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keVÄtkokouskutsu
Oulun seudun omaishoitajat ry:n kevätkokous pidetään 
Tiistaina 24.4.2018 klo 18.00 alkaen Ommaiskortteerissa, 
osoitteessa Isokatu 47, katutaso. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Yhdistyksen tiedotus ja ajankohtaiset asiat
Toimintaa omaishoitajille
Erityislapsiperheille
Etäomaishoitajille

lehden Värikoodit

ommaiskortteeri  on suljettuna kesäloman aikana           
23.6. - 29.7.2018
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toiminnanjohtajan palsta                                                    

Olen usein miettinyt omaishoitajia, keitä 
he oikeasti ovat? He ovat ihan tavallisia 
ihmisiä; äitejä, isiä, vaimoja, miehiä, poi-
kia, tyttäriä, siskoja, veljiä, ystäviä. 
He voivat olla saman katon 
alla asuvia, naapureita 
tai kaupungin toiselta 
laidalta omaisistaan 
huolehtivia. He 
voivat olla myös 
etäomaishoitajia, 
joiden vastuul-
la on satojen-
kin kilometrien 
päässä tärkeä 
läheinen. Jollakin 
omaishoitajan työ 
voi olla jo taka-
na, toisilla matka 
on vasta alkamassa, 
usein ilman määräaikaa.

Omaishoitajat ovat heitä, jotka us-
kaltavat valita läheisensä hyvinvoinnin. 
Läheisen hyvinvoinnin valitseminen vaa-
tii tahtoa, mutta myös huumoria, jotta 
jaksaa. Mitä kaikkea muuta tuon tahto-
misen taakse kätkeytyykään? Toisen hy-
vinvoinnista huolehtiminen vaatii pitkää 
pinnaa. Se vaatii sitä, että on valmis ym-
märtämään ja tukemaan, rakastamaan. 
Se on myös velvollisuuden tuntoa, jossa 
helposti oma itse ja omat tarpeet unoh-
tuvat. Mutta ennen kaikkea se on toisen 
arvostamista ja välittämistä.

Toivon samaa myös omaishoitajille. Että 
he arvostavat ja välittävät itsestään, jotta 
jaksavat välittää läheisestään. Uskon 

siihen, että voit antaa rakkautta 
muille juuri sen verran kuin 

rakastat itseäsi. Sen 
vuoksi onkin tärkeää, 

että omaishoita-
ja on myös sen 
verran itsekäs, 
että ottaa aikaa 
itselleen, omille 
harrastuksilleen 
ja ystävilleen. 
Omaishoitajalla 
on oikeus niin 

normaaliin elä-
mään kuin vain on 

mahdollista. Hänellä 
on oikeus saada rak-

kautta, oikeus nauraa ja 
iloita. Ennen kaikkea hänellä 

on oikeus olla oma itsensä.

Oulun seudun omaishoitajat ry, Joen-
suunseudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry toteuttavat yhteisen 
12 tahtoa -kampanjan vuonna 2018, 
jolloin yhdistykset täyttävät 20 vuotta. 
Kampanjamme tarkoituksena on tehdä 
näkymätön näkyväksi – kertoa suo-
raan ja mutkattomasti mittaamattoman 
tärkeästä työstä. Työstä, jota yhteiskun-
tamme ei vieläkään oikein tajua.

tehdään näkymätön näkyVäksi!
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12 tahtoa -kampanja käynnistyi 11.1.2018 
ja se kestää koko vuoden. Kampanja tu-
lee näkymään kaikissa sosiaalisen me-
dian kanavissamme, Kortteeriuutisissa, 
kuin myös vuoden aikana tapahtuvassa 
toiminnassamme. 

Osoitteessa www.12tahtoa.fi julkaistaan 
joka kuukausi uusi omaishoitajan tahto 
eli näkökulma, joka valottaa omaishoi-
don arkea ja paikallisten omaishoitoyh-
distysten työtä.

Tammikuussa julkaistu ensimmäinen 
tahto oli sitkeys. Omaishoitajan arki on 
monesti yksinäistä puurtamista ja omas-
ta jaksamisesta huolehtiminen voi jäädä 
vähälle. Kuitenkin on myös hoidettavan 
edun mukaista, että omaishoitaja voi 
hyvin. Ammattilaisten tarjoaman tiedon 
ja tuen lisäksi omaishoitaja tarvitsee vir-
kistystä, kuntoutusta ja vertaistukea. Ja 
omaishoitaja tarvitsee myös sitkeyttä!

Helmikuun tahto on ystävyys ja sitä 
juhlistammekin 14.2.  järjestettävällä ta-
pahtumalla yhteistyössä Kärppä Ladies 
-toimijoiden kanssa. Tapahtumasta löy-
tyy lisätietoja tässä jäsentiedotteessa. 
Toivottavasti näemme teitä runsaslukui-
sina juhlavuotemme eri tapahtumissa!

Iloa ja valoa tulevaan vuoteen toivot-
taen,

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
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Alkava vuosi on juhlavuosi. Yhdis-
tyksemme täyttää 20 vuotta ja koko 
vuodeksi riittää tapahtumia. Seuraa 
tiedotusta eri medioissa. Haluan kui-
tenkin mainita tässä yhden tapahtu-
man: Pärnun kylpylämatkan toukokuun 
loppupuolella. Uskon että siitä tulee 
ikimuistoinen. Hoidot ovat laadukkaita ja 
kaupungissa on jo vihreä kesä. Pärnu on 
puistojen kaupunki meren rannalla.

