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PäätOmItAa 
Salminen Minna
minna.salminen@
osol.fi 

TOmIuSiHeEi 
Pekkala Marjo-Riitta
marjoriitta.pekkala@
osol.fi 

JAeL
Jäsenet ja toimi-
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PAnOaIkA
Suomen Uusiokuori 
Oy

sYsKkOs 01
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 
25.10.2016 klo 18.00 alkaen, osoitteessa Isokatu 47, Oulu 
katutaso. Käsitellään säännöissä määrätyt asiat. Kahvitarjoi-
lu, tervetuloa! 

Yhdistyksen tiedotus ja ajankohtaiset asiat
Toimintaa omaishoitajille
Erityislapsiperheille
Etäomaishoitajille

LEdE VärIoOiT
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TOmInAjOtAaN pAsT                                                    

Tällä hetkellä elämme uudistusten 
aikoja monessakin mielessä. Sote-uu-
distus puhututtaa kaikkialla ja myös 
omaishoitajat miettivät mitä vaikutuksia 
tällä uudistuksel-
la tulee olemaan 
heidän arkeen-
sa. Suunniteltu 
sote- ja aluehal-
lintouudistus on 
yksi suurimmista 
toimintatapo-
jen ja hallinnon 
uudistuksista, 
joita Suomessa 
on koskaan tehty. 
Tuleva muu-
tos koskettaakin kaikkien kansalaisten 
palveluja myös Pohjois-Pohjanmaalla 
ja yhdistyksemme toiminta-alueella. 
Tavoitteenahan on, että muun muassa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
nen siirtyy maakunnille 1.1.2019 alkaen. 

Kevään aikana on käynnistynyt Poh-
jois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyden-
huolto osana tulevaisuuden maakuntaa, 
eli PoPSTer-hanke. Hankkeessa luodaan 
mallit ja toimenpidesuunnitelma siitä, 
millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut 
järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjan-
maalla 1.1.2019 alkaen. Samalla tehdään 
merkittävää toimintatapojen uudistus-
työtä, joka mahdollistaa asiakaslähtöiset 
palvelukokonaisuudet ja eheät palvelu-
ketjut. Yksi tärkeimmistä asioista on lähi-

palvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja 
palvelujen toteuttaminen. 

Hankkeen eri työryhmiin on pyydetty 
järjestöedustajia 
mukaan ja ilok-
seni voin kertoa, 
että minut on va-
littu edustamaan 
omaishoitajia ja 
yhdistystämme 
Ikäihmiset-työ-
ryhmään. Tämän 
työryhmätyös-
kentelyn kautta 
pääsen kerto-
maan omaishoi-

tajien näkemyksiä tulevaan uudistuk-
seen ja arjen tuen tarpeisiin liittyen. 
Jotta voin kertoa tuossa työryhmäs-
sä omaishoitajien omia näkemyksiä, 
tarvitsen siihen teidän apuanne. Siksi 
toivonkin, että soittaisitte minulle tai 
lähettäisitte sähköpostia ajatuksis-
tanne Sote-uudistukseen ja omaishoi-
tajien tukemiseen liittyen. Minulle voi 
soittaa numeroon 040 5665 865 tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
minna.salminen@osol.fi .  Tehdään siis 
yhdessä tätä vaikuttamistyötä omais-
taan hoitavien parhaaksi!

Aurinkoisia syyspäiviä odotellen,

Minna Salminen
Toiminnanjohtaja

MUtOsE TuLa- tOvOtAaSi yVä eLaIiA
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Ihka uutena hallituksen jäsenenä ensim-
mäisellä kaudellani, olen saanut su-
keltaa hallitustyön mielenkiintoiseen ja 
antoisaan maailmaan jo muutaman ko-
kouksen verran. Tehtävääni ryhtyessäni 
on jo nyt tullut selväksi, kuinka antoisaa 
ja upeaa työtä yhdistys tekee monimuo-
toisen omaishoitajuuden tukemises-
sa. Hallituksen jäsenen on mahdollista 
osallistua myös erilaisiin kehittämistyö-
ryhmiin ja muuhun vapaaehtoistyöhön. 
Hallituspaikalta kannetaan erityistä 
vastuuta päätöksistä, rahoituksesta ja 
kehittämisestä.

Sydäntäni lähellä ovat omaishoitajien 
työ ja jaksaminen. Olenkin saanut kehit-
tää ja toteuttaa omaishoitajien työnoh-
jausryhmiä yhdistyksessä jo vuodesta 
2013 alkaen. Taide, kulttuuri ja luonto, 
nauru, ilo ja huumori, rauhoittuminen, 
kuunteleminen ja tietysti leikki ovat kuu-
luneet meidän työnohjausryhmien toi-
mintaan ja tunnekirjoon. Näillä välineillä 
ja keskusteluilla olemme kohdanneet 
meissä olevaa surua, pelkoja, alakuloa, 
masennusta, väsymystä ja ahdistustakin.

Joskus pieni tietoisku, vaikkapa omis-
ta selviytymismekanismeista, on ollut 
hyvänä tukijalkana ajatusten vaihdossa 
ryhmissä. Huojentunein mielin ja ajatuk-
set suunnattuna huomiseen jaksaa pa-
remmin toinen toistaan tukien. Yhdistys-
toiminta tarkoittaa parhaimmillaan juuri 
tätä. On mahdollisuus ja lupa olla yksi 
toisten joukossa elämää koskettavien 
samanmuotoisten asioiden ja ilmiöiden 
äärellä. Jokaisen elämästä löytyy sa-
maistumisen paikkoja, mättäitä ja lähtei-

tä, joiden äärelle on hyvä pysähtyä op-
pimaan, lohduttamaan ja virkistymään. 
Sallimalla itselleen olla vajaa, särkyvä ja 
epätäydellinen, huomaa helpommin ja 
vääjäämättä myös hetken kauneuden, 
voiman ja eheyden. Huomaa toisen ih-
misen, itsensä ohi. 

Kiitän teitä kaikkia kiinnostuksestanne ja 
mukanaolostanne yhdistyksen toimin-
nassa. Yhdistys toimii vain ja ainoastaan 
jäsentensä iloksi, eduksi ja turvaksi. 
Kaikenikäiset omaishoitajat, perheet ja 
läheiset tulkaa mukaan toimintaamme ja 
osallistukaa, vaikka ei aina jaksaisikaan. 
Kalenterimerkintä on hyvä keino saada 
itsensä liikkeelle ja kilautus kaverille on 
vielä parempi motivaattori.

Kirjoittaminen on minulle yksi tärkeä 
tapa ilmaista itseäni. Omaa elämääni 
kuvaa runo, jonka nimi on Kaikki Elämä-
ni. Haluan jakaa sen kanssanne. Siinä 
kuvaan elämäni yhtä vaihetta maatalon 
emäntänä ja yrittäjänä ja mitäs sitten 
tapahtuikaan… 

HAlIuKeN pAeItA 
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KAkK EäMänI  

Lehmän alta nousi emäntä syli 
auki.
Levitti kädet ja harppasi lietekou-
run yli
saappaissa vasikanvaalijan vana.
Kanalauma uurasi perässä yli-
opiston kirjastoon.
Siellä heiteltiin maisteltavaksi 
akateemiset alkujyvät.
Platon, Sokrates, ylin Aristoteles. 
Väittelyharjoitus on mahtavaa,
kun lehmät  ammuu, ammuu, am-
muu 
 -vastaukseksi.
Mitä se siinä vasikkakin ynise…. 
nyt pitää 
jo joutua. 
Ei tässä aina jaksa peipposena 
olla. 
Monta aikaa ja tahtoa vastassa. 
Pitää muistaa uudestaan, ettei 
näe kauas kovin hyvin. 
Kuulee ehkä sävyt,
tekee niistä itse värejä,
joista ei tiennyt,

ennen kuin ne tulivat kohti,
aivan lähelle lehmäseni
niin kiinni vasikkaiseni,
että se muisti, joka silloin täyttyi
läikkyy vieläkin.

Marja Keväjärvi
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AJnKhTiSa 

LaiMuTs mAsHiDn uEtA 
aNeTuU LkIn 

Omaishoidon tuesta annettuun lakiin on 
tulossa lakimuutos 1.7.2016. Hallitus esit-
tää vapaapäiviin oikeutettujen omaishoi-
tajien vapaan määrän lisäämistä. 
Jatkossa kaikki sopimuksen tehneet 
omaishoitajat saavat vähintään kaksi 
vuorokautta kalenterikuukautta kohti. 
Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti 
hoitoon sidotut omaishoitajat saavat 
jatkossa vähintään kolme vuorokautta 
kuukaudessa samoin edellytyksin kuin 
nykyisinkin.
Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin 
kunnalle myös velvollisuus järjestää 
omaishoitajalle tarvittaessa valmen-
nusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja 
terveystarkastuksia.

KEaN kUtOtUkUsSt a uEuT 
lOa

Nyt on aika hakea tämän vuoden viimei-
sille Kelan järjestämille omaishoitajien 
kuntoutuskursseille. Niitä on jäljellä vielä 
kymmenen ja niitä järjestävät: ODL Ter-
veys Oy Oulussa, Hyvinvointi Sampo 
Kuhmossa, Kruunupuisto Oy Punka-
harjulla, Taukokangas Oulaisissa ja 
Hyvinvointikeskus Toivonlahti Ilomant-
sissa. 
Kuntoutuskursseja on sekä omaishoi-
tajalle että yhdessä omaishoitajalle ja 
hoidettavalle. Kysy lisää Ommaiskort-
teerista, puh. 08 882 1690, www.osol.
fi /omaishoitajille/tukea-ja-toimin-
taa-omaishoitoon. 
Omaishoitaja, pidä omasta hyvinvoinnis-
tasi huolta ja hakeudu kurssille!
Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry:n 
omaishoitajien tuettuja lomia on enää 
neljä jäljellä tänä vuonna. Huomioithan, 
että hakuaikaa on vain muutama kuu-
kausi.
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YHiSyKeN tYönTkIäT eStTäyTvä BoGsAjAsA

Minun työpäiväni - blogisarja alkoi 
tammikuussa.Sarjassa yhdistyksemme 
työntekijät kertovat omasta työstään, 
sen arjesta ja työn sisällöstä. Luvassa on 
blogikirjoitus joka kuukaudelle, sillä yh-
distyksessämme 12 työntekijää.  Ensim-
mäisenä blogivuorossa oli toiminnanjoh-
tajamme Minna Salminen. Minnan blogi 
julkaistiin Kortteeriuutisissa 1/2016 ja se 
on myös luettavissa yhdistyksen inter-
netsivulla niin kuin muutkin työntekijöi-
den Minun työpäiväni -blogit.

