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toiminnanjohtajan palsta                                                    

Oulun seudun omaishoitajat ry täyttää 
ensi vuonna 20 vuotta. Koko tämän vuo-
den ajan on juhlatyöryhmä kokoontunut 
ja suunnitellut tulevaa juhlavuotta. 
Juhlavuosi tulee käynnisty-
mään vuoden alussa 12 
tahtoa-kampanjalla, 
jonka toteutam-
me yhteistyössä 
Joensuunseudun 
Omaishoitajat 
ja Läheiset ry:n 
sekä Pääkau-
punkiseudun 
Omaishoitajat 
ja Läheiset ry:n 
kanssa. Nämä 
molemmat yh-
distykset täyttävät 
myös 20 vuotta ensi 
vuonna. Kampanja tulee 
näkymään kaikessa toimin-
nassamme sekä muun muassa 
sosiaalisessa mediassa.

Maaliskuussa järjestämme yhteistyö-
kumppaneillemme juhlaseminaarin, 
jossa julkaistaan myös yhdistyksen 
20-vuotisjuhlajulkaisu, jota Leena Wel-
ling kokoaa tämän syksyn aikana. Tou-
kokuussa onkin vuorossa omaishoitajien 
20-vuotisjuhlamatka Pärnuun. Sinne 
toivomme runsasta osallistujajoukkoa! 
Syksy tuo tullessaan monia mukavia 
tapahtumia; muun muassa valtakun-
nallisen omaishoitajaviikon pääjuhlaa 

juhlitaan Oulussa marraskuun lopulla, 
samoin järjestetään omaishoitajille oma 
iltajuhla marraskuussa 2018.

Tämänvuotista omaishoitaja-
viikkoa vietetään viikolla 

48. Viikko käynnistyy  
25.11., jolloin järjeste-

tään jo perinteeksi 
muodostunut Sa-
tujen saaret-ta-
pahtuma erityis-
lapsiperheille. 
26.11 vietetään 
Omaishoitajien 
kirkkopyhää ja 

Ommaiskortteerin 
avoimet ovet pide-

tään 28.11. Lisätietoa 
Omaishoitajaviikon ta-

pahtumista löytyy näistä 
Kortteeriuutisista. 

Tämän vuoden lopussa päättyy neljä 
vuotta kestänyt Hyvinvoiva Perhe HY-
PE-hanke. Hankkeen päättyessä järjes-
tetään 1.12. Oulun yliopiston Saalastin 
salissa ihanan Maaret Kallion luento 
aiheesta ”Inhimillisesti itselle lempeästi 
lähelle”. Aihe on tärkeä meille kaikille.

Tervetuloa mukaan syksyn tapahtu-
miimme!

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja

20-vuotisjuhlavuotta kohti!
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ohjaamon matkassa perille met-
kaan arkeen

Kun keväällä 2013 liityin silloiseen Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset -yhdis-
tykseen, en vielä tiennyt, mitä kaikkea 
mukavaa ja mielenkiintoista uutta sisäl-
töä se tuo tullessaan omaan elämääni.  
Jo samana syksynä minua pyydettiin 
mukaan yhdistyksen hallitukseen, ensin 
varajäseneksi ja sittemmin varsinaisek-
si jäseneksi ja hallituksen varsinaisena 
jäsenenä toimin edelleen. 

Eräänä erittäin tärkeänä tehtävänä Ou-
lun seudun omaishoitajat ry:n hallituk-
sen jäsenillä on osallistuminen entisen 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), 
nykyisen Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskuksen (STEA) rahoitta-
mien hankkeiden ohjaus- ja työryhmi-
in. Omalle osalleni tuli jo vuonna 2014 
osallistuminen Hyvinvoiva Perhe HYPE 
-hankkeeseen sen Ohjaamon puheen-
johtajana. HYPE –hanke on suunnattu 
perheille, joissa on alle 18-vuotias eri-
tyistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

ei ohjausryhmä vaan ohjaamo

HYPE -hankkeen kohdalla emme siis 
puhu ohjausryhmästä vaan Ohjaamosta, 
jonka tarkoituksena on ohjata hankkeen 
etenemistä siihen suuntaan, kuin hank-
keen tavoitteissa on määritelty ja tuoda 
ohjaamon jäsenten oma ammatillinen 
tai kokemuksellinen osaaminen hank-
keen läpiviemiseen ja onnistumiseen. 
Ohjaamon tarkoituksena on ollut myös 
ohjata hanketta uusille urille ja terä-

vöittää hankkeen alkuperäiset tavoit-
teet paremmin käytäntöön soveltuviksi 
osa-alueiksi. 

Ohjaamoon on kuulunut n. 20 jäsentä 
edustaen laajasti eri järjestöjä, yrityksiä 
ja julkishallinnon toimijoita. Ohjaamo on 
kokoontunut vuosina 2014-2017 yhteen-
sä 11 kertaa ja osallistujia on ollut kes-
kimäärin 10 henkilöä. Olemme kokoon-
tuneet päiväsaikaan, joten työssäkäyvät 
ohjaamon jäsenet eivät luonnollisesti 
ole aina voineet tapaamisiin osallistua. 
Myös osa ohjaamon alkuperäisistä jäse-
nistä on vuosien varrella vaihtunut, mut-
ta henkilövaihdokset eivät ole ainakaan 
heikentävästi vaikuttaneet ohjaamon 
toimintaan ja saavutettuihin tuloksiin. Ne 
ohjaamon jäsenet, jotka päivätyöstään 
tai muusta syystä johtuen eivät ole voi-
neet osallistua varsinaiseen ohjaamo-
työhön, ovat kuitenkin joko sähköpostit-
se tai muutoin antaneet oman tärkeän 
panoksensa ja palautteensa hankkee-
seen ja hankkeen etenemiseen.

Ohjaamossa on käsitelty aina hankkeen 
toiminta, tavoitteiden toteutuminen ja 
tulevat tapahtumat. Hanketta on arvioi-
tu eri tavoin, sekä hanketyöntekijöiden 
osalta että myös Ohjaamon osalta. 

hallituksen pakeilta          

ohjaamon työskentelyssä on 
käytetty paljon pienryhmätyös-
kentelyä, jolloin kaikki jäsenet 
oVat saaneet paremmin äänensä ja 
mielipiteensä kuuluViin.

čč

č č
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Hankkeen tuloksellisuutta, seuranta-
tietoja ja osallistujapalautteita on myös 
arvioitu säännöllisesti. Ohjaamon työs-
kentelyssä on käytetty paljon pienryh-
mätyöskentelyä, jolloin kaikki jäsenet 
ovat saaneet paremmin äänensä ja mie-
lipiteensä kuuluviin.  Itse en vielä työelä-
mässä ollessani ollut mikään ryhmätyö-
fani, mutta näissä ryhmätöissä tunnelma 
ja tekeminen on ollut rennompaa ja sitä 
kautta myös tuloksia hanketyöntekijöi-
den avuksi on syntynyt  helpommin. 

osa emma ja elias -avustusohjel-
maa

Hanke on ollut osa Raha-automaattiyh-
distyksen omaa Emma ja Elias –avus-
tusohjelmaa. Avustusohjelman (2012–
2017) päämääränä on edistää lasten ja 
heidän perheidensä terveyttä ja sosiaa-
lista hyvinvointia. Hankkeen puolivälissä 
pidettiin Emma ja Elias- ohjelman oh-
jelmapäällikkö Ulla Lindqvistin johdolla 
Ohjaamo/Innostamo, jonka tarkoituk-
sena oli suunnitella hankkeen kahta 
viimeistä vuotta ja löytää hankkeelle 
lopulliset painotuspisteet. Innostamon 
tuloksena päädyttiinkin siihen, että al-
kuperäisistä yhdeksästä osatavoitteesta 
hanke tiivistyi kolmeen eri osatavoit-
teeseen. Hankkeen päätavoitteena on 
kehittää uudenlaista toimintaa erityisen 
mainioiden perheiden hyvinvoinnin tu-
kemiseksi. Tällä pyritään tukemaan koko
perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia 
jaksamisen, läsnäolon ja osallisuuden
alueilla. 

                                               

Jo ensimmäisessä hanketta kuvaavassa 
”kalvossa” Ohjaamolta toivottiin heittäy-
tymistä, vapaamuotoista ideointia, vuo-
rovaikutusta, suunnittelua ja toteutta-
mista sekä mukavaa yhdessä tekemistä.  
Tätä kaikkea me ohjaamolaiset olem-
me toivottavasti kyenneet hankkeel-
le antamaan, kiitos siitä kuuluu kaikille 
Ohjaamon jäsenille.  Mutta ilman erittäin 
innostuneita, suurella sydämellä muka-
na olleita hanketyöntekijöitä, emme olisi 
ikinä saavuttaneet niitä tuloksia, joita 
tässä lehdessä toisaalla esitellään. 
Suurin kiitos kuuluu siis teille, Maiju, Tiia 
ja Salla.

Urpo Unnbom
Hallituksen jäsen
Ohjaamon puheenjohtaja

ohjaamolta toivottiin heittäyty-
mistä, Vapaamuotoista ideointia, 
vuorovaikutusta, suunnittelua ja 
toteuttamista sekä mukavaa yhdes-
sä tekemistä

čč
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Vuonna 2017 jaetaan neljän-
nen kerran vuoden omaishoita-
jateko-palkinto. oulun seudun 
omaishoitajat ry haluaa muistaa 
palkinnolla omaishoitajaa tai etä-
omaishoitajaa. kriteereitä palkin-
non myöntämiselle oVat:


 ¶ Hän arvostaa omaa hyvinvointiaan ja 

aikaansa ja tavoittelee sitä järjestä-
mällä itselleen vapaa hetkiä ja omaa 
aikaa.

 ¶ Hän huomioi omat voimavaransa ja 
hakee tarvittaessa apua omaishoito-
tilanteeseensa.

 ¶ Hän ottaa vastaan kaupungin / kun-
nan tarjoamia hoitotyötä helpottavia 
palveluita.

 ¶ Hän on tietoinen oikeuksistaan 
omaishoitajana.

 ¶ Hän ottaa aktiivisesti asioista selvää 
ja on vuoropuhelussa eri tahojen 
kanssa ja  ajaa asioita eteenpäin ra-
kentavassa hengessä.

 ¶ Hän kannustaa muita omaishoita-
jia omalla esimerkillään tulemaan 
mukaan omaishoitajayhdistyksen 
toimintaan.

 ¶ Hän osallistuu omien voimavarojen-
sa mukaan omaishoitajayhdistyksen 
järjestämiin tapahtumiin ja toimin-
taan.

 ¶ Hän antaa omaishoitajayhdistyk-
sen toimijoille vinkkejä ja käytännön 
läheistä näkökulmaa siitä, kuinka 
omaishoitajille suunnattua toimintaa 
voisi alueella edelleen kehittää.

Palkinnon saaja voi olla myös omaishoi-
don innovaatioita, omaishoitajien työtä 
ja työoloja edistänyt henkilö tai taho, 
jonka toimintaa voidaan pitää pitkä-
jänteisenä ja se on kohdistunut yhteis-
kunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin ja 
tehty työ on koitunut omaishoitajien 
parhaaksi. 

Vuoden omaishoitajateko -palkin-
non saaja valitaan Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n toiminta-alueelta. 
Palkinnon saajan valitsee Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n hallitus marraskuun 
lopulla. Jaettava palkintosumma on 
200 €. Palkintona on lahjakortti, jonka 
saaja voi käyttää omaan virkistykseen-
sä ja hyvinvointiinsa. Palkinnon saaja 
julkaistaan Valtakunnallisella omaishoi-
tajien viikolla marraskuun lopulla ja 
palkinto jaetaan 13.12 pidettävässä 
Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa 
Ommaiskortteerissa.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 17.11 
mennessä sähköpostilla minnamaria.
salminen@osol.fi tai kirjeitse Oulun 
seudun omaishoitajat ry/Minnama-
ria Salminen, Isokatu 47, 90100 Oulu. 
Ehdotus tulee perustella kriteereillä, 
mutta ehdokkaan ei tarvitse täyttää 
kaikkia kriteereitä.

Vuoden omaishoitajateko-palkinnon saajaa etsitään 



7

edunValVontaako?

oulun seudun omaishoitajat ry on 
omaishoidon asiantuntija ja puo-

lestapuhuja.

me autamme omaisistaan huolehti-
via henkilöitä ja heidän läheisiään 
jaksamaan paremmin arjessaan

ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. 
tarjoamme tietoa, tukea ja toimin-

taa

edistämme omaishoitajien oikeuksia 
ja kehitämme innovatiiVisia palVe-

luita.

Koen oman työni omaishoidon ohjaaja-
na Oulun seudun omaishoitajat yhdis-
tyksessä kokonaisuudessaan edunval-
vontatyöksi. Päivittäin niin puhelimessa 
kuin kasvotusten keskustellen ohjaan, 
neuvon sekä tuen omaistaan ja läheis-
tään hoitavia henkilöitä heidän arjessaan. 
Hoitotyön ollessa sitovaa ja vaativaa, 
suosittelen omaistaan hoitavia virallista-
maan omaishoitajuuden eli hakemaan 
omaishoidontukea. 
Miksi?

se tuo tukea, turvaa ja jaksamista.

Hakiessaan omaishoidontukea omais-
taan hoitava henkilö tapaa kunnan/ kau-
pungin omaishoidosta vastaavia työn-
tekijöitä. Heidän kanssaan läheistään 
hoitava ja hoidettava keskustelevat laa-
jasti kotona tapahtuvasta hoidosta. Yh-
dessä tehdään hoidettavaa koskeva hoi-
to- ja palvelusuunnitelma, minkä avulla 
kartoitetaan koko kotona tapahtuva hoi-
totyö, siihen mahdollisesti liittyvät 

tarpeelliset tukitoimet ja omaishoitajal-
le mahdollistuvat vapaapäivät. Vapaa-
päi-vien järjestäminen ja niiden vaihtoeh-
dot vaihtelevat kunnittain. Pääsääntönä 
voidaan pitää, että vapaat järjestetään 
joko kotiin tuotettuina palveluna tai ti-
lapäishoitoa tarjoavissa hoitopaikassa. 
Kotikäynnillä omaistaan hoitava saa kai-
kista edellä mainituista hänelle tarjo-
tuista palveluista ”esitteitä/ lomakkeita”. 
Lomakkeet käydään läpi ja selvitellään 
kotikäynnin yhteydessä, mutta useinmi-
ten kaikki on niin uutta, että muutaman 
päivän päästä voi tuntua, ettei yhtään tie-
dä mitä ne on ja mitä niille pitää tehdä. 
Soittamalla yhdistykseemme voin niitä 
teidän kanssanne käydä läpi ja selventää.