Yhdistyksemme on ponnistanut kahden 
rohkean naisen, Minnamaria Salmisen ja 
Marja-Liisa Kuukasjärven aloittamasta 
vapaaehtoisvoimin toimivasta järjes-
töstä Suomen toiseksi suurimmaksi 
omaishoitajien järjestöksi, jolla on tällä 
hetkellä eniten työntekijöitä Suomen 
paikallisyhdistyksistä. Työtä on tehty 
omaishoitajien parhaaksi ammatillisella 
otteella, sydän lämpimänä.  Toimintam-
me on ollut laadukasta ja pitkäjänteistä; 
niinpä monet hankkeet ovat johtaneet 
pysyvään toimintaan tai toiminta- ja 
kurssimalliin.

Perustehtävämme on muuttumaton: 
huolehtia omaishoitoperheiden hy-
vinvoinnista ja arjen sujuvuudesta.  
Haasteellisena koemme tällä het-
kellä erityislapsiperheiden tilanteen. 
Omaishoidosta puhuttaessa pääpaino 
tahtoo olla ikäihmisten huolenpidossa. 
Olemme saaneet arvokasta kokemusta 
erityislapsiperheiden kanssa työskente-
lemisestä nyt loppuneessa Hyvinvoiva 
perhe HYPE-hankkeessa. 

Rahoituksen olemme jo saaneet pie-
nempimuotoiseen Erityistä energiaa

 hallituksen pakeilta           

-hankkeeseen, jossa kehitetään erityis-
lapsiperhetyötä. Se on STEA:n Kaikil-
le eväät elämään-avustusohjelman 
osahanke.

Alkavana vuonna kehitämme myös 
Oulun kaupungin ja meidän välistä 
Omaishoidon kehittämisen vuorovaiku-
tuksellista toimintatapaa, joka on saanut 
valtakunnallistakin tunnustusta. Tun-
nette varmasti Ommaisraadit, jotka ovat 
osa sitä. Uutisoimme jatkossa Korttee-
riuutisissa raadin saavutuksista.  Suuri 
tavoitteemme on saada toimintatapa 
uuden, perustettavan maakunnan toi-
minnan osaksi. 

Vapaaehtoistyö on meille arvokasta, 
siksi aiommekin jakaa Vuoden vapaa-
ehtoinen-palkinnon uutena tunnustus-
tyyppinä entisten Vuoden omaishoi-
tajateko-palkinnon ja yhteistyön 
kunniakirjan lisäksi. 

Minnamaria Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi, 

yhdistyksen perustajajäsenet.
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Tulevaisuuden yhteiskuntaa suunni-
tellaan niin että yksilön vastuu kasvaa, 
niin myös omaishoitajan.  Onkin tärkeää 
kiinnittää entistä enemmän huomiota 
omaishoitajan osaamiseen ja jaksami-
seen. Ponnistelemme sen eteen, että 
omaishoitajalle jää riittävästi omaa aikaa 
ja tarvittaessa mahdollisuus ansio-
työhön. Oulun seudun omaishoitajat 
-yhdistys on tehnyt vuosia - ensimmäi-
senä Suomessa- pitkäjänteistä työ-
tä omaishoidon ja työn yhdistämisen 
mahdollistamiseksi. Nykyisessä lainsää-
dännössä ei pitäisi olla esteitä, mutta 
ratkaisut on tehtävä työpaikoilla. Tämä 
edellyttää joustavia käytäntöjä sekä 
omaishoitomyönteistä asennetta.

Tulevaisuus on muutenkin haasteita 
täynnä. Sote-uudistuksen tultua voi-
maan nykytilanne muuttuu oleellises-
ti, kun maakunta tulee mukaan uutena 
toimijana.  Kaupungin tehtäväksi jää 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Sen tulee läpäistä kaikki kunnan perus-
toiminnot: sivistys- ja kulttuuripalvelut, 
maankäytön, kaavoituksen ja asunto-
tuotannon, kuten hyvinvointilautakunta 
esittää lausunnossaan Oulun Muuto-
sohjelma 2020:stä. Yhteistyö kaupungin 
kanssa on entistä tärkeämpää.  

Oletan, että ikäihmisten asumiskysy-
mykset nousevat nykyistä enemmän 
keskusteluun. Ei vähiten siksi, että viral-
linen taho painottaa kotona asumista 
pääasiallisena asumismuotona. Nyt jo 
kotona asuu Oulussa 92-93% ikäihmisis-
tä.  Omaishoitajan työpaikka on koti. 

                                               

Onko se aina sopiva työpaikaksi ja onko 
se turvallinen? Minkälaiseen asumi-
seen ikäihmisillä on jatkossa varaa? 
Minä kannatan ns. yhteisöllistä asumis-
ta. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, 
että iäkkäämmät ihmiset ovat muita 
kiinnostuneempia asumaan yhteisölli-
sessä asumismuodossa. Se on erityisen 
onnistunut asumistapa, silloin kun se 
on osa palvelu- ja hyvinvointikorttelia. 
Kun omasta korttelista tai jopa omasta 
talosta löytyy palveluja, mukaanluettu-
na myös terveyspalvelut. Se vapauttaa 
omaishoitajan lepoon ja virkistykseen.

Toivotan kaikille lukijoillemme hyvää 
vuotta 2018!  Oulun seudun omaishoita-
jat  yhdistyksellä on vakaa avustuspohja 
STEA:n kautta. Meillä on toimivia hyviä 
käytäntöjä ja toimiva edunvalvonta.  
Meillä on hyviä yhteistyökumppaneita 
ja monipuoliset verkostot.  Näillä resurs-
seilla teemme parhaamme omaishoito-
perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Taina Pