyllä (6)

Yhteensä 19 osallistujaa
Virkistystapahtumat vapaaehtoisille


23.5. Vares-keskuksen järjestämä vapaaehtoisten kesäjuhla (3)



Oulun kaupungin juhlavastaanotto vapaaehtoisille (2)



12.12. Vares-keskuksen järjestämä vapaaehtoisten juhla (1)



16.12 Päivällinen+konsertti (11)

Yhteensä 17 osallistujaa
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Vares-keskuksen järjestämät jatkokoulutukset (10)
Koulutuksiin,

työnohjauksellisiin

tapaamisiin

ja

vapaaehtoisten

virkistystapahtumiin on osallistunut yhteensä 51 henkilöä. Yhteensä 437,5 h
vapaaehtoistyötä vuoden 2011 aikana.
Muu toiminta


Uintivuorot omaishoitajille/hoidettaville kerran viikossa (5–10 osallistujaa /
kerta)



Kuntosaliryhmä Lassintalon seniorikeskuksessa (4-5 osallistujaa / kerta)



Kuntosaliryhmä Intiön hoivakodissa (3-4 osallistujaa / kerta)



Kuntosaliryhmä Caritas–kodissa (3-4 osallistujaa/kerta)

TIEDOTUS
Yhdistyksen ja projektien esittelytilaisuudet


28.1. Oulun seudun ammattiopiston opiskelijoille Toiminnan esittelyä (15
osallistujaa)



10.2. Aleksin kulma Oulun Uus; sydän yhdistys kerho toiminnan esittelyä (30
osallistujaa)



4.2. kansalaisfoorumi Haukiputaalla (10 osallistujaa)



3.3. Tuiran palvelukodin asukkaiden omaisten illassa toiminnan esittelyä (30
osallistujaa)



16.–17.3. Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Elämäniloa-kurssin esittely



18.3. Yli-Iin harrastemessut (15 osallistujaa)



13.4. Elämäniloa-kurssin esittely diakoniatyöntekijöille



26.4. Kytke – hanke syöpälääkäreiden” meeting ”aamussa toiminnan esittelyä
(12)



12.5. yhdistyksen esittelyä ODL:n edustajille



9.6. PPSHP ja potilasjärjestöjen yhteistyö forumissa esitys: ”Omaishoitajan
huomiointi hoidossa” (72)



7.9. Oulun aikuiskoulutuskeskus lähihoitaja opiskelijoille toiminnan esittelyä
(15)



9.9. Elämäniloa-kurssin esittely sosiaalityöntekijöille



14.9. Vares – keskuksessa yhdistys esittely (avoin tilaisuus)
16



22.9. Hyvä olla töissä ja kotona – seminaari Haukiputaalla (20 osallistujaa)



6.10. Caritas-kodissa toiminnan esittely (14 osallistujaa)



20.10. Eläkeinfo messut Aleksinkulmassa, toiminnan esittelyä, vapaaehtoisten
rekrytointia (200)



23.10. Rantapohjan seurakuntien kirkkopyhä (15 osallistujaa)



26.10. Terveysasemien verkostopalaveri Oulun kaupungin sairaalassa (25)



27.10. AVH – ryhmälle yhdistyksen esittely (11)



1.11. Autismi ja Aspergren yhdistyksen porinapiirissä toiminnan esittelyä (10)



3.11. Sosionomi opiskelijoille toiminnan esittelyä (20)



7.12. Lähihoitajaopiskelijoille toiminnan esittelyä (16 osallistujaa)

Muu tiedottaminen


Tietotaito talkoissa helmikuussa työstettiin yhdistykselle uusi esite



FORUM -lehdessä sekä Oulu -lehdessä useita mainoksia toiminnasta



Kalevan Oulu tänään -palstalla viikoittain tietoa tapahtumista



Esitteiden jakamista systemaattisesti yhdistyksen toiminta-alueella
terveyskeskuksiin, kotipalveluun, sosiaalitoimistoihin ja yhteispalvelupisteisiin



Säännöllisesti ympäristökuntien työntekijöille (yhdyshenkilöille) tiedotus
tapahtumista



Säännöllisesti ympäristökuntien omaishoitajaryhmien ohjaajille tiedotus
tapahtumista



KATOPPA – aluelehdessä artikkeli yhdistyksestä ja Omaistuki –toiminnasta.