Koen, että yhdistyksen koko toiminta 
on edunvalvontaa, teemme sitä päivit-
täin kohdatessamme eri-ikäisiä omaisia 
ja heidän läheisiään. Yhdistyksen työn-
tekijät käyvät erilaisissa tilaisuuksissa 
kertomassa yhdistyksemme toiminnas-
ta, sen tarjoamista palveluista ja  eri tu-
kimuodoista omaishoitajille, etuuksista, 
kuntoutuskursseista, lomista, yhdistyk-
semme tarjoamista vertaisryhmistä sekä 
niin tiedollisista, taidollisista kuin virkis-
tyksellisistä ryhmistä. Yhdistyksen kai-
ken toiminnan tarkoituksena on auttaa 
omaishoitajaa ja hoidettavaa jaksamaan 
arjessa.

Yhdistyksessä toimii edunvalvontatyö-
ryhmä, joka työskentelee aktiivisesti ja 
kokoontuu säännöllisesti. Työryhmä te-
kee työtä esiin tulevien epäkohtien pa-
rantamiseksi koko yhdistyksen toimin-
ta-alueella. Työryhmä tekee muun
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edunValVontaako?

Chat

muassa selvityspyyntöjä, kannanottoja ja 
kunta-aloitteita.

Toivon omaishoitajien olevan  aktiivisia, 
osallistuvan ja ottavan yhteyttä. 
Ei ole sellaista asiaa omaishoitajuuteen 
liittyen, mitä minulta  ei voisi kysyä. 
Ota siis rohkeasti yhteyttä jos jokin asia 
painaa mieltä tai herättää kysymyksiä. 
Minulle voi soittaa, laittaa viestiä tai säh-
köpostia sekä kysyä yhdistyksen Chatin 
kautta. 

 terVetuloa chattailemaan!

Yhdistyksen verkkosivuilla näkyy chat-ikkuna aina, kun joku työntekijöistämme on 
paikalla niin, että voi vastailla chatin kautta.

Chatin kautta voi kysellä yhdistyksen toiminnasta, omaishoitajuudesta 
tai Vaikka muuten vain jutustella.

Chatin kautta ei kuitenkaan suositella käymään henkilökohtaisia tietoja vaativia pal-
veluohjauksellisia tilanteita – ja työntekijät ohjaavatkin teidät tällaisessa tilanteessa 
ottamaan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. 

Heini Kemola
omaishoidon ohjaaja
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mukaVaa yhdessäoloa, auttamista ja iloa

tule vapaaehtoiseksi! 

oulun seudun omaishoitajat ry 
etsii ennakkoluulottomia, vas-
tuullisia, luotettaVia, taval-
lisia, kaikenikäisiä vapaaeh-

toistoiminnasta kiinnostuneita 
ihmisiä oulun seudulta.

haluaisitko sinä olla yksi 
heistä? usea Vapaaehtoinen 

lähtee mukaan, koska haluaa 
auttaa muita. mikä sinun motii-
visi voisi olla? osallistumalla 
vapaaehtoistoimintaan, saat 
itsellesi erittäin hyvää ja po-
sitiivista mieltä, kuulut yhtei-
söön, tapaat uusia ihmisiä ja 

saat paljon uusia kokemuksia.

ota yhteyttä niin 
kuulet lisää!
marja heikkinen 

p.040 501 9119 
marja.heikkinen@osol.fi
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viikkojen 47 ja 48 aikana jalkau-
dumme  kauppakeskuksiin lipaske-
räyskampanjan merkeissä. 

meidät löytää seuraavista paikoista;

kauppakeskus valkea, oulu
Ke 22.11. klo 15.00-18.00
Ma 27.11. klo 15.00-18.00
To 30.11. klo 15.00-18.00
Ma 4.12. klo 12.00-15.00
Ti 5.12. klo 12.00-15.00

kauppakeskus Zeppelin, kempele
Ti 28.11. klo 15.00-18.00

iin kärkkäinen, ii
Ti 28.11. klo 15.00-18.00
Ti 5.12. klo 15.00-18.00

ja limingantullin prisma,oulu
Ti 28.11. klo 15.00-18.00

omaishoitajaviikkoon liittyviä ta-
pahtumia:

omaishoitajien jumalanpalVelus
su 19.11. klo 13.00 
heinätorin seurakuntatalo, aleksanterin-
katu 71, oulu
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja laulutuokio

la 5.11. klo 10.00-15.15 satujen saaret
kiviharjunlenkki 8, oamk,sote

ti 28.11. klo 10.00-14.00 avoimet ovet ommais-
kortteerissa, isokatu 47, katutaso, oulu.

ke 29.11 klo 10.00-12.00 ommaiskahVila om-
maiskortteerissa, isokatu 47, katutaso, 
oulu.

ke 29.11. klo 13.00-15.00 ommaiskahvila kii-
mingissä, senioritalo, terveystie 3.

pe 1.12. klo 17.00-19.00 maaret kallio: inhimil-
lisesti itselle, lempeästi lähelle -luento.  
saalastisali, pentti kaiterankatu 1, lin-
nanmaa, oulu.

poikkeahan jutuelemaans-
samme

!poikkeahan
jutustelemassa!

ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpikahduksia
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yhdistys on ollut monessa mukana. 
tässä muutamia tunnelmakuVia eri 
tapahtumista syksyn aikana.

SosteTalk  3.-4.10. Minnamaria ja Minna
”lauteilla”.

Demokratiapalkitut yhdistykset kutsut-
tiin Kumppanuuspäiville Kuntatalolle 
18.10. Marjo, Marja ja Marttojen pääsih-
teeri Marianne Heikkilä.

Emma &Elias verkostopäivät ja lasten-
suojelupäivät 25.27.9.

Hallituksen ja henkilökunnan virkistys-
päivä Virpiniemen upeissa maisemissa 
syyskuussa.

SosteTalk  3.-4.10. Iloista viestintää.
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Taiteiden yö Ommaiskortteerilla. Tanssi-
esitys käynnissä ja tupa täynnä väkeä.

Taiteiden yön yleisöä 17.8.

Seniorimessuilla olimme 16.-17.9.
Meillä on ilahduttanut vierailuillaan 
myös toimistokoira Lette.

Salla ja Maiju pakkaavat tavaraa Hyvin-
vointimessuille, jotka oli 14.-15.10.
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olemme olleet tässä toimitilassa 
reilun Vuoden päivät. tänä aikana 
oVat käVijämäärämme tasaisesti 
kasvaneet ja meidät on ”löydetty” 
helpommin, kun olemme tässä katu-
tasossa.

olen koonnut tähän muutamia kom-
mentteja, mitä teidän Vierailijoiden 
suusta on spontaanisti kuulunut ja 
mitä mieltä olette olleet uudesta 
toimitilastamme.

” onpa ihanat Värit”

” mahtavasti tilaa, helppo tulla 
pyörätuolilla”

” tännehän löytää nyt helposti”

” täällähän on lapsillekin jotain, 
ihanan Väriset pöytä ja tuolit”

näitä lausahduksia on ollut ilo 
kuunnella ja haluammekin jat-
kuvasti kehittää palvelujamme ja 
tehdä tiloistamme entistä viihtyi-
semmät, jotta teidän olisi muka-
va pistäytyä meillä nauttimassa 
kupponen kahvia, rupattelemassa 
tai Vain istahtamassa kaikessa 
rauhassa.
tervetuloa, olemme täällä teitä 
varten!

”täällä on niin valoisaa”

” tänne on hyvä tulla, saa jutella”

” mukava kuulla naurua”

”poikkesin, kun kahvihammasta 
pakotti”  
                                        
Marjo Pekkala, järjestösihteeri
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kempele
Ryhmä kokoontuu Hovintie 7 D 3 
klo 12.00 – 14.00 
Ma 6.11. 
Ma 11.12.
Ohjaajana Helena Lehtosaari p. 050 
5700 980

Oma Hetki -omaishoitajaryhmä kokoon-
tuu Kokkokankaan Srk -keskuksessa, 
Kissaojantie 12 klo 12.30
Kyyditys tarvittaessa klo 12.15 kirkkoher-
ranvirastolta,Tiilitie 1.
Ti 7.11.
Ohjaajana Jaana Helisten-Heikkilä p. 
040 779 068

Joulukuussa Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuus Pyhän kolminaisuuden kirkos- 
sa. Osoite Piriläntie 190, Kempele.

liminka
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla (os. 
Pappilantie 6) klo 13.30 – 15.00 
Ma 20.11.