Helmikuu 
Kirjoittaja: puotitekijä Annamaija Saasta-
moinen
Projekti: Etäomaispuoti-hanke keskit-
tyy etäomaishoivan tunnetuksi teke-
miseen ja etäomaishoitajille toiminnan 
järjestämiseen. Etäomaishoiva, kuten 
omaishoito yleensä, on lähellä An-
namaijan sydäntä ja se näkyy myös 
suhtautumisessa työhön, kuten blogista 
ilmenee: ”Olen työskennellyt yhdistyk-
sessä yli kymmenen vuotta ja tänä aika-

na yhdistys on suurentunut ja toiminta 
monipuolistunut. Nyt työskennellessäni 
Etäomaispuotissa etäomaishoitajien 
asiat ovat tietenkin sydäntäni lähellä. 
Myös siksi, että olen itsekin toiminut 
etäomaishoitajana vuosia. Koskaan ei voi 
täysin ymmärtää toisen kokemusta. Voi 
kuunnella ja antaa tukea. Työhöni kuu-
luu etäomaishoitajien vertaistukiryhmän 
kokoontumisten järjestäminen, yhtey-
denpito etäomaishoitajiin ja ohjauksen 
antaminen heille. Tämä onkin mielestä-
ni työni ihanin osa, Aina keskustellessa 
tai ohjausta annettaessa, myös itse saa 
paljon. Sieltä saa parhaimman palaut-
teen ja myös parhaimmat vinkit toimin-
nan muuttamiseen, jos on tarvetta.”

Maaliskuu
Kirjoittaja: vapaaehtoistoiminnan kehittä-
jä Leena Welling
projekti: Ihimisen Lähelle – hanke ke-
hittää vapaaehtoistoimintaa sekä on 
kehittänyt mm. Ommaiskahvila- ja kum-
miopiskelija-toiminnat.
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Ommaiskahvilat kiertävät yhdistyksem-
me toiminta-alueella, joten Leenan työ-
päivään monesti liittyy myös tilaisuuksia 
Oulun ulkopuolella:  ”Tyypillisenä työ-
päivänä starttaamme automme jo aa-
musta ja suunnistamme esimerkiksi 
Pudasjärvelle, jossa pidämme Om-
maiskahvilaa. Vapaaehtoinen Ommais-
kahvila-emäntämme keittelee kahvit 
seurakuntatalolla ja meille on tulossa 
vierailija paikallisesta apteekista kerto-
maan omista palveluistaan sekä anta-
maan hyviä neuvoja omaishoitajille, jotka 
huolehtivat läheisensä lääkehoidosta 
kotona. Parisenkymmentä omaishoitajaa 
saapuu paikalle kuuntelemaan apteek-
karia. Samalle päivälle olemme sopineet 
myös yhteistyöpalaverin paikallisten 
viranomaisten kanssa, jossa suunnit-
telemme yhdessä, kuinka omaishoita-
jia voitaisiin parhaiten tukea ja kuinka 
ommaiskahvilatoiminta saataisiin juurtu-
maan Pudasjärvelle senkin jälkeen kun 
rahoituksemme tätä toimintaa varten 
loppuu. 

Lopuksi ajelemme vielä ympäri kunta-
keskusta ja jätämme mainoksia toi-
minnastamme sopiviin paikkoihin sekä 
viemme esitteitä terveysasemalle ja 
palvelukeskukseen. Kotimatkalla väis-
telemme poroja ja kertaamme yhdessä 
päivän tapahtumia.”

Huhtikuu
Kirjoittaja: puotitekijä Silvo Nybacka
Hanke: Etäomaispuoti-hanke keskittyy 
etäomaishoivan tunnetuksi tekemiseen
ja etäomaishoitajille toiminnan järjestä-
miseen. 

Silvo kuvasi hienosti blogissaan yhdis-
tyksemme työntekijöiden monipuolista 
työnkuvaa. Teemme monipuolista ja 
aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa, 
joka on iso ja tärkeä osa työtämme, sillä 
monesti tapaamisessa tavoitamme etä-
omaishoitajia ja omaishoitajia: ”Sitten mi-
nun onkin kiiruhdettava yhteistyökump-
pania tapaamaan. Ehdin hyvissä ajoin 
paikalle. Aloitamme ensin kahvihetkellä 
koko henkilökunnan kanssa. Kerron 
Etäomaispuoti-hankkeen kuulumisia. 
Paikalla olevista pari tunnistaa olevansa 
etäomaishoitajia. Keskustelu on muu-
tenkin antoisaa ja käymme läpi monta 
etäomaishoivaa koskevaa kysymystä. 
Lopuksi keskustelen kumppanimme 
esimiehen kanssa mahdollisesta yh-
teistyöstä myös uudessa hankkeessa, 
jossa paneutuisimme etäomaishoitajien 
asiaan vielä syvemmin.”
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Toukokuu
Kirjoittaja: perhetoiminnan kehittäjä Mar-
ja-Liisa Kuukasjärvi
Projekti: Hyvinvoiva Perhe HYPE-hanke
tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa perheil-
le, joissa on erityistä tukea tarvitseva alle 
18 – vuotias lapsi tai nuori. 

Verkoston ja yhteistyökumppaneiden-
kanssa tehdystä yhteistyöstä on suuri 
osa järjestötyötä, varsinkin hankkeissa. 
Yhteistyöverkosto on myös mukana 
hankkeiden ohjauksessa, kuten esimer-
kiksi Hyvinvoiva Perhe HYPE- ohjaa-
mossa: ”Sitten siirrymme käsittelemään 
päivän tärkeää aihetta.  Ohjaamon ko-
koontumispäivä on tänään, mikä tarkoit-
taa sitä, että Hyvinvoiva perhe HYPE–
hankkeen asioita sekä sen etenemistä 
käydään läpi ja pohditaan yhdessä run-
saan yhteistyökumppaniverkoston kans-
sa. Hyvinvoiva Perhe HYPE–hankkeelle 
on koottu sen käynnistymisvaiheessa 
Ohjaamo, joka koostuu mahtavista am-
mattilaisista ja osaajista, jotka ovatkin 
antaneet ammatillisen ja kokemustie-
don hankkeen käyttöön.”

Kesäkuu
Kirjoittaja: Minna Hernberg
projekti: Ihimisen Lähelle – hanke ke-
hittää vapaaehtoistoimintaa sekä on 
kehittänyt mm. Ommaiskahvila- ja kum-
miopiskelija-toiminnat 

Meidän yhdistyksessämme pidetään 
tärkeänä sitä, että työhyvinvoinnista 
pidetään huolta. Yhdistyksessä on mm. 
määritelty toimenpiteet, joilla tuetaan 
erilaisia tilanteita työntekijöiden elämäs-
sä, kuten esimerkiksi etäomaishoiva-ti-
lannetta. Yhdistyksemme työntekijälle 
Minna Hernbergille työhyvinvointi on 
tärkeä asia, ja kuten hän blogissaan 
kirjoittaa:” Työpäivään saattaa kuulua 
aamupäivän tietokoneella työskentelyn 
jälkeen Ommaiskahvilaan meno tai joku 
palaveri. Tänään se on kerran kuukau-
dessa kokoontuva Tyhy-työhyvinvointi-
tiimin kokous. Työsuojeluun liittyvät asiat 
ovat minulle työssäni erityisen kiinnos-
tava aihe.  Meidän työpaikalla onkin 
monta työturvallisuuteen ja työsuoje-
luun liittyvää asiaa otettu huomioon tosi 
mukavasti. Mutta työni suola on kuiten-
kin omaishoitajan tapaaminen Om-
maiskahvilassa, infopisteellä tai muussa 
tilanteessa ja tietenkin ihanat työkaverit 
ovat minulle myös tärkeitä.”
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Maanantai-aamuna kokoontui iloinen joukko yhdistyksen työväkeä Oulunsalon 
lentokentällä. Minna S., Minna H., Silvo, Marja, Leena, Salla, Maiju, Tiia sekä hallituk-
sesta Taina ja Elsa – ok, kaikki mukana, lähdetään! Pieni potkurikone aiheutti hiukan 
jännitystä näin etukäteen, mutta rohkeasti koneeseen noustiin ja hengissä selvittiin 
takaisinkin. Selkeä, aurinkoinen ilma hemmotteli meitä ja saimme ihailla kauniita 
maisemia lentokoneesta käsin koko matkan Tromssaan asti. 
 
Perillä meitä odotti lumoavan kaunis kaupunki: lumihuippuiset vuoret ja sininen 
meri, vilkas meno, oppaamme Seija ja mukava matkaseura, parempaa ei voi toivoa. 
Ihan ensimmäiseksi ihastelimme kätevää maanalaista tieverkostoa kaupungin alla 
liikenneympyröineen kaikkineen. Sitä kautta pääsi nopeasti paikasta toiseen. 
Tromssan keskusta sijaitsee saarella, joka on noin 12 km pitkä ja 2 km leveä, ja 
kaikkineen Tromssan alueella on asukkaita n. 75 000. Tarkoituksemme oli 
tutustua paikanpäällä omaishoidon ja järjestökentän asioihin. Halusimme 
saada myös uusia ideoita kehittämistyöhön. Oppaanamme toiminut 
aito savolaistyttö, Seija, oli asunut perheensä kanssa Tromssassa jo 
10 vuotta, ja ilman häntä emme olisikaan kielen kanssa selvin-
neet.

Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli kunnan sosiaa-
li- ja terveyspalvelut ja siellä tarkemmin meitä isännöi 
paikallinen muistihoitaja Hilde Fryberg Eilertsen. 
Hänen työnkuvaansa kuului muistisairaiden ja 
heidän omaistensa ohjaus, neuvonta, koulu-
tus- ja ryhmätoiminta sekä vapaaehtois-
toiminnan koordinointi. Omaishoitajille 
maksetaan huolenpitopalkkaa, joka 
on riippuvainen myönnetyn koti-
palvelun määrästä sekä hoitoon 
käytetystä ajasta. Palkka on 
n. 15 €/h ja sitä voidaan 
myöntää tarkan kartoi-
tuksen jälkeen. Pää-
asiallisesti pyritään 
kuitenkin siihen, 
että kotipal-
velut olisi-

OPnTmAkAlA TRmSaSa 0..-.6.206
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vat niin kattavat, että kotona pärjättäisiin 
sen turvin. Omaishoitoon ei ole lakia 
eikä Norjassa ole varsinaisia omaishoi-
tajien yhdistyksiä, vaan he toimivat 
sairauskohtaisissa järjestöissä. Muisti-
sairaiden omaisille järjestetään syksyisin 
Omaiskoulu, joka vastaa jossain määrin 
meidän omaishoitajien OVET-valmen-
nuksia. Meillä Suomessa omaishoitajien 
asema on lakisääteinen ja jäsentyneem-
pi kuin Norjassa, mutta saimme sen 
käsityksen, että siellä kotiin järjestettävä 
apu oli tehokkaampaa kuin meillä, eikä 
omaishoito kaadu välttämättä vain yh-
den henkilön niskaan.

Mukava, rauhallinen hotellimme löytyi 
aivan kaupungin keskustasta, ja lounaan 
jälkeen suuntasimme seuraavaan tutus-
tumiskohteeseen: keskukseen syöpä-
potilaille ja heidän omaisilleen. Keskus 
toimii yliopistollisen sairaalan yhteydes-
sä sairaalan ja syöpäjärjestön yhteis-
työnä. Siellä työntekijä Hilde Nordhus 
kertoi meille keskuksen toiminnasta. 
Keskuksessa on vain kaksi palkattua 
työntekijää, mutta n. 30 vapaaehtois-
ta, joista aina 1-2 on paikalla. Keskus on 
väliasema ja turvapaikka pääasiassa sä-
dehoitopotilaille, mutta myös sairaalan 
potilaiden omaisille ja läheisille. Sinne 
voi mennä levähtämään ja kahvil-
le, mutta siellä myös järjestetään 
tilaisuuksia, joissa saa tietoa, 
tukea ja neuvontaa. Voidaan 
sanoa, että sairaalasta saa 
hoidon, mutta keskuk-
sesta sitten kaiken 
muun. Siellä pyri-
tään siihen, että 
potilaat ja  
omaiset 
saavat 
ko-

konaisvaltaista hoitoa aina liikunnasta 
ja ravinto-opista sosiaaliseen elämään 
saakka. Vapaaehtoisten tehtävänä on 
keitellä kahvia ja järjestää pientä tarjoi-
lua, olla läsnä ja kohdata ihmisiä, toimia 
”kanssaihmisenä”. Alkuun vapaaehtois-
ten rooliin syöpätyössä oli suhtauduttu 
epäilevästi, oli jopa vastustusta, mutta 
nykyään siellä jo ymmärretään, että 
hoito ja vapaaehtoistyö tukevat ja täy-
dentävät toisiaan. Tällainen väliasema 
meidänkin OYS:ssa olisi niin hyvä!

Seuraavan päivän tutustumiskohteem-
me olikin sitten jotain aivan uutta meille 
kaikille: SuperPlus, pelifi rma joka 
tekee pelejä/mobiilisovelluksia 
erityislapsille ja heidän perheil-
leen. Siellä meidät vastaan-
otti Kim Daniel Arthur, nor-
jalainen maailmankuulu 
peliguru. Aluksi hän 
valotti meille sitä 
psykologiaa ja 
periaatteita, 
jotka vai-
kuttavat



12

taustalla, kun pelejä kehitellään. Tärkeää 
on myös miettiä, mikä on vain pelaa-
mista ja viihdyttämistä, missä menee 
oppimisen rajat ja miten vastataan 
erityislasten tarpeisiin. SuperSpeak-so-
velluksessa kohderyhmäksi ovat vali-
koituneet lapset, joilla ei ole puhekykyä 
jostain syystä. Siinä keskitytään kehittä-
mään kommunikaatiota, voidaan oppia 
uusia sanoja, muodostaa lauseita ja 
vanhemmat/opettajat voivat seurata 
lapsen kehitystä. Maiju esitti Kimille hy-
vän kysymyksen: voiko sovellusta jollain 
tavalla kehittää auttamaan lapsen ja 
vanhemman välisessä arkisessa vuoro-
vaikutuksessa?

Meillä oli onneksi mahdollisuus tutustua 
kaupunkiin myös ylhäältä käsin. Nou-
simme Fjellheisenille kaapelirataa myö-
ten ja ihastelimme mykistäviä maisemia.

Saimme myös hieman kierrellä kau-
poissa tuliaisten haussa. Paikalliset 
sillisäilykkeet ja kahvi saavuttivat suuren 
suosion. Hyvillä mielin matkasimme ko-
tiin keskiviikkona, sillä lähtöpäivänämme 
sää muuttui kylmäksi ja sateiseksi. Oli 
aika lähteä, kiitoksia Tromssa!!

Opintomatkan mahdollisti Suoma-
lais-norjalaiselta kulttuurirahastolta saa-
tu avustus.

Leena Welling
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Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry on omaishoidon asiantuntija ja puo-
lestapuhuja. Tarjoamme tietoa, tukea 
ja toimintaa, edistämme omaishoitajien 
oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia 
palveluita. Yhdistyksen uudessa strate-
giassa on tavoitteena, että yhdistyksen 
tekemä työ omaishoitajien etujen val-
vomiseksi on näkyvää sekä jäsenistölle, 
että myös muille tahoille.

Mitä Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset-yhdistys sitten tekee edistääk-
seen omaishoitajien asemaa? Paikalli-
nen edunvalvontatyö yhdistyksessä on 
monipuolista mutta osittain jäsenistöl-
le näkymätöntä. Yhdistys tekee muun 
muassa seuraavia asioita omaishoitajien 
etujen valvontaan liittyen:

 Teemme säännöllisiä kuntakier-
roksia toiminta-alueen valtuustoi-
hin, viimeksi tällainen kierros tehtiin 
vuonna 2014. Näissä tapaamisissa 
viemme päättäjille tiedoksi ajan-
kohtaista tietoa ja kehittämistarpeita 
omaishoitajien aseman parantami-
seksi.

 Tapaamme säännöllisesti Oulun 
kaupungin palveluohjausyksikön 
työntekijöitä ja viemme heille palau-
tetta suoraan omaishoitajilta. Näitä 
tapaamisia on kaksi kertaa vuoden 
aikana.

 Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja 
puheenjohtaja tapaavat Oulun kau-
pungin vanhustyönjohtajan, sosi-
aalijohtajan, terveyspalvelujohtajan, 
hyvinvointijohtajan sekä hyvinvointi-
lautakunnan puheenjohtajan kanssa 

kaksi kertaa vuoden aikana. Näihin 
tapaamisiin viemme terveisiä alueel-
lisista Ommaisraadeista, joita järjes-
tämme keväisin ja syksyisin. Seu-
raavien Ommaisraatien ajankohdat 
löytyvät näistä Kortteeriuutisista.

 Vierailemme vähintään kerran vuo-
dessa eduskunnassa ja viemme 
alueemme kansanedustajille tietoa 
muun muassa etäomaishoivasta ja 
etäomaishoitajien tuen tarpeista.

 Yhdistyksen toiminnanjohtaja edus-
taa yhdistystä Vanhustyön Keskus-
liitto ry:n valtuustossa ja saa tätä 
kautta omaishoitajien ääntä esille 
valtakunnallisestikin.

 Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
edustaa yhdistystä ja omaishoita-
jia lukuisissa erilaisissa työryhmi-
ssä ja verkostoissa; muun muassa 
Sote-uudistusta valmistelevassa 
PoPSTer-hankkeen Ikäihmiset-työ-
ryhmässä, seurakunnan vanhustyön 
työryhmässä, ikäihmisten elämän-
kaariverkostossa ja eri kehittämis-
hankkeiden ohjausryhmissä. Lisäk-
si vuosien varrella olemme olleet 
mukana useissa Oulun kaupungin 
eri strategiatyöryhmissä, mm. van-
huspoliittinen strategia ja yhden-
vertaisuussuunnitelman laatiminen. 
Kaikissa näissä pääsemme vaikut-
tamaan omaishoitajien asioihin ja 
tuomaan kehittämistarpeita esille.

 Kaikki yhdistyksen työntekijät teke-
vät omaishoitajuutta ja omaishoi-
tajien tarpeita tunnetuksi päivittäin 
erilaisissa esittelytilaisuuksissa, mes-
suilla, lehtijutuissa jne.

EDnVlVnTtYö J OaIhOtAiE OkEkSeN eDsTämIeN     
yHiSyKeSä
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Yli-Ii on pieni hiljainen maalaiskylä n. 
50 km Oulun keskustasta koilliseen. 
Paikka tuntuu näin kaupunkilaisesta lin-
tukodolta, jossa elellään ja asustellaan 
rauhassa. Vaikka elämä soljuu hiljal-
leen vuodenaikojen ja marjastusaikojen 
vaihdellessa ja Ii-joen virtaus viehättää 
vierailijan silmää, paikkakuntalaiset itse 
näkevät asumisessaan varmasti muita-
kin puolia. Yli-Iin liityttyä Ouluun vuonna 
2012 siitä seurasi, että palveluja alettiin 
hiljalleen muokata etäpalveluiksi ja lo-
pulta terveysasemakin supistui hyvin-
vointipisteeksi, jossa ei enää lääkärin 
palveluja ole tarjolla,  kuin ainoastaan 
kotihoidon asiakkaille. 

Palvelujen virratessa ulos Yli-Iistä Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset -yh-
distys vahvisti vaikutustaan paikkakun-
nalla. Alkuun tukipisteen nimellä kulke-
nut omaishoitajien tukimuoto vakiintui 
Ommaiskahvilaksi, joka nykyään toimii 
hyvinvointipisteessä n. kerran kuukau-
dessa. Ideana on, että omaishoitajille ja 
kaikille asiasta kiinnostuneille tuodaan 
monipuolista tietoa omaishoitoon ja ko-
tona asumiseen liittyen sekä järjestetään 
muutakin virkistävää ohjelmaa.

Ommaiskahvilaan etsittiin alussa paikal-
lista emäntää auttelemaan tarjoilussa ja 
tilaisuuden sujumisessa. Näin löysim-
me Ailin. Aili Alasiurua asustelee Maa-
lismaalla miehensä ja kahden kissan 
kanssa. Omakotitalossa riittää puuhaa ja 
Ailille omaishoito on siinä määrin tut-
tua, että hän on muistisairaan miehen-
sä epävirallinen omaishoitaja. Hän näki 
ilmoituksemme vapaaehtoistoiminnasta

ja ajatteli, että siinä voisi olla mahdolli-
suus tehdä jotain enemmän  kauppa-
reissujen yhteydessä. Näin Ailista tuli 
emäntä meidän Ommaiskahvilaamme. 
Ja mukavaltahan toimiminen on hänestä 
tuntunut. Tehtäviin kuuluu kahvinkeitto ja 
tarjoilun esillepano sekä paikkojen siisti-
minen sekä vieraiden kanssa juttelemi-
nen. Aililla on aikaisempaa kokemusta 
vapaaehtoistyöstä seurakunnan puit-
teissa. Hän tuntee kylän ihmiset hyvin 
työskenneltyään aikaisemmin paikal-
lisella vuodeosastolla ja vanhainkodin 
keittiöllä sekä postinjakajana. Tämä pai-
kallistuntemus on ollut meille hyödyksi 
monta kertaa, esimerkiksi omaishoita-
jien virkistyspäivien aikaan seurakunnan 
isolla keittiöllä, kun Aili tuntee sen ja 
omaishoitajat kuin omat taskunsa.

 omAsKhVlAmätää lI-IIsä
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Omaishoitajille Aili lähettää terveisensä, 
että eivät uuvuttaisi itseään vaativassa 
työssään. Hänen mielestään omaishoi-
tajille pitäisikin asettaa ikäraja eikä 
heidän hoidettavakseen pitäisi antaa 
enää kovin heikkokuntoisia vanhuksia. 
Ja muille lukijoille Aili haluaa sanoa, että 
vapaaehtoistoimintaan kannattaa lähteä 
mukaan, jos vain voimia riittää. Yli-Iis-
säkin riittää paljon yksinäisiä vanhuksia, 
joiden luona pitäisi vierailla useammin.

Kirjoittanut Leena Welling

Olemme käynnistäneet varainhankintakampanjan. Lisätietoja nettisivuiltamme: 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

VIkItYpävä HUtUyLälLä
Omaishoitajat viettivät virkistyspäivää 
Huttukylän nuorisoseuralla vanhan ajan 
malliin. Ohjelmassa oli hyvää ruokaa ja 
musiikkia Jounin ja Iikan johdolla, runoja, 
sketsejä sekä leikkimielistä kisailua. Mu-
kava päevä! Mukana oli väkeä Pudasjär-
veltä, Ylikiimingistä, Kiimingistä, Yli-Iistä 
ja Oulusta yli 60 henkilöä.
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Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry:ssä toimii suuri joukko vapaaehtoi-
sia. Olemme heistä jokaisesta erittäin 
ylpeitä! Meidän vapaaehtoistoimijat ovat 
meille yhtä arvokkaita, riippumatta osal-
listuuko vapaaehtoistoimintaan muuta-
man kerran vuodessa tai säännöllisem-
min. Kaikkien vapaaehtoistoimijoiden 
antama panos yhdistyksellemme on 
merkityksellistä.
Kokoamme vuosittain tilastointia vapaa-
ehtoistoiminnasta. Tilastointien avulla 
pystymme mm. todentamaan vapaa-
ehtoisten määrää, sukupuolijakaumaa, 
kokonaistuntimäärää ja paljon muitakin 
asioita.

Vuoden 2015 lopussa vapaaehtois-
ten joukko kasvoi 57 henkilöön. Kuten 
yleensä sosiaali- ja terveysalalla, tyypil-
linen vapaaehtoistoimija on nainen. Niin 
myös meillä, 57 vapaaehtoisesta miehiä 
on 8. Miesten lukumäärä on kuitenkin 
ilahduttavasti kasvanut viime vuosina. 
Vapaaehtoisten lukumäärä on noussut 
paljon, jos vertaa v. 2013 lukumäärää. 
Kyseisenä vuonna vapaaehtoisten mää-
rä oli 29.

Vapaaehtoisten keski-ikä on 54,1 vuotta. 
Vapaaehtoisia on monenikäisiä, nuo-
rin on 18-vuotias ja iäkkäimmät ovat yli 
80-vuoden.Näin kattava ikäjakauma on 
yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa 
ääretön rikkaus sillä onhan omaishoita-
jien ja – hoidettavien kohderyhmässä 
myös kaikenikäisiä. 
Vapaaehtoisista on omaishoitajia 10, 
joista 2 toimii etäomaishoitajana. Myös 
entisiä omaishoitajia on mukana 11. 
Vaikka tiedämme, että omaishoitajuus 
voi olla hyvinkin sitovaa, kannustamme 
ja tarjoamme omaishoitajille mahdolli-
suutta osallistua erilaisiin vapaaehtois-
toiminnan tehtäviin. 

Tämä suuri joukko, tuo omalla panok-
sellaan vapaaehtois toimintaamme, vah-
vaa kokemusta ja osaamista omaishoi-
tajuudesta.
Meidän vapaaehtoisten joukko tuot-
ti vapaaehtoistoimintaa vuoden 2015 
aikana yhteensä huikeat 933,5 tuntia.
Vapaaehtoistoiminnassa voi olla vaikea 
mitata kaikkia myönteisiä vaikutuksia. 
Vapaaehtoistoiminnan taloudellinen 
arvo voidaan kuitenkin arvioida, jos tie-

   VAaAhTiSoIiNaA yHiSyKeSäMe .215  
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detään organisaation vapaaehtoisten 
lukumäärä sekä arvio tehdyn vapaaeh-
toistoiminnan tunti- määrästä. Yhdistyk
sessämme vapaaehtoisten tuntimäärä 
suhteutettuna henkilötyövuosiin vuonna 
2015 on yhteensä 0,5 henkilötyövuot-
ta. Näin ajatellen voidaan sanoa, että 
vapaaehtoiset antavat pyyteettömästi 
suuren panoksen yhdistyksellemme. 

Marja Heikkinen

                                         MOiMoTiNn mAsHiTjUs
Yhdistyksessämme mietittiin viime vuonna strategiaa vuosille 2016 – 2020. Yht-
enä kantavana teemana strategiassa oli alkuvaiheesta saakka monimuotoinen 
omaishoitajuus. Kun strategiatyön ohella käsittelimme teemaa, aloimme itsekin 
miettimään, mitä on monimuotoinen omaishoitajuus? Meille asiasta syntyi seuraavia 
ajatuksia, mitä Sinä olet mieltä?
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iHmIeN läeLe a tämAsPoT-HnKeIeN päätötIaIuUeT 
sYsYlä

LOaKuSa oIoTtAn äK M-
kAn hIiSn äHlL- aNkEn 
päätötIaIuUeE rvItOa aLi-
kAiI 1.1 Ko 3.0–5.0. 
ILoItAtUiSt .1 MnNsSä Ti-
mItO PhEiNuMrOn 8 8269.

Ohjelmassa musiikkiesityksiä, terveh-
dyspuheenvuoroja, valokuvia vuosien 
varrelta sekä täytekakkukahvit.
Juontajana yhdistyksen hallituksen 
jäsen Marja Kevajärvi.

ETäoMiSuOi–aNkEn ääöSe-
mIaAi iItA 1.11. Ko .3 AkAn.
PAkKnA CAiTs-aL, aPlLmE-
tAiNaT 2, olU. 
ILoItAtUiSt 7.0 eNeSä oI-
mItO PhEiNuMrOn 8 8269.

Ohjelmassa luvassa mm. puheenvuo-
ro Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry:n 
koordinaattori Malla Heinolta, tietoa 
etäomaishoivan tilanteesta sekä kat-
saus myös tulevaan.  Tervetuloa!

     
yHiSyKeMe n eSälOiLa

23.6. - 1..216                  
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PIäTäN iTeSäS HoLa? YHiSyK-
sE KnTsAiVoRiLe vA Tr-
vEuLeIa aIkI oMiSaA HiT-
vA, aPaEtOsEmE sEä nTsE 
oMiSoIaJt, eIä aKa iTääN 
TUe iNäkI! 

YHiSyKeN kUtOaLvUrO:
Maanantaisin klo 15.00 - 16.00
Vesper- koti, Isokatu 88
Joka keskiviikko 31.8. alkaen klo 15.00 
– 16.00 ohjausta kuntosalin käyttöön 
10€hlö/krt, 

Tiistaisin klo 12.00 – 13.00
Lassintalon seniorikeskus, Myllytie 2,
4.krs.

Uutena 6.9. alkaen 
Tiistaisin klo 13.30 – 14.30 
Kiiminki, senioritalo, Terveystie 3

Keskiviikkoisin klo 15.00 - 16.00 Cari-
tas- koti, Kapellimestarinkatu 4, käynti 
Lintulammen puolelta

Torstaisin klo 14.00 – 15.00
Intiön hoiva, Upseerinkatu 2, 1.krs.

Torstaisin klo 11.00 – 12.00 alkaen 8.9.
Ohjaaja paikalla.
Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2

vIkItädY kYpYäSä
Kylpylähotelli Eden tarjoaa Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset yhdistyk-
sen jäsenille kylpylälippuihin jäsenalen-
nuksen. Alennuksen saa näyttämällä 
jäsenkorttia.

Kylpylä on avoinna päivittäin klo. 10.00 
– 21.00 ja pulahdus kylpylään maksaa
Aikuisilta 10€ (norm. 15€)
Perhelippu (2 aik.+2 lasta tai 1 aik.+3 
lasta) 30€ (norm.38€)

 Kuva: Tuomas Rautiainen

HEgEpEaSaMnE Vi lL PeNs-
tä kInN. sAtK TiMa, oSaTo 
aUtA?

Tule opettelemaan ja keskustelemaan 
ensiaputaidoista keskiviikkona 5.10. klo 
17.00 – 19.00. Paikka Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47.

Ilmoittautuminen Heinille 26.9. mennes-
sä puh. 040 526 8105

TEvEuLa! 

hIiKrPlOtA jA hYää oLa

hEgEpEaSuSaIoJ
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KImIkI, kiMnK-PäiVät
Aika:     La 13.8. klo 10.00-14.00
Paikka:  Kiimingin keskusta, kirjaston 
alue  

LUiJkI, lmIoKpävä
Aika:    La 13.8. klo 11.00 – 14.00 
Paikka: Lumijoen tori

MUoS
Aika:    To 18.8. klo 10.00 – 13.00 
Paikka: Halpa-Halli, Kirkkotie 2, Muhos. 

YL-i
Aika:    To 18.8. klo 10.00-13.00
Paikka: Sale, Karjalantie 

OUu, TAtEdE Yö 
Aika:    To 18.8. klo 17.00-21.00
Paikka: Ommaiskortteeri, Isokatu 47, 
katutaso. Ks. sivu 21.

LIiNa
Aika:    Ti 23.8. klo 11.00-13.00
Paikka: S-market, Tupoksentie 9

TYnää
Aika:    Ma 29.8. klo 9.00-12.00
Paikka: Ravintola Pömilä, Meijerikatu 2

OUuNaL  
Aika:.   Ti 6.9. klo 10.00-13.00
Paikka: S-Market Oulunsalo, Kauppiaan-
tie 1 

I
Aika:     Pe 9.9. klo 10.00-13.00
Paikka: Iin Kärkkäisen kauppa-asema, 
Sorosentie 2

KEpEe, HYä aSaA KEpEeEsä tAaH-
tUa
Aika:     La  10.9. klo 10.00-13.00
Paikka: Ylikylän yhtenäiskoulu,  Nerolan-
tie 4

HAkIuDs
Aika:    La 12.11. klo 10.00 – 15.00 
Paikka: Heiton talo, Törmäntie 15             

 Olemme mukana myös Seniori-
messuilla La 17.-Su 18. syyskuuta ja

 Hyvinvointimessuilla La 15.-Su 16. 
lokakuuta.

 Molemmat messut ovat Ouluhallis-
sa, osoitteessa Ouluhallintie 20.

oMaIkOtTeRn äK TvAtAiSa

vEtAsViMa-eRo

VEtAsViMa-eRo oKoNu

Entisten omaishoitajien Vertaisvoi-
maa-kerho kokoontuu Ommaiskort-
teerissa Isokatu 47, 6. kerros seuraavina 
päivinä:

Ti 6.9.   klo 14.00-15.30
Ti 4.10. klo 14.00-15.30         
Ti  1.11. klo 14.00-15.30        
Ke 7. 12.klo 14.00-15.30       

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Marjukka Kontio 040 081 7468
Anna-Liisa Kallio 040 839 0688
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I
Anneli Hannuksen ohjaama ryhmä päät-
tyy

KePeE
Ryhmä kokoontuu edelleen, mutta 
nykyinen kokoontumispaikka puretaan. 
Helena Lehtosaari ilmoittaa kokoontu-
mispaikan ja ajat ryhmäläisille myöhem-
min.
Ohjaajana Helena Lehtosaari puh. 050 
5700 980

Oma Hetki –ryhmä kokoontuu Kokko-
kankaan srk-keskuksessa, Kissaojantie 
12. Taksikyyditys Kirkonkylän srk-kodilta 
Tiilitie 1 klo 12.15, ryhmä alkaa klo 12.30
Ti 6.9       Ti 1.11   
Ti 4.10                 Ti 29.11. Retki
Ohjaajana Jaana Helisten-Heikkilä puh. 
040 779 0368

LiInA
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla 
(os. Pappilantie 6) klo 13.30 – 15.00 ja 
samanaikaisesti toiminnallinen ryhmä 
muistisairaille/ läheisille. Vertaisryhmä 
tapaaminen Omaishoitajille, joiden puo-
liso on laitoshoidossa
Ma 29.8  Ma 7.11  
Ma 19.9  Ma 28.11
Ma 17.10 Ke 14.12 joulujuhla klo 
12.00

Lisäksi vertaisryhmä tapaaminen 
Omaishoitajille, joiden puoliso on laitos-
hoidossa Ma 12.9. ja 21.11 klo 13.30.
Ohjaajana Sinikka Ilmonen puh. 044 752 
1226 

MuO
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla   
klo 13.00-15.00 
Ti 13.9. Ti 8.11      
Ti 11.10 Ti 13.12 
Ohjaajana Leena Leskelä puh.040 547 
0785 ja Sari Stenroth

OuU
Vertaistukea omaishoitajille -ryhmä ko-
koontuu maanantaisin 22.8. – 12.12. klo 
10.00 – 11.30 osoitteessa Kumppanuus-
keskus, Kansankatu 53, 1 krs. Resiina. 
Ilmoittautumiset ryhmään ohjaajan kaut-
ta, ohjaajana Jaana Toska-Tervola puh. 
044 703 4981 

HaKiUdS
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa (os. Kirkkotie 10 A) klo 13.00 
Ti 6.9 Ti 15.11    
Ti 11.10 Ti 13.12   
Ohjaajana Heli Puuperä puh. 040 589 
8362

TyNÄÄ
Ryhmä kokoontuu Vanhassa pappilassa 
alkaen klo 14.30 
Ma 5.9          Ma 14.11  
Ma 10.10      Ma 12.12            
Ohjaajana Sari Holappa puh. 050 430 
9233 

LuIjK
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
viimeinen maanantai Lumilyhdyssä klo 
15.00
29.8 31.10
26.9 28.11
Ohjaajana Anna Maija Parkkila 

OMiSoIaJrYmIn oKoNuMsI SkSLlÄ 216
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EN oL MaLrI tA TiTiLjA – lE T-
rIaNeRoJ. aAaUsEi vA KiN 

lAsUdE SlAvI JhOkI IiAkAsEn, 
mUtA nYyKiReSä nOdEtUn aI-

kAn.

SApO KAkKnE 

 Aika: Torstaina 18.8.2016 17.00-
21.00

 Paikka: Ommaiskortteeri, Isokatu 
47, katutaso

Vierailijana oululainen taidemaalari 
Sampo Kaikkonen. Illan aikana mahdol-
lisuus seurata taiteilijan työskentelyä, 
keskustella hänen kanssaan sekä vir-
tuaalivierailla Ylikiimingissä sijaitsevaan 
Ateljee-galleriassa. 

Kaikkosen teoksissa näkyy etenkin ita-
lialaisten ja alankomaalaisten vanhojen 
mestareiden vaikutus. Sampo Kaikko-
nen on Norjalaisen Odd Nerdrumin op-
pilas ja edustaa ns. Kitsch -suuntausta. 
Maalausten tunnelma on ajaton. Sym-
boliikka ei sido teoksia tiettyyn aikaan 
ja maisema on universaali. Hallitsevien 
ihmishahmojen lisäksi toinen merkittävä 
teosten ominaisuus on tunne, joka välit-
tyy teemojen, tulkinnan ja värien kautta.

Lisäksi illan aikana on mahdollisuus 
osallistua LogoArt –taidetyöpajaan. Työ-
pajaa vetää LogoArt –ohjaaja Marja-Lii-
sa Kuukasjärvi. LogoArt on Marianne da 
Silva Pradon kehittämä terapiamuoto, 
joka yhdistää logoterapian ja taidete-
rapian tekniikoita ja periaatteita toisiin-
sa. Logoterapia on yksi psykoterapian 
muoto, jonka fi losofi asta voi saada tukea 
elämäänsä. LogoArtin päämääränä on 
herättää asiakas huomaamaan sisäiset 
voimavaransa ja käyttämään omia mah-
dollisuuksiaan.

TAtEdE Yö omAsKrTeEiSa 
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TIaIuUeT oVt aRoIeTt mAsHiT-
jIlE sEä aIiLe uIlE aSaSa iInO-
tUeIlE. 

HOtOaHo
Aika:   Ma 12.9. klo 17.00 – 19.00 
Paikka:    Caritas-Sali
    Kapellimestarinkatu 2, Oulu

OTM Tiina-Leena Kurki kertoo hoitotah-
dosta ja sen tekemisestä.

EDnVlVnT J EuNaLoNaVlTuTs
Aika:    Ti 18.10. klo 17.00 – 19.00
Paikka:    Caritas-Sali
    Kapellimestarinkatu 2, Oulu

OTT, dosentti Eva Gottberg kertoo 
edunvalvonnasta ja edunvalvonta-val-
tuutuksesta. Tilaisuus järjestetään yh-
teistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyli-
opiston kanssa.

ASaKsMkSt
Aika:    Ke 9.11. klo 17.00 – 19.00 
Paikka:    Caritas-Sali
    Kapellimestarinkatu 2, Oulu

Palveluesimies Teija Lehtosaari Oulun 
kaupungin Asiakasmaksuyksiköstä alus-
taa asiakasmaksuista ja vastaa yleisön 
esittämiin kysymyksiin. 

Lisätietoja luennoista: Heini Kemola, 
puh. 040 526 8105

TUe uUtEeMaN aJnKhTiSsT AiOsT kiKlL AoIiI          

lUnTtIaIuUsIn
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Onko läheisesi sairastunut tai vammau-
tunut? Onko tilanne sen myötä muuttu-
nut perheesi arjessa ja huolestuttaako 
tulevaisuus sinua? Haluaisitko pohtia 
yhdessä muiden omaishoitajien kanssa 
jaksamiseen liittyviä asioita?  Etsimme 
osallistujia Iissä alkavaan omaishoita-
javalmennukseen.  Saat tavata muita 
omaishoitajia ja vertaistukea omaishoita-
juuteesi. Samalla saat tietoa ja opastusta 
erilaisiin omaishoitajuutta koskettaviin 
teemoihin. OVET-valmennus on tarkoi-
tettu sinulle, joka

        tuet ja avustat läheistäsi
        tunnet tarvitsevasi tietoa   

       omaishoitoon liittyvistä asioista 
        tunnet tarvitsevasi ohjausta           

       hoiva- ja hoitotyöhön

Sinun ei tarvitse olla virallisen omaishoi-
dontuen saaja. Olet lämpimästi tervetul-
lut ryhmään!  

AVa vI oMiSoIaJuTeN - vE VlMnNs

MIeN hUlLn uItInI -RhMä 

UUi ”MIeN hUlLn uItIn” -yH-
mä aLiTaA

Ryhmä on tarkoitettu omaishoitajille ja 
ryhmään mahtuu 8 omaishoitajaa.
Ryhmä kokoontuu 6 kertaa osoitteessa 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry Isokatu 47, 6krs.

Kokoontumiset ovat maanantaisin seu-
raavasti:
22.8., 5.9., 26.9., 17.10., 7.11. ja 21.11. 
klo 16.30 – 18.00

Ilmoittaudu mukaan 9.8. mennessä 
Heinille puh. 040 525 8105.
Ryhmän ohjaajina toimivat muistihoitaja 
/ terveydenhoitaja Elisa Toropainen ja 
omaishoidon ohjaaja / sairaanhoitaja 
Heini kemola.

Ryhmä kokoontuu yhteensä neljä kertaa 
seuraavina päivinä:

To 20.10. klo 15.00–18.00
To 27.10. klo 15.00–18.00
To   3.11. klo 15.00–18.00
To 10.11. klo 15.00–18.00

Nikkari, päivätoimintakeskus, Timpu-
rintie 7B, Ii.

Lisätietoja valmennuksesta sekä haku-
kaavakkeet Ommaiskortteerista p. 08 
882 1690 tai 040 526 8105, Isokatu 47 
(1.krs), 90100 Oulu. 

Hakukaavakkeet palautetaan 7.10. 
mennessä.
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TEvEuLa uKaN, LähD J AnA 
aIaA iTeLeS!

Leiriohjelma:
Keskiviikko 28.9
Lähtö klo 12.00 Oulun linja-auto asemal-
ta
klo 14.00 lounas
klo 15.00 tutustumista
klo 16.30 ulkoilua, mahdollisuus nauttia 
välipalaa
klo 18.00 saunomismahdollisuus
klo 19.30 iltapala
klo 20.00 iltahartaus

Torstai 29.9
klo 8.00 aamupala
klo 9.00 aamuhartaus
klo 9.30 keholle hyvänolon liikkeitä/ 
ulkoilua
klo 11.30 lounas, vapaata oleskelua
klo 13.30 päiväkahvit ja lätyt
klo 15.00 ryhmässä voimavaratyösken-
telyä
klo 17.00 päivällinen
klo 18.00 yhteinen lauluhetki
klo 19.30 iltapala klo 20.00 Lootin -tarina
klo 21.00 saunomismahdollisuus

Perjantai 30.9
klo 8.00 aamupala
klo 9.00 aamuhartaus
klo 9.30 ulkoilua/sauvakävely/rentoutus
klo 10.30 tullaan yhteen
klo 11.00 lounas ja kahvi
Klo 12.00 kotiin lähtö

Leirin hinta kokonaisuudessaan 45€/ 
henkilö

Ilmoittautumiset viikolla 36, eli välillä 5.-
9.9.2016, joko diakonia työntekijä Sirpa 
Vähäaho-Kuusistolle puh. 040 723 5880 
tai omaishoidon ohjaaja Heini Kemolalle 
puh. 040 526 8105

LädE mUaA rkUlL OaIhOtAiE LiRlL 2.- 30.9.
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Alustava ohjelma: 
klo 9.30   Aamukahvi ja esittelypöytiin 
tutustumista
klo 10.00 Avaus
klo 10.15  Ajankohtaista omaishoidossa 
ja kokemuksia liiton lakineuvonnasta ja 
neuvontapuhelimesta
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen, kehit-
tämispäällikkö Merja Kaivolainen ja OTL, 
VTT Yrjö Mattila 
klo 13.00  Karttoja vammaispalvelujen 
lainsäädäntöviidakkoon ja tyytymätön 
asiakas, mikä neuvoksi? 
Lakiasianpäällikkö Keijo Mattila, Lapin 
aluehallintovirasto
klo 14.00  Kahvi, esittelypöytiin tutustu-
mista
klo 14.15   Palvelujärjestelmä ja päätök-
senteko sosiaalihuollossa omaishoidon 
näkökulmasta
OTT, tutkija Tanja Valkonen, Lapin yli-
opisto
klo 15.00  Miten turvaan tahtoni toteutu-
misen?
Asiantuntija Taina Laakso, Muistiliitto
klo 16.00   Päivä päättyy 

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä Anu 
Nurmi, puh. 020 7806 500 tai anu.nur-
mi@omaishoitajat.fi 

Aika: Ke 12.10. klo 9.30–16.00
Paikka: ODL hyvinvointikeskus, Wege-
lius-sali, Albertinkatu 16, Oulu 

Seminaari on tarkoitettu omaishoita-
jille, paikallisyhdistysten ja Suomen 
omaishoidon verkoston toimijoille sekä 
kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, seu-
rakuntien jne. edustajille. Seminaarissa 
käsitellään omaishoitoperheitä koske-
via ajankohtaisia lakikysymyksiä kuten 
sosiaalihuoltolakia, vammaislainsäädän-
töä sekä omaishoidon lainsäädännön 
kehittämisnäkymiä. Lisäksi asiaa on mm. 
hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuk-
sesta. 

Seminaarin osallistumismaksu on 20 € 
omaishoitajilta, liiton paikallisyhdistysten 
sekä Suomen omaishoidon verkoston 
jäsenten edustajilta. Muilta osallistumis-
maksu on 30 €. Kahvitarjoilu sisältyy 
seminaarin osallistumismaksuun, lounas 
on omakustanteinen

Tilaisuudesta ei ole tänä vuonna vi-
deoyhteyttä.
Lisätietoja: Merja Purhonen, puh. 
020 7806 522 tai merja.purhonen@
omaishoitajat.fi  

OMiSoIaJt a äHiSt -lItT R JärJsTää eMnArI 
”KuNk lKi lEtAn - mAsHiTtIaNeIiI LiTyVää aIsää-
dätöä”      
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oMaIkOtTeRn mMiSaHiLt

Parillisten viikkojen keskiviikkoina 7.9 
alkaen klo 10.00–12.00 osoitteessa Iso-
katu 47, katutaso, Oulu. Kahvitellaan ja 
rupatellaan porukalla. Omaishoidon oh-
jaaja on myös paikalla. Luvassa on myös 
muuta mukavaa ohjelmaa. 

oMaIkAvIaT mUaLa

Seuraa ilmoittelua Forum24 lehdestä ja 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
Marraskuun aiheena seuraavissa Om-
maiskahviloissa ”Kotitapaturmat ja niiden 
ehkäisy”:
Yli-Iin hyvinvointipiste 
Ti 15.11. klo 10.00

Kiimingin Senioritalo 
Ke 16.11. klo 13.00 

Pateniemen Honkapirtti  
To 17.11. klo 13.00

MAdOlIuUsIn oR olUsA 

La 3.9. klo 11.00–15.00 
Lyötyntori, Oulu
Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53

Mahdollisuuksien torin teemana on 
vapaaehtoistoiminta. Tapahtumassa on 
mm. järjestöjen esittelyä, viihdyttävää 
ohjelmaa ja etnisiä herkkuja.  Lapsille 
pomppulinna ja paljon muuta! Mahdol-
lisuuksien tori on koko perheen maksu-
ton tapahtuma, jossa yhdistyksemme 
on mukana. Tapahtuman järjestää Poh-
jois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveystur-
vayhdistys. Valtakunnallista verkostoa 
koordinoi Kepa ry. 

OMaIkAvIoIeN sYsY jA mAdOlIuUsIn oR
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Keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita 
kaikki omaistaan hoitavat ja ajankohtai-
sista omaishoidon asioista kiinnostu-
neet, omaishoitajien parissa työtä teke-
vät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä 
luottamushenkilöt. 

Tilaisuus on kaikille avoin ja Ommais-
raateihin voi tulla myös hoidettavan 
kanssa. 

Aika: Ti 6.9. klo 18.00–19.30
Paikka: Myllyojan terveyskeskus, Karva-
rinaukio 16, Oulu

Aika: To 8.9. klo 18.00–19.30
Paikka: Tuiran asukastupa, Jatkotie 2, 
Oulu

Aika: Ti  13.9.klo 10.00-11.30
Paikka:  Yli-Iin hyvinvointipiste, Kirkkoku-
ja 2, 91200 Yli-Ii

Aika:  To 15.9.klo 18.00–19.30
Paikka:  Hyvinvointikeskus Välke, Lato-
kartanontie 1, Oulu

Aika: Ke 21.9.klo 13.00–14.30
Paikka: Kiimingin Senioritalo, Terveystie 
3, Kiiminki

Aika:  Ke 21.9. klo 18.00–19.30
Paikka:  Kaakkurin asukastupa, Pesätie 
13, Oulu 

Aika: To 22.9.klo 18.00–19.30
Paikka: Haukiputaan terveyskeskus, 
Simppulantie 15, Haukipudas

Oulun kaupungin palveluohjausyksikön 
työntekijä kertoo omaishoitajia tukevista 
palveluista ja ideoidaan ja keskustellaan 
myös omaishoitajien vapaan pitämis-
mahdollisuuksista ja terveystarkas-
tuksista. Tule kertomaan ajatuksiasi ja 
toiveitasi näihin asioihin liittyen. Viemme 
terveiset eteenpäin Oulun kaupungin 
päättäjille.

Lisätiedot: Minna Salminen, Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
minna.salminen(at)osol.fi , puh. 040 
566 5865

oSlLsT J ViKtA 
TeVeUlA, kAvIaRoIu

OMaIrAtI - eSuSeLtIaIuUeT
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Etäomaishoitajille on ollut oma työn-
ohjausryhmänsä kevään 2016 aikana. 
Ryhmää ohjasi kokenut työnohjaaja, 
työelämän kehittäjä ja OAKK:n koulut-
taja Marja Keväjärvi. Marja sisällyttää 
ryhmänohjauksiin luovuutta, leikkisyyttä 
sekä toiminnallisuutta. Marjalla on paljon 
kokemusta ja näkemystä elämänpolun 
eri vaiheista sekä niissä tukena toimi-
misesta, hän on myös todella pidetty 
ryhmän ohjaaja.

Työnohjausryhmissä on haettu yhdes-
sä keinoja arjen helpottamiseen sekä 
omien voimavarojen vahvistamiseen. 
”Minulle työnohjaukseen osallistumi-
nen oli helppoa, sillä kaipasin ajatusten 
vaihtoa, ja vetäjä oli tuttu Ihana nainen- 
kurssilta. Pidin vetäjän tyylistä, jossa yh-
disteltiin keskustelua, luovia harjoituksia, 
kirjoittamista, rentoutumista ja voimaan-
tumista. Alussa tutustuimme toisiimme 
ja kunkin elämäntilanteeseen. Se auttoi 
jatkossa ymmärtämään kunkin omaa 
tarinaa, joka päivitettiin aina työnohjauk-
sen alussa lyhyesti.”, kertoo eräs kurssin 
osallistuja.

Ryhmässä myös vertaistuella oli suuri 
merkitys, tiedolla siitä, ettei ole yksin. 
Ryhmässä asioihin sai myös toisenlaista 
näkökulmaa. 

”Oli kiva huomata, että muillakin on 
samanlaisia ajatuksia ja vaikeuksia, en 
ole ongelmani kanssa yksin. Se antoi 
voimaa kohdata joku asia uudesta vink-
kelistä, ja kokea että minul lahan onkin 
tuo asia helpompi. Oli mukava yhdessä 
nauraa asioille ja etsiä omia voimavaro-
ja esimerkiksi korttien ja niissä olevien 
puhuttelevien sanojen kautta. ” 
 Työnohjaus-ryhmässä asioita käsitel-
tiin monipuolisella, toiminnallisella ja 
luovallakin tavalla. Tämä koettiin ryh-
mässä positiivisena ja voimaa antavana. 
” Se että mukana oli luovuutta monessa 
muodossa, auttoi itseä löytämään teke-
misen ilon ja sen myötä lisätä voimava-
roja. Ohjaajan rauhallinen ääni rentou-
tushetkellä sai ainakin minut työpäivän 
jälkeen lähes uneen. Koin että työnohja-
us auttoi minua kohtaamaan oma lähei-
seni entistä vahvempana, ja toivon että 
mahdollisimman moni etäomaishoitaja 
saa kokea saman. ”

Ryhmät olivat osallistujille maksuttomia 
ja ne toteutettiin Ragnar Ekbergin Sääti-
ön lahjoituksen ja Säästöpankki Optian 
Oulun konttorin Vastuullisuuskampan-
ja-lahjoituksen tuella

TYönOjAkSsT ViMa tämAsHiTjA AkEn
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OLtK snä eTäoMiSoIaJ?
Hoidatko läheistäsi etäälle tai huoleh-
ditko omaisesi pärjäämisestä koto-
na? Etäomaishoitaja  on henkilö, joka 
hoitaa läheistään etäälle, joskus jopa 
satojen kilometrien päähän. 
Tee Oletko etäomaishoitaja -testimme 
osoitteessa www.osol.fi /testi.

Lisätietoja etäomaishoivasta www.
osol.fi /etaomaishoitajille

Tervetuloa Omaisena etäällä -ryh-
mään jakamaan iloja ja suruja muiden 
etäomaishoitajien kanssa.  

Aika:  maanantai 5.9. klo 17.00 - 19.00
Paikka:  Ommaiskortteeri, Isokatu 47, ka-
tutaso
Aihe: Syksyn ensimmäinen ryhmäko-
koontuminen 

Seuraavat kokoontumisajat ovat: 
 tiistai 11.10. klo 17.00 – 19.00.
 keskiviikko 16.11. klo 17.00 – 19.00.
 Kokoontumispaikat ja –aiheet sovi-

taan ensimmäisellä tapaamisella.

VEtAsTkE EäOaIhOtAiLe YkYLä 01 
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Satuhieronta on menetelmä, jonka avul-
la voidaan vahvistaa kokonaisvaltaisesti 
perheen hyvinvointia. Satuhieronta on 
tarinoiden, satujen ja mielikuvien yh-
distämistä kosketukseen ja kevyeen 
hierontaan. Satuhieronta mahdollistaa 
lapsen ja vanhemman välisiä jakamatto-
man huomion hetkiä. Yksi tärkeä satu-
hieronnan kautta tapahtuvan myöntei-
sen kosketuksen sanattomista viesteistä 
on: Näen sinut, olet tärkeä ja arvokas. 
Tätä viestiä jokainen lapsi tarvitsee tasa-
painoisen kehityksen tueksi. Perheissä, 
joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi, 
voi Satuhieronta toimia niin erityislapsen 
kuntoutuksen tukena, kuin myös per-
heen lasten ja vanhempien myönteisten 
suhteiden vahvistajana. 

SAuHeRnTkOoNiSuS aLaA 
kAdE TnNn iTaIeSa aThI-
rOtAoUuTkSsT PlKäsTääN 
vAhEmIl
Vanhempien koulutusilta tiistaina 
11.10. klo 17.00-19.00
Tälle kerralle osallistuvat vain aikuiset. 
Tutustutaan Satuhieronnan ydinkohtiin, 
sadun ja kosketuksen yhdistämiseen 
sekä Satuhieronnan käytännön toteu-
tukseen. Perehdytään Satuhieronnan 

monipuolisiin vaikutuksiin, yksittäisen 
lapsen ja koko perheen hyvinvoin-
nin tukemisessa. Tarkastellaan myös 
läsnäoloa ja rentoutumisen merkitystä 
vanhemman oman hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Koulutus pidetään Ommais-
kortteerissa, Isokatu 47. 6.krs.
Vanhempien koulutuksen jälkeen jatkuu
kolmena peräkkäisenä tiistaina kokoon-
tuva lasten ja aikuisten yhteinen Satu-
hierontaryhmä. Ryhmä kokoontuu 
tiistaisin 18.10., 25.10. ja 1.11. klo 17.30-
18.30 Ryhmässä luetaan satuja ja ope-
tellaan niihin satuhierontoja. Tämän li-
säksi ryhmässä myös leikitään ja askar-
rellaan. Ryhmä kokoontuu Ommaiskort-
teerissa, Isokatu 47, katutaso. 

ILoItAdU 30.9.eNeSä sOt-
tEsEn aLa.aMeN@oSl.i aI 
sOtTmAlA 04 71 26.
Mukaan mahtuu 10 perhettä! Hinta 15€/
lapsi-aikuinen-pari. Kouluttajana toimii 
Satuhieronnan™ kehittäjä Sanna Tuovi-
nen sekä ryhmän vetäjä perhetoiminnan 
kehittäjä sekä satuhierontaohjaaja Salla 
Jämsén. Lisätietoa www.satuhieronta.fi .
Koulutuksen järjestää Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva 
Perhe HYPE –hanke yhteistyössä Tarina 
ja Kosketus Oy:n kanssa.  

LAtE J AkUsTn hTiNn aThIrOt™ 
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Olisiko lapsijooga yhteinen ainutlaatui-
nen harrastuksenne! Ryhmässä aikui-
setkin joogaavat lapsijoogaa yhdessä 
lapsensa kanssa!! Hauskojen tarinoi-
den ja leikkien avulla jooga syntyy kuin 
itsestään! Lapsilla on usein mieliku-
vituksellinen ja luova tapa harjoittaa 
joogaliikkeitä. Lapset eivät itse asiassa 
”harjoittele” joogaa, he ovat sitä! Lapsille 
jooga on hauskaa. Joogan myötä kasvaa 
elämänilo ja halu kokeilla uutta.

Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat 
monimuotoiset niin mielen, kehityksen, 
kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vai-
kuttavat kehon kautta mieleen, ajattele-
miseen ja keskittymiseen. Kun mieli on 
rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se 
tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. 
Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaihees-
sa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuk-
sessa aivojen kehitykseen. Kehonliik-
keet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa 
oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abst-
raktille ajattelulle.

Joogaryhmä kokoontuu kolmena 
peräkkäisenä tiistaina 45 minuuttia 
kerrallaan. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
30.8., 6.9. ja 13.9. klo 17.30-18.15, Om- 

maiskortteerissa, osoitteessa Isokatu 
47, katutaso.

Ilmoittaudu maksuttomaan joogaan 
osoitteeseen salla.jamsen@osol.fi  tai 
soittamalla 040 771 0266. Ryhmään voi 
osallistua joko erityislapsen tai hänen 
sisaruksensa kanssa. Lähetä yhteystie-
tonne sekä tietoa lapsesta, jota minun 
on hyvä huomioida ohjaajana! Lapsijoo-
gaohjaajana toimii Salla Jämsén.

VäiTä – HYiNoIiViKo iIiNiSä!                                               
Kiimingin hyvinvointiviikolla tuomme 
Kiimingin kirjastolle torstaina 6.10. 
mahdollisuuden tutustua omaishoidon 
asioihin, Satuhierontaan sekä Mindful-
ness-harjoituksiin.

 klo 15.00.00 Tietoa omaishoidosta 
Kioski

 klo 15.00 Satuhierontatuokio
 klo 15.30 Mindfulness –harjoitushetki
 klo 18.00 Satuhierontatuokio
 klo 18.30 Mindfulness –harjoitushetki

Hyvinvointiviikkoa vietetään Kiimin-
gissä Välitä -teemalla ja viikon muun 
ohjelman löydät Oulun kaupungin 
sivuilta lähempänä ajankohtaa.

LAtE JoGrYmä yHeSä iKiSn aNsA
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mUkAi RIyIlAsIeReIlE

Tervetuloa vanhempien ja lasten yhtei-
seen Muskariin syksyllä 2016. Ryhmä on 
tarkoitettu erityislapsille, heidän sisaruk-
selleen ja vanhemmilleen. Muskariin 
osallistutaan yhdessä vanhemman 
kanssa. Muskari kokoontuu 8 kertaa 
Ommaiskortteerissa, osoitteessa Isokatu 
47.  Muskariin ilmoittautuvat jaetaan kah-
teen erilliseen ryhmään.

Muskarissa jokainen osallistuja saa 
osallistua yhteiseen musisointiin omalla 
tavallaan. Elävä musiikki hieroo lapsen 
aisteja ja antaa kokonaisvaltaisen ko-
kemuksen yhteisestä musiikkihetkestä. 
Vetäjinä toimivat Liikkuvan Laulurepun 
Mari ja Timo Rautio, joilla on pitkä ko-
kemus sekä lasten että musiikin parissa 
työskentelystä.

Muskari kokoontuu Joka toinen tor-
stai 25.8., 8.9., 22,9., 6.10., 20.10., 10.11., 
24.11. ja 8.12. klo 17.30–18.15 tai 18.30–
19.15. Ryhmät jaetaan Muskarin vetäjien 
toimesta ilmoittautumisen päätyttyä. 

Sitova ilmoittautuminen muskariin 
18.8.2016 mennessä sähköpostiosoit-
teeseen liikkuvalaulureppu@hotmail.
fi  tai puhelimitse Marille ja Timolle 050 
440 1437. Mukaan mahtuu noin 15 per-

hettä! 

Lisätietoja voi kysellä Tiia Ikoselta 040 
771 1832. Lisätietoja löytyy myös www.
laulureppu.fi  sekä www.oulunseu-
dunomaishoitajat.fi . Muskarin järjestävät 
yhteistyössä Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva Perhe 
HYPE -hanke ja Liikkuva Laulureppu. 
Oulun kaupungin ehkäisevän työn ra-
hoituksen turvin Muskari tarjotaan per-
heille maksuttomana!
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BädIlUi ySkSlLä!

Syksyllä 2016 alkaa Bysiksellä erityis-
nuorten bändiklubi. Klubin vetäjinä toi-
mivat Timo ”Rautsi” Rautio ja Mari Rautio 
Liikkuvasta Laulurepusta. 

Klubi kokoontuu syksyn aikana kah-
deksan kertaa, joilla päästään ko-
keilemaan eri soittimilla soittamista, 
yhdessä soittamista sekä rakenta-
maan omaa bändiporukkaa. Bändiklubi 
rikastuttaa arkea ja antaa mahdollisuu-
den yhdessä tekemiseen musiikin väli-
nein. Aikaisempaa musiikkikokemusta ei 
tarvitse olla.

Bändiklubi kokoontuu joka toinen torstai 
seuraavasti 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 
17.11., 1.12., ja 15.12. klo 17:30–18:30 
Byströmin kahvila Bysiksen bänditilas-
sa. Osoitteessa Hallituskatu 5 a. Sisään-
käynti sisäpihalta.  

Ilmoittautuminen Timolle ja Marille 
osoitteeseen liikkuvalaulureppu@hot-
mail.fi  tai numeroon 050-440 1437.

Bysikselle pääsee pyörätuolilla, jolloin 
sisäänkäynti Byströmin palveluiden 
puolelta Hallituskadun ja Aleksanterin-
kadun nurkalta. Myös avustajan kanssa 
voi osallistua bändiklubiin. Bändiklubiin 
mahtuu mukaan 6 nuorta ja se on mak-
suton osallistujille.

Bändiklubin järjestävät yhteistyössä 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry:n Hyvinvoiva Perhe HYPE -hanke ja 
Liikkuva Laulureppu. Oulun kaupungin 
ehkäisevän työn rahoituksen turvin Bän-
diklubi tarjotaan maksuttomana!
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Olkkari on mukava ja turvallinen Ko-
koontumispaikka yhden vanhemman 
perheille. Kaakkurin olohuonetila sovel-
tuu erinomaisesti juuri erityislapsille, sillä 
tilat ovat esteettömät ja turvalliset.

Olkkarin tarkoituksena on se, että voim-
me jakaa yhdessä niin arjen ilot kuin 
surutkin. Olkkarista voit löytää uusia 
ystäviä ja uusia kokemuksia. Muodos-
tetaan yhdessä meidän oma tukiver-
kostomme. Lapsille on samaan aikaan 
omaa puuhaa ja hoitajat leikittämässä. 
Tarjolla on iltapalaa sekä lapsille että 
aikuisille. Oulun kaupungin kuntalaisvai-
kuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö 
tukee Kaakkurin olohuonetta lastenhoi-
dossa ja tarjoiluissa.

SySyLÄ 206 oKoNuMe eU-
rAvAtI:  

 Ke 21.9.  klo 17.30 - 19.00 
 Ke 19.10.  klo 17.30 - 19.00
 Ke 16.11.   klo 17.30 - 19.00
 Ke 14.12.  klo 17.30 - 19.00

Olohuone on avoinna Kaakkurissa Py-
hän Andreaan kirkossa, Sulkakuja 8. 
Kokoonnumme joka kuukauden kolmas 
keskiviikko klo 17.30-19.00, eikä ennak-
koilmoittautumista vaadita. 

Yhteistyössä Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry, Oulun Seudun Yhden 
Vanhemman Perheet ry, Karjasillan 
seurakunta sekä järjestöjen perheverk-
ko. Lisätietoja voit kysellä salla.jamsen@
osol.fi , 040 771 0266 tai oulunseuduny-
vp@gmail.com, 044 369 0844.

tUe uKaN yHeN vAhEmA PrHiDn lOuOeEeE, Älä 
jää YsI!
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MIdFlNsS oN hYäKyVää iEoItA lä-
nälO; eN tUkIiSa, mIeN kOtAmM 
eLämämE hEkEtä tOsEn.

Työ- ja perhe-elämä sekä elämänmuu-
tokset tuntuvat välillä haasteellisilta ja 
mieli täyttyy erilaisista tekemättömien 
tehtävien, menneiden tai tulevien asioi-
den pohtimisesta.  
Monet kaipaavat elämäänsä tasapainoa 
ja läsnäolon tunnetta, tyytyväisyyttä, 
iloa ja energisyyttä. Useissa tutkimuk-
sissa ja selvityksissä on todettu mind-
fulness harjoitteiden vahvistavan näitä 
elementtejä ihmisten elämässä 

TUnEaIoJ J HvIvOnTa iNfUnEs 
-RhMäsTä KkO pEhElL.

Harjoitteiden avulla voimme vahvistaa 
ihmisenä olemisen parhaita ominaisuuk-
sia- myötätuntoa, mielentyyneyttä ja 
elämäiloa. Opettelemme myös päästä-
mään irti hyvinvointia myrkyttävistä aja-
tusmalleista. Suhteemme tunteisiimme, 
ajatuksiimme ja kehomme reaktioihin 
vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme 
ja sitä kautta myös ympäristöömme, 
jossa elämme eli ennen kaikkea per-
heeseemme. 
Läsnäolon taito auttaa meitä toimimaan 
hyvin itseämme ja muita kohtaan, sekä 
kohtaamaan levollisemmin vaikeatkin 
tilanteet elämässämme. Mindfulness ei 
poista elämämme ongelmia tai kipuja, 
mutta se antaa meille valmiuksia koh-
data ne. 

Tää n uTiMsMtK, oK KnNtTa 
tEdä

Ryhmä kokoontuu yhteensä neljä kertaa
 To  1.9.    klo 17.30 – 19.00  
 To  8.9.   klo 17.30 – 19.00  
 To  15.9.  klo 17.30 – 19.00  
 To  22.9.  klo 17.30 – 19.00  

Ommaiskortteerissa,
Isokatu 47, 6.krs

Ohjaajana Marja-Liisa Kuukasjärvi
Sitova ilmoittautuminen tiistaihin 24.8. 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
marja-liisa.kuukasjarvi@osol.fi 
tai puhelimitse numeroon 040 771 52 72.
Ryhmään mahtuu 10 ensin ilmoittautu-
nutta.  Ryhmän hinta 15€/henkilö.

VAhEpIn iNfUnEs –rYmä
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Aika: lauantai 8.10. klo 9.30–17.30 ja 
sunnuntai 9.10. klo 9.30–17.00 
Paikka: Isokatu 47, 1. ja 6. krs.
Hinta: omakustanne -lounas, kahvit kuu-
luvat kurssiin
Viimeinen ilmoittautuminen 16.9.

Arjessa on keveyttä ja iloa, kun parisuh-
de kukoistaa. Kun vanhemmat voivat 
hyvin myös lapset voivat paremmin. 
Parisuhdekurssi antaa työkaluja ja mah-
dollisuuden keskusteluyhteyden kehit-
tämiseen sekä läheisyyden lisäämiseen 
omassa parisuhteessa. Ohjelmassa on 
kurssin vetäjien alustuksia parisuhteen 
voimavaroista ja mahdollisuuksista, puo-
lison kanssa tehtäviä harjoituksia sekä 
aikaa keskusteluille. Vertaisohjaajina 
kurssilla toimivat Minna ja Risto Jyrkkä. 

Tällä kurssilla: 

 keskityt parisuhteen vahvuuksiin ja 
opit panemaan merkille suhteen 
hyviä asioita

 opit ilmaisemaan omia ja vastaanot-
tamaan toisen tunteita, toiveita ja 
tarpeita

 saat vinkkejä arkisten ristiriitatilantei-
den ratkaisuun.

Kurssille otetaan 6 paria ilmoittautumis-
järjestyksessä. 

Kurssille ovat tervetulleita vanhemmat, 
joiden lapsi tarvitsee tavalla tai toisella 
erityistä tukea (lapsella ei tarvitse olla 
diagnoosia). Kurssi ei sovi akuutissa krii-
sissä oleville pareille.

Kurssin järjestävät yhteistyössä Parisuh-
dekeskus Kataja ry sekä Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva 
perhe HYPE -hanke. Kurssipaikalla ei ole 
järjestetty lastenhoitoa.

Lisätietoja: Tiia Ikonen, tiia.ikonen@osol.
fi , puh. 040 771 1832

ARiRkKuTa -pAiShDkUsS EiTiSaSeN vAhEmIlE



39



40



41







Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry 

Ommaiskortteeri, 
Kumppanuuskeskus, 

Isokatu 47. 
  

Ommaiskortteerin 
p. 08 882 1690

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p.040 526 8105