Omaisportti-korttien ja yhdistyksen esitteiden jakaminen eri kuntiin



Eri kuntien kuntatiedotteissa tiedotteita 7 kpl



Lehtijuttua projekteista ja yhdistyksen toiminnasta 14 kpl



Radiohaastatteluja 3 kpl



3 Kortteeriuutislehteä, painosmäärä yhteensä noin 2800



www–sivut osoitteessa www.oulunseudunomaishoitajat.fi sivuja päivitettiin
säännöllisesti. Kävijämäärät tilastoitiin kuukausittain ja vuoden aikana
yhdistyksen sivustolla vieraili 2970 kävijää. Yhteydenotoista suurin osa
tapahtui Oulusta ja sen lähiympäristöstä (1777), muista kaupungeista (1153)
ja ulkomailta (40).



Omaisportti-sivusto osoitteessa www.oulunseudunomaishoitajat.fi/omaisportti
9/2011 lähtien



Elämäniloa -sivusto osoitteessa www.elamaniloa.fi avattu 10/2011



Raha-automaattiyhdistykselle on toimitettu vuosiselvitys toiminnasta ja
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väliraportit eri projekteista


Lisäksi projekteista ja toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti ohjausryhmien
jäsenille ja yhdistyksen hallitukselle

Opinnäytetyöt ja julkaisut
Inga Jaako, Vapaaehtoisten kokemuksia ja kehittämisideoita vapaaehtoistoimintaa
vahvistavasta tuesta, Oamk syksy 2011

TALOUS
Vuoden 2011 tilikauden kirjanpito on hoidettu Acapella oy:n kautta.
Vuoden 2011 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää
27 265,11 euroa. Tästä summasta yhdistyksen osuus 27 265,11euroa. Kyseessä
on yhdistyksen neljästoista tilikausi.
HENKILÖKUNTA TILIKAUTENA


OMAISTUKI–toiminta: omaishoidon ohjaaja Heini Kemola 1.1 – 31.12.2011



PALETTI-projektin palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen 1.1 – 31.12.2011



PALETTI-projektin palveluohjaaja Eila Silfver 1.1. – 31.8.2011, työvapaalla
2 viikkoa helmikuussa



PALETTI-projektin palveluohjaaja Silvo Nybacka 29.8. – 31.12.2011



VERTAISVOIMA-projektin vertaistuen koordinaattori / toiminnanjohtaja 1.1 –
31.12.2011 Marja-Liisa Kuukasjärvi



Vertaisvoima-projektin osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Leena
Welling 1.1. – 31.12.2011



Yhdistyksen toimistotyöntekijä Vesa Moilanen 1.1.- 31.12.2011



Työkokeilussa Lotta Vanhala 5.12.- 31.12.2011

TILIKAUDEN AIKANA MAKSETUT PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT
Hallitus ja puheenjohtaja

0 euroa

Muut yhdistyksen palveluksessa olevat

190 823,51 euroa
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HALLINTO JA TARKASTAJAT
Hallitus
Puheenjohtaja Silvo Nybacka, Lumijoki (31.82011 saakka)
Minna Salminen, Ii (1.9.2011 lähtien puheenjohtaja, Silvo Nybackan siirtyessä
yhdistyksen työtekijäksi )
Marjukka Kontio, Oulu
Riitta Pitkänen, Oulu
Tiia Ikonen, Oulu
Varajäsenet
Aino Halttu, Iin Kuivaniemi
Elsa Väyrynen, Oulu
Kaisu Rundelin, Oulu
Taina Pitkänen-Koli, Oulu
Hallituksen ulkopuolinen sihteeri Heini Kemola, Oulu
Hallituksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen
Marja-Liisa Kuukasjärvi
Tilintarkastaja

Varatilintarkastaja

Riitta-Liisa Lehtonen, HTM

Raimo Raappana

TULEVA KEHITYS
Yhdistys jatkaa toimintaansa omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
HALLITUKSEN ESITYS YLIJÄÄMÄÄ JA ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAKSI TOIMENPITEEKSI
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään voitto/tappio-tilille.
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