Yhteinen Joulujuhla joulukuussa seura-
kuntakerhon kanssa, päivämäärä ilmoi-
tetaan myöhemmin. 
Ohjaajana Antti Härkönen p. 044 752 
1226

muhos 
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalon kah-
viossa klo 13.15 – 14.45.
To 16.11.       
To 14.2. 
Ohjaajana Leena Leskelä p.040 547 
0785

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa, Kirkkotie 
10, klo 13.00
Ti 14.11. 
Ti 12.12.    
Ohjaajana diakoniatyöntekijä p. 040 589 
8362, ilmoita hänelle edellisenä päivänä, 
mikäli otat läheisesi mukaan ryhmään.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu klo 14.30
To. 2.11.
To 7.12.
Ohjaajana palveluohjaaja Sari Holappa 
p.050 430 9233 

lumijoki
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
viimeinen maanantai Lumilyhdyssä klo 
15.00
Ma 27.11.
Ohjaajana Anna Maija Parkkila

oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kauppiaan-
tie klo 13.30 -15.00
23.11. 
7.12. Joulukahvit
Ohjaajana Maija Sivula 

Omaishoitajaryhmien ohjaajat tiedot-
tavat vuoden viimeisessä kokoontumi-
sessa, miten ryhmä kokoontuu vuoden 
2018 alussa.

omaishoitajaryhmien kokoontumiset syksy 2017
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pidäthän itsestäsi huolta? yhdistyk-
sen kuntosaliVuoroille ovat ter-
vetulleita kaikki omaistaan hoita-
vat, vapaaehtoisemme sekä entiset 
omaishoitajat, tule sinäkin!

Maanantaisin klo 15.00 – 16.00
Vesper- koti, Isokatu 88
Perehdytys uusille salin käyttäjille aina 
perjantaisin klo 10.00 ja se maksaa 10 €. 
Perehdytyksen jälkeen vapaa salin käyt-
tö aina maanantaisin.

Tiistaisin klo 12.45– 13.45
Lassintalon seniorikeskus, Myllytie 2, 
4. krs.

Tiistaisin klo 13.30 – 14.30 
Kiiminki, senioritalo, Terveystie 3

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

Torstaisin klo 11.00 – 12.00 
Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2
Vapaaehtoinen ohjaaja paikalla.

Virkistäydy kylpylässä

Kylpylähotelli Eden tarjoaa Oulun seu-
dun omaishoitajat ry:n jäsenille kylpylä-
lippuihin jäsenalennuksen. Alennuksen 
saa näyttämällä jäsenkorttia. Kylpylä 
on avoinna päivittäin kello 10.00-21.00. 
Hinnat:
Kylpylälippu aikuiset 10€ (norm. 15€)
Perhelippu (2aik.+2lasta/ 1 aik.+3 lasta) 
30€ (norm.38€). Avustaja ilmaiseksi!

hikipisaroita ja hyVää oloa, yhdistyyksen kuntosalivuorot

tee hyvä päätös-lähde liikkumaan!

Yhteistyökumppanimme HealthEx 
Oulu tarjoaa omaishoitajille liikuntaso-
pimusta!

Yhdistyksemme  kautta tuleville asiak-
kaille myönnetään -10 % alennus ovh 
palvelusopimuksista sekä pysyvästi aloi-
tusmaksu 50 € tai kampanjahinta, mikäli 
se on edullisempi.
Kysy lisää: HealthEx Oulu Oy
p. 08 333 808 tai oulu@healthex.fi
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kuka tahansa Voi liittyä jäseneksi.

Jäsenenä saat kolmesti vuodessa 
ilmestyvän Kortteeriuutiset – jäsentie-
dotteemme, joka on tukeva tietopaketti 
kaikista omaishoidon ajankohtaisista 
asioista. Siinä tiedotetaan mitä yhdistyk-
sessämme kulloinkin tapahtuu ja mitä 
tapahtumia se järjestää.

 ¶ Omaishoitajaliiton julkaisema Lähel-
lä – lehti tulee sinulle neljä kertaa 
vuodessa.

 ¶ Lomaopas ilmestyy tammikuussa ja 
palveluopas  elo-syyskuussa.

 ¶ Mahdollisuus käyttää Välittämö 
100-palvelua kts. lisätiedot: https://
omaishoitajat.fi/valittamo100/

 ¶ Jäsenkortilla saat alennusta kunto-
saleilla Oulussa ja yhdistyksellä  on  
omia kuntosalivuoroja eri kohteissa 
Oulussa.

 ¶ Jäsenkortilla voi ostaa Sokos Hotel 
Edenin kylpylälippuja jäsenhintaan 
9 € (norm.15€), perhelippu 29 € 
(norm.38 €). Avustaja pääsee ilmai-
seksi.

omaishoitajaliiton sivuilta Voi käy-
dä katsomassa liiton tarjoamista 
jäseneduista lisää osoitteessa: ht-
tps://omaishoitajat.fi/conneCtion/
etusivu/

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi, josta 12,5 € 
palautuu paikallisyhdistykselle, eli Oulun 
seudun omaishoitajat  ry:lle ja 12,5 € jää 
Omaishoitajaliitolle.

kaikkien loppuvuoden aikana liitty-
neiden jäsenten kesken arVomme

 30€ arvoisen s-ryhmän lahjakortin 
tammikuussa 2018!

 liity nyt oulun seudun omaishoitajat 
ry:n jäseneksi
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hei jäsenemme, hanki nyt lisää jäse-
niä paikallisyhdistykseemme!
kampanjan aikana jokainen jäse-
niä hankkinut osallistuu  palkinnon 
arvontaan joka on
s-ryhmän lahjakortti arvoltaan 
30 €. arVonta tammikuussa 2018.

 ¶ Kerro, mitä hyviä kokemuksia sinulla 
on yhdistyksemme jäsenenä ja miksi 
kannattaa mielestäsi liittyä.

 ¶ Muista varmistaa, että nimesi tulee 
näkyviin seuraavalla sivulla olevaan 
jäsenliittymislomakkeeseen, jotta-
tiedämme, kuka on toiminut suosit-
telijana.

 ¶ Voit lähettää  myös sähköpostitse 
jäseneksi liittyjän tiedot ja suositteli-
jan nimen osoitteeseen: marjoriitta.
pekkala@osol.fi, tai www.osol.fi

 ¶ Voit hankkia yhdistykselle myös 
kannattajajäseniä. Katso lisätietoa 
kannattajajäsenyydestä sivulta 24.

 ¶ Kampanja on voimassa vuoden 2017 
loppuun.

          onnea jäsenhankintaan!

tuo kaverisikin jäseneksi!






23

kyllä, haluan liittyä jäseneksi!

 ¶ Etunimet

 ¶ Sukunimi

 ¶ Osoite

 ¶ Postinumero

 ¶ Postitoimipaikka

 ¶ Sähköpostiosoite

čħ

 ¶ Liityn jäseneksi (jäsen-

maksu 25€ vuosi)

 ¶ Liityn kannatusjäsenek-

si!

 ¶ Kannatusjäsenmaksun 

suuruus

 ¶ 50€        70€       100€

čĦ

Oulun seudun omaishoi-

tajat ry.

Isokatu 47, katutaso

90100 Oulu

č³

Näin liityt:

 ¶ Rastita haluatko jäse-

neksi vai kannatusjäse-

neksi
 ¶ Kirjoita yhteystietosi!

 ¶ Kerro kuka suositteli 

jäsenyyttä!

 ¶ Laita tämä sivu postiin!

čĦ

 ¶ Laita tähän 

postimerkki!




 ¶ Kuka suositteli?

 ¶ Suosittelijan yhteystieto:čĦ
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onko omaishoito lähellä sydäntäsi? liity kannatusjäseneksi ja 
tue omaishoitajien yhdistystoimintaa

omaishoitajaliiton paikallisyhdis-
tykset tekevät aktiivista työtä 
omaishoitajien hyväksi. 

 ¶ Yhdistyksissä omaishoitajat saa-
vat neuvoja ja tietoa sekä tapaavat 
muita omaishoitotilanteessa elä-
viä ihmisiä. Yhdistykset järjestävät 
omaishoitajille vertaisryhmiä, retkiä, 
tapahtumia, Ovet-valmennusta ja 
virkistystä. 

 ¶ Useimmat yhdistystoimijat ovat tai 
ovat olleet itsekin omaishoitajia.

 ¶ Tukemalla paikallisyhdistyksiä autat 
omaishoitajia jaksamaan ja ehkäiset 
yksinäisyyttä. 

 ¶ Voit halutessasi myös osallistua yh-
distyksen toimintaan, saada tietoa 
omaishoidosta, verkostoitua ja tutus-
tua uusiin ihmisiin.

 ¶ Paikallisyhdistysten kannatusjä-
seneksi voivat liittyä sekä yksityis-
henkilöt että yritykset ja yhteisöt. 
Omaishoitajaliitto laskuttaa kan-
natusjäseniltä jäsenmaksut, mutta 
tilittää ne lyhentämättöminä paikal-
lisyhdistyksille.

 ¶ Kannatusjäsenmaksu on 50, 70, 100 
euroa tai enemmän.
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tule mukaan kaakkurin yhden Vanhemman perheiden            
olohuoneeseen, älä jää yksin! 
leijonaemot kokoontuu!

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 
voimme 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.

Loppuvuonna 2017 kokoonnumme 
keskiviikkoisin klo 17.30–19.00 seuraa-
vasti:  
8.11.  Keskustelullinen ilta
13.12. Teemana vanhemmuus, alusta-
massa Essi Niemi

Olohuone on avoinna Kaakkurissa 
Pyhän Andreaan kirkossa, osoitteessa 
Sulkakuja 8. Ennakkoilmoittautumista 
ei vaadita. Olohuone järjestetään yh-
teistyössä Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n, Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry:n, Karjasillan seurakunnan 
sekä Oulun kaupungin kanssa. Lisätieto-
ja voit kysellä tiia.ikonen@osol.fi, 040 771 
1832 tai oulunseudunyvp@gmail.com, 
044 369 0844.

oulun leijonaemojen kokoon-
tumisajat syksy 2017 ja kevät 
2018

 ¶ su 19.11. klo 16.00-18.00
 ¶ la 9.1. klo 16.00-18.00 pikkujoulut
 ¶ su 28.1. klo 16.00-18.00
 ¶ su 25.2. klo 16.00-18.00
 ¶ su 25.3.klo 16.00-18.00
 ¶ su 22.4. klo 16.00-18.00
 ¶ su 27.5. klo 16.00-18.00

Kokoontumispaikka: Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu
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parisuhteen palikat

lainen tapa tarkastella ja huomioida 
omaa parisuhdetta eri osatekijöiden 
kautta. Ohjelma koostuu alustuksista 
ja pohdintatehtävistä. Mitä parisuhtee-
seen sitoutuminen tarkoittaa minulle 
ja kuinka voimme rakentaa välillemme 
lisää luottamusta ja läheisyyttä?

Tuokioon voi osallistua yksin tai puoli-
son kanssa. Teematuokio on maksuton 
ja se sisältää mukaan saatavan mate-
riaalivihkosen ja illan aikana tarjoilta-
van kahvitarjoilun. Lastenhoitoa ei ole 
järjestetty. 

tuokioihin voi ilmoittautua osoit-
teessa: https://www.kyselynetti.
com/s/palikat2017

tule palauttamaan mieleesi, millai-
sista palikoista parisuhde raken-
tuu!
parisuhteen palikat -teematuokio 
tiistaina 7.11. klo 17.30–20.00. ommais-
kortteerissa, osoitteessa isokatu 
47, katutaso.

Pitkäaikaissairaiden ja muiden erityis-
lasten perheissä vanhempien parisuh-
de ei usein ole ensimmäinen asia, johon 
energiaa suunnataan, vaan se, josta 
ajan puutteessa tingitään. Hyvinvoiva 
parisuhde on kivijalkana perheen arjen 
sujumiseen ja myös koko perheen hy-
vinvointiin. 

Teematuokio muistuttaa parisuhteen 
perusteista ja auttaa löytämään arkeen 
uutta iloa. Illan aikana rakentuu yhden-
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satujen saaret

set 12.11. mennessä osoitteessa https://
www.kyselynetti.com/s/satujensaa-
ret2017 Lisätietoja tiia.ikonen@osol.fi tai 
040 771 1832.

Metkan päivän järjestävät Oulun seu-
dun omaishoitajat ry:n Hyvinvoiva Perhe 
HYPE -hanke yhdessä Leijonaemojen, 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n sekä Oulun ammattikorkea-
koulun kanssa.

tervetuloa satujen saarille!
tulkaa koko perheen voimalla viet-
tämään aikaa tarinoiden ja satu-
jen maailmaan!

aika: lauantaina 25.11.2017 klo 10.00-
15.15
paikka: kiViharjunlenkki 8, oamk, 
sote

Päivän aikana on ohjelmaa niin lapsille 
kuin aikuisillekin, yhdessä ja erikseen!
Satujen Saarilla käydään Sherbor-
ne-liikunnan, Satuhieronnan ja Logo-
Art -taiteilun maailmoissa. Ohjelmassa 
huomioidaan lasten tuen tarpeet es-
teettömässä ympäristössä. Ohjelmaan 
sisältyy perhekohtainen opiskelija-avus-
taja, satumainen lounas, seikkailuta-
pahtuma lapsille, päiväunimahdollisuus 
sekä Taikuri Peetu-Pellen esiintyminen. 
Tapahtuma on maksuton ja suunnattu 
lapsiperheille, joissa on erityistä tukea 
tarvitseva lapsi.

Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä il-
moittautunutta perhettä. Ilmoittautumi-
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inhimillisesti itselle lempeästi lähelle -luento

aika:perjantaina 1.12. 
klo 17.00–19.00
paikka:saalastinsali, pentti kaite-
rankatu 1, linnanmaa, oulu

Elämän syvin olemus on kyvyssämme 
tulla toimeen itsemme kanssa ja tai-
dossamme luoda hyviä ihmissuhteita. 
Usein kuitenkin katoamme kiireisiin ja 
epäolennaisuuksiin, eksymme suoritta-
miseen ja tekemisen vimmaan. Maaret 
Kallion luennon ytimenä ovat inhimilli-
sen elämän arvot ja konkreettiset taidot. 
Miten voisi oppia luomaan sovinnolli-
semman suhteen itsensä kanssa, vaa-
tien viisaasti, mutta muistaen lujan myö-
tätunnon. Miten osaisi olla enemmän 
aito ihminen itselle ja ennen kaikkea 
inhimillinen ihminen toiselle?

Luennoitsijana psykoterapeutti, tietokir-
jailija sekä Lujasti lempeä blogisti Maa-
ret Kallio. Lisätietoa: www.maaretkallio.
com.  Luennolla on myynnissä Maaretin 
uusia kirjoja ”Inhimillisiä kohtaamisia”.

Maksuton ja kaikille avoin luento Saalas-
tinsalissa, Pentti Kaiteran katu 1, Linnan-
maa, Oulun yliopisto. 
Ilmoittautuminen luennolle (500 osal-
listujaa) 24.11.2017 mennessä oheisen 
linkin kautta: https://www.kyselynetti.
com/s/MaaretKallio2017 

Mikäli et pääse paikalle, luentoa on 
mahdollista seurata myös suoratoistona 
verkossa (100 osallistujaa). 
Ilmoittautuminen verkkoluennolle 
24.11.2017 mennessä oheisen linkin 
kautta: https://www.kyselynetti.com/s/

MaaretKallioVerkkoluento 

Tapahtuman järjestävät Oulun seudun 
omaishoitajat ry ja päätösjuhlaansa 
viettävä Hyvinvoiva Perhe HYPE –hanke 
osana valtakunnallista omaishoitajaviik-
koa.
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matkakertomus hyVinVoiVa perhe hype –hankkeen metkasta 
matkasta vuosina 2014-2017

Silmissä välkkyi innostus ja vatsanpoh-
jassa lepattelivat perhoset.

Tiedäthän sen tunteen, kun olet läh-
dössä matkalle. Kaikki on vielä edessä 
ja vatsanpohjassa kutittelee. Matka on 
ehkä pääpiirteissään suunniteltu, tär-
keimmät nähtävyydet kirjattu ylös ja 
kohteen kartta silmäilty tutuksi. Roko-
tukset on hankittu, aurinkorasva valittu ja 
säänmukainen varustus pakattu mukaan 
matkalaukkuun. On hyvä valmistautua 
tulevaan reissuun, jotta kokemuksesta 
tulisi mahdollisimman hyvä ja antoisa.

Kotiin päästyäsi tarina, jota kerrot työka-
vereillesi kahvitauolla, onkin se todel-
linen matkakertomus. Kerrot silmät 
innosta loistaen mitä kaikkea sattuikaan 
ja tapahtuikaan reissussa. Kerrot matka-
seurueestasi, missä kävitte, ketä tapa-
sitte ja mitä koitte. Eikä kommelluksil-
takaan säästytty, mutta nehän kuuluvat 
asiaan. Pääsisipä pian taas uudelleen, 
huokaiset. Jälkikäteen muisteltuna mat-
ka tuntuu niin pitkältä ja samaan aikaan 
lyhyeltä. Seuraava matkaidea itää jo 
ehkä mielessä.

Kun Hyvinvoiva Perhe HYPE –han-
ke aloitti toimintansa vuonna 2014, oli 
Oulun seudun omaishoitajien yhdistys 
samanlaisen, uuden, matkan alussa. 

čč

č č

hype-hanke aloitti metkan matkan-
sa kohti tuntematonta Valmistau-
tuen tulevaan huolellisesti. 

Yhdistys oli saanut ensimmäisen han-
kerahoituksensa, jonka tulevana mat-
kaseurueena olivat erityislapsiperheet. 
Ne nuoret perheet, joissa asusti eri-
tyistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. 
Tällä kertaa matkalla haluttiin kuitenkin 
kohdata koko perhe. HYPE-hanke aloitti 
metkan matkansa kohti tuntematonta 
valmistautuen tulevaan huolellisesti. 
Toimintasuunnitelma paisui Aurinko-
matkojen esitettäkin paksummaksi, kun 
hankkeen matkanjohtajat Maiju, Tiia ja 
Salla suunnittelivat tulevaa sisältöä. Oli 
niin paljon kaikkea, mitä perheille voisi 
tarjota ja mistään ei haluttu tinkiä. Per-
heille haluttiin tarjota parasta!

Matkasuunnitelmien jälkeen käärittiin 
hihat ja todellinen työ alkoi. Hankkeen 
työntekijät tapasivat paljon yhteistyö-
kumppaneita, sitä suurta seuruetta, 
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č č

kenen kanssa yhteistä matkaa raken-
nettiin. Hankkeelle koottiin Ohjaamo, 
lennonjohtotorni, jossa linjattiin yhdessä 
suuntaviivat ja matkan kulku. Yhteis-
työssä oli voimaa ja hyvin pian erityis-
perheitä alkoi ilmaantumaan toimintaan 
mukaan. Kysyimme ja kuuntelimme 
mitä perheet todellisuudessa toivoivat ja 
tarvitsivat. Jokaiseen toiveeseen pyrit-
tiin tarttumaan ja toteuttamaan toiveet. 
Kuinka ihania ideoita nousikaan esiin. 
Työntekijät uppoutuivat työhönsä, suun-
nittelivat, opiskelivat asioita, ideoivat ja 
tekivät. Ryhmiä alkoi nousta pystyyn 
ja toiminta rullata kiihtyvällä vauhdil-
la - kaikille jotakin. Ajatuksena oli että 
jokainen hankkeessa mukana oleva löy-
täisi itseä kiinnostavan asian, jonka pariin 
tulla ja samalla tavata muita perheitä. 
Tekemisen meininki oli huikeaa!

olisi aika tehdä puolivälin yhteenvetoa 
koetusta. Oli upeaa kiivaasta menosta 
hengästyneenä katsoa taaksepäin ja 
arvioida toimintaa. Oli liikuttavaa lukea 
perheiden palautteita toiminnasta. Mo-
nessa perheessä oli tapahtunut oival-
luksia, kuinka perheen arki oli muut-
tunut toimivammaksi ja vuorovaikutus 
perheen sisällä vahvistunut. 

Olimme innoissamme kuinka paljon 
olimme saaneet aikaan hyviä asioita 
perheiden hyvinvoinnin eteen, mutta 
samaan aikaan meitä ja matkalaisiam-
me vaivasi hienoinen matkaväsymys 
ja runsaudenpula. Toimintaa oli jo niin 
paljon, että se alkoi syödä itseään. 
Perheillä oli välillä hankaluuksia pysyä 
perässä, mitä kaikkea hankkeessa ta-
pahtui, ja niin oli välillä työntekijöilläkin. 
Oli selkeästi aika kokoontua lennon-
johtotornissa Ohjaamolaisten kesken ja 
jäsentää hieman toimintaamme. Mikä 
oli tärkeintä? Mihin haluttiin keskittyä? 
Mitä perheet kertoivat meille?
Vaikka lapsi oli kokoajan hyvinvoinnin-
keskiössä, oivalsivat työntekijät, että iso 
osa työmaata tehdään aikuisten parissa. 
Perheiden aikuisia haluttiin tukea. Van-
hemmuus, parisuhde ja omaishoitajuus 
nousivat teemoiksi, joihin keskityttiin ja 
joiden ympärille rakennettiin ryhmiä, 
luentoja ja kursseja. Lapsille suunnatut 
harrastukset kohdennettiinkin koko per-
heen yhteisiksi harrastuksiksi. Mummo-
teivätkä autokuskitkaan olleet välttyneet 
osallistumasta toimintaan mukaan. Koko
perheen yhteenkuuluvuutta, hyvinvoin-
tia ja lasten osallisuutta tuettiin erilaisten 
ryhmien, ja perhetapahtumien muodos-
sa. Oli metkaa tehdä yhdessä asioita! 

Loppumatka meni leppoisassa, mutta 
aktiivisessa olotilassa. Perheille tarjottiin 
juuri niitä asioita, mitä perheet toivoivat

čč
oli huojentavaa, että jossain pai-
kassa sai olla vain taVallisena 

Perheitä löytyi koko ajan lisää. Oli il-
miselvää, että juuri tämän tyyppiselle 
toiminnalle, jossa lapsen diagnoosi ei 
ollutkaan keskeinen tekijä, oli tarvet-
ta. Keskeistä kaikessa toiminnassa oli 
yhdessä olo. Vihdoinkin oli paikka, jossa 
koko perheen tarpeet otettiin huo-
mioon. Oli huojentavaa, että jossain pai-
kassa sai olla vain tavallisena perheenä. 
Kukaan ei kysellyt lääkärintodistusten 
perään, eikä määritellyt perhettä jonkin-
laiseksi. Perhe sai itse määritellä itsenä 
ja tarpeensa juuri omanlaisekseen ja 
valita toiminnot sen mukaan. Kynnys 
mukaan lähtemiselle oli matala. 

Vuonna 2016, puolessa välissä matkaa, 
kun kaikenlaista oli jo tullut koettua ja 
tehtyä, huomasivat matkanvetäjät, että
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ja tarvitsivat. Energia saatiin kohdennet-
tua oikeisiin asioihin ja aikaa jäi jälleen 
uuden luomiseen. Matkanjärjestäjät 
totesivat matkan olevan niin hieno, että 
mahdollisimman monen perheen olisi 
päästävä nauttimaan siitä. Kuitenkaan 
kaikkia perheitä ei voitu tavoittaa syys-
tä tai toisesta. Tiedossa oli, että joissain 
perheissä ei vain ollut mahdollisuutta 
lähteä kotoa ja osallistua toimintaan 
mukaan. Pohdiskelimme, kuinka tukea 
juuri näitä perheitä. Vuoden 2017 alussa 
www.hyvinvoivaperhe.fi –menetelmä-
sivusto näki päivänvalon. Menetelmä-
sivustolle oli huojentavaa saada näky-
väksi osa siitä kaikesta, mitä perheiden 
kanssa oli yhdessä koettu. 

Nyt olemme matkamme siinä vaihees-
sa, että matkalaukkuja on aika alkaa
pakkaamaan kotiinlähtöä varten. Tätä 
kirjoittaessani en voi välttyä liikutukselta. 
Kuinka kiitollinen, mutta samalla haikea 
olo onkaan. Hankerahoitusten tarkoituk-
sena on luoda jotain uutta ja toimivaa. 
Sen olemme totisesti tehneet! Varpaat 
ja sormet ristissä toivomme, että yhtei-
nen hyvät työmme, tulokset ja vaiku-
tukset sekä tietysti toiminnan todellinen 
tarve on pystytty osoittamaan rahoitta-
jallemme STEAlle ja toimintamme saa 
jatkoa. Hyvinvoiva Perhe HYPE –hanke 
päättyy vuoden 2017 lopussa, mutta 
sille on haettu kohdennettua toimin-
ta-avustusta toiminnan jatkumiseksi. 

Pidetään matkaviiri korkealla ja usko-
taan, että yhteiset matkamme tulevat 
jatkumaan. Suurin kiitos teille! <3

Salla Jämsén, Perhetoiminnan kehittäjä

lukuisia lukuja ja kartoitettu-
ja kerhokertoja
Hanketta on lehden painoon mennessä 

kulunut kolmen työntekijän voimin n. 3 

vuotta ja 5 kuukautta. Hanke oli ensimmäi-

nen kehittämishanke yhdistyksessä, joka on 

suunnattu erityislapsiperheille. Tätä ennen 

kehittämistoimintaa on yhdistyksessä tehty 

kahdeksassa kehittämishankkeessa.

Hankkeen toimintojen käynnistyessä suun-

nitelmapaperia oli käytettävissä 80 arkkia ja 

perheitä hätyytelty kahden kyselyn voimin. 

Tavoitteita oli hankkeen alkaessa haalittu 

reippaalla kädellä kymmenisen kappalet-

ta ja rahoittajallekin luvattu, että perheitä 

tavoitetaan 100. Vuosittain yllätyksenä 

työntekijöille tuli rahoittajan raportointiin 

vaativat merkkimäärät, jotka aina olivat liian 

pieniä.

Vuosien aikana erilaisia ryhmiä, tapahtumia, 

leirejä ja lomia on mahdollistettu noin seit-

semänkymmentä joiden lisäksi kahdeksan 

toimintaa on jäänyt toteutumatta. Yksittäi-

siä toimintakertoja, tapahtumia ja leirejä on 

ollut yhteensä noin 250. Toiminnoissa on 

ollut mukana parisataa perhettä ja reip-

paasti enemmän on ollut viestinnän piirissä. 

Palautekyselyitäkin on ehditty keräämään 

lukematon määrä. 

Monet toiminnot ovat toteutuneet yhteis-

työkumppaneiden avustuksella ja palave-

ripenkkiä onkin kulutettu kutakuinkin 250 

kertaa.

Yhdistyksen sivujen alla oleva perheille 

-alaosiossa on vieraillut nelisen tuhatta 

kävijää. Hankkeessa syntyi sivutuotteena 

hyvinvoivaperhe.fi –menetelmäsivusto, joka 

julkaistiin vuoden 2017 helmikuussa, käyttä-

jiä sivustolla on ollut viisi ja puoli tuhatta.

Tiia Ikonen, perhetoiminnan kehittäjä
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messutouhuja

Hyvinvoiva Perhe HYPE –hanke ja sa-
malla myös Oulun seudun omaishoitajat 
pääsivät näkyville Emma&Elias –avus-
tusohjelman messuosastolla Hyvinvoin-
ti- ja Kädentaitomessuilla Ouluhallilla 
14.–15.10. Avustusohjelma on Lasten-
suojelun keskusliiton ja entisen Ra-
ha-automaattiyhdistyksen eli nykyisen 
STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen hallinnoima ohjelma, 
jonka piiriin on kuulunut yli kolmekym-
mentä lapsi- ja perhe- sekä nuorisotoi-
minnan hanketta tai toimintoa. Ohjelman 
tarkoituksena on ollut tukea hankkeita 
ja toimintoja parhaimpaan mahdolliseen 
tulokseen. Tukitapoja on ollut monen-
laisia ja näkyvyyden tukeminen on yksi 
tapa tukea toimintaa. HYPE –hanke 
toivoi saavansa messuilta näkyvyyttä 
hankkeen lisätuotteena syntyneelle si-
vustolleen www.hyvinvoivaperhe.fi. 

Messuille meneminen on aina yhden-
lainen prosessi, joka alkaa oikeastaan jo 
silloin, kun päätös lähtemisestä tehdään. 
Sen jälkeen ideoidaan messupisteen 
toiminnallisuuksia – mitä meidän pis-
teellä on tarjolla lapsille? Miten saadaan 
parhaiten näkyvyyttä sivustolle? Usein 
ajatukset ja ilmoille heitellyt ehdotuk-
set jäävät hautumaan porukan mieliin. 
Muutamaa kuukautta ennen messuja 
tai, unohduksen sattuessa, viime hetkel-
lä tilataan messuosastoille tarpeellisia 
tuotteita. Lastensuojelun Keskusliitto 
muisti messuosastoa 300 Lapsen maa-
ilma lehdellä, jotka tulivat hyvissä ajoin 
syyskuussa ja majoittuivat työntekijöi-
den pöytien alle. 

Varsinainen säpinä on päällä päivää 
kahta ennen messuja, kun Kortteeril-
la kasataan, tulostetaan, arvotaan ja 
pää-tetään mitä kaikkea mukaan tarvit-
see ottaa. Kokouspöytä ja sen vierustat 
alkavat täyttyä tavaroista. Samalla käy-
dään kyselykierros läpi kaikkien kanssa, 
ettei minkään lähitulevaisuuden toimin-
non mainos jäisi tulostamatta mukaan. 
Lastenpöydässä siis askarrellaan? Onko 
askartelusaksia, paperiliimaa? Missä 
on pyykkipojat ja miksi tulostin printtaa 
a4-arkkia, vaikka toive oli suuremmasta?

Perjantai-iltapäivänä lastataan tavarat, 
lasten pöytä tuoleineen, naulakko ja 
kahvilanpöytä yhteen henkilöautoon, 
jonne heliumpullo on jo aamusta lastat-
tu ja lähdetään kohti Ouluhallia. Messu-
paikalla on vielä rauhallista ja nokkakär-
rytkin löytyvät käyttöön ilman
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suurempia haahuiluja. Messupaikan ra-
kentaminen sujuu kuitenkin rutiinilla, 
vähän kinkkanat esittelypöydät kasataan 
jo melko näppärästi ja roll-upit noste-
taan ylös vaivatta. Hallilla tavataan myös 
toinen osaston toimintoihin osallistuva 
toiminto: Koulutus Elämään –säätiö tuli 
messuille iPad kasan kanssa, joilla voitiin 
kertoa kävijöille niin hyvinvoivaperhe.fi 
–sivustosta kuin säätiön tuottamista toi-
minnallisista verkkotoiminnoista lapsille.

Lauantai oli aamusta lähtien todel-
la vilkas ja kaikki käsiparit olivat mes-
suosastolla tarpeen. Mukana oli niin 
vapaehtoisia, hallituksen jäseniä kuin 
työntekijöitäkin. Viikonlopun aikana koh-
dattiin ainakin lyhyen keskustelun tasol-
la parisataa ihmistä, palloja jaettiin niin
paljon, että helium loppui jo sunnun 
taiaamuna. Lasten pisteellä oli jatkuvasti

piirtäjiä, askartelijoita tai pihlajanmarja-
korujen tekijöitä. Lapsen maailma leh-
detkin loppuivat sunnuntai-iltapäivänä. 
Yhdistys sai lisää jäseniä ja muutamia 
omaishoitotilanteen tunnistamisiakin 
tapahtui. Hyvinvoivaperhe.fi:n sivus-
toa pystyi kokeilemaan iPadien lisäksi 
tietokoneen kautta ja sivuston mainosta 
jaettiin satoja. Toivotaan, että panostus 
kannatti!

Sunnuntai-iltana viideltä näytteilleaset-
tajat saivat alkaa purkaa osastoja. 45 
minuutissa olimme purkaneet osaston, 
pakanneet sen autoon ja tuoneet tavarat 
takaisin Kortteeriin. Hyvin nukutun yön 
jälkeen aamuvirkuimmat purkivat mes-
sutavarat varastoihin ja kaappeihin.

Tiia Ikonen, perhetoiminnan kehittäjä
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omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta
etäomaishoitajien ryhmä on tar-

koitettu kaikille etäomaishoitajille 
iloksi ja Virkistykseksi.  tule mu-
kaan kokemaan vertaistuen voi-

maa!

Etäomaishoitajien ryhmän vuoden vii-
meinen kokoontuminen perjantaina  

8.12., jolloin virkistäydytään. 
Ilmoittaudu etukäteen! Lehteä tehtä-

essä vielä vapaita paikkoja!

Ryhmää ohjaa Merja Puranen, p. 040 
748 6428.  Tapaamispaikkana on yleen-

sä  Ommaiskortteeri osoitteessa Iso-
katu 47, katutaso. Kun Ilmoittaudut, niin 
tarkista tapaamispaikka Merjalta ennen 
kokoontumista. Ryhmän valitsemasta 

aiheesta riippuen saatamme kokoontua 
muuallakin.

tervetuloa mukavaan 
joukkoon, myös uudet 

etäomaishoitajat!

kerho on tarkoitettu sinulle, jonka 
omaishoitajuus on päättynyt hoi-
dettavan kuolemaan. vertaisiltam-
me tukea ja voimaa saaden, suun-
taamme ajatukset huomiseen, pois 

surusta – kohti Valoa. 

kokoonnumme ommaiskortteerissa, 
isokatu 47, katutaso.

Ti 5.12.2017 klo 14.00–15.30
Ti 6.2.2018 klo 14.00–15.30

Loput kevään ajankohdat ilmoitetaan 
seuraavassa Kortteeriuutisten numeros-

sa. 

Lisätietoja: 
Anna-Liisa Kallio p. 040 8390 688 tai 

Marjukka Kontio p. 0400 817 468

tervetuloa lähemmäksi!

etäomaishoitajien kokoontu-
misia 2017

katse huomiseen kerhon ko-
koontumisia 2017-2018
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isava neniäliheM .niisieprat niisillölisky atsimusaulevlaP  
nidokulevlap nesillavrut aj näsiythiiv 6102 assuuksarram  

 .niirukkaaK nuluO

  

aavioh atsituakorouviräpmy ätsillölisky aaojrat itokulevlaP  
alleeula allesillahuar ,ellisimhiäki atsimusaulevlap äkes  

 .ässedyysiehäl nediulevlap neivyh

  

  

 :atsiokiapsakusa aj atsannimiot ajoteitäsiL

 ivräjarO aniitsirK ajathojnökisky

 iat fi.nenialihem@ivrajaro.aniitsirk ,4527 851 040 .p

 oituA iraS ökkillääpitnyym

 fi.nenialihem@oitua.iras ,681039 0040 .p

uluO 02409 ,01 ajukakluS  fi.nenialihem | 

Apua kotiin 
Caritaksesta

Tarjoamme ikäihmisille monipuolisia 
kotipalveluja, asiointiapua ja koti-
sairaanhoitoa kotona asumisen 

tueksi ja turvaksi. 

Omaishoitajille tarjoamme lisäksi
kotiin annettavaa palvelua lakisää-
teisten vapaiden järjestämiseksi. 

Hoitajamme tulee kotiinne sovituksi 
ajaksi, usein useammaksi tunniksi.

Palvelua saa kunnan myöntämällä
 palvelusetelillä tai omakustanteisesti.

Ota yhteyttä, 
kerromme mielellämme lisää.

 

TIEDUSTELUT: 
Palveluohjaus

puh. 040 769 8615/ 
Anna-Leena Kallio
www.caritaslaiset.fi
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Muistin siskonpojan 
nimen. Alina muisti 

aamulääkkeet.
Paras hoivapalvelu auttaa ihmistä elämään oman 
laistaan elämää. Usein hyvä elämä on asumista 
omassa kodissa, tutun ihmisen hoitamana.  

Alina tarjoaa monenlaisia hoivapalveluja: kylvetystä, 
lääke huoltoa, lääkärissä käyntiä, ulkoilu- ja virkistys-
palveluja. Alina lomittaa omaishoitajia ja antaa 
omaishoitajalle mah dollisuuden hengähtää hetken 
arvokkaasta ja vaativasta työstä. 

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoitus käynti

Alina Oulu
Puh. 044 455 6540
marja.wottke@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

    pääyhteistyökumppanimme     yhteistyökumppanimme 2017

Oulun alue. Yrittäjä Marja Wöttke
Piia Ahola 044 237 3675 
Pakkahuoneenkatu 20 A 15, 90100 Oulu  

                                         

Tällä kupongilla -10% leikkauksista.
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Oulun seudun omaishoitajat 
ry 

Ommaiskortteeri, 
Kumppanuuskeskus, 
Isokatu 47. katutaso 

avoinna arkisin klo 10.00-
14.00  

Ommaiskortteerin 
p. 08 882 1690

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p. 040 526 8105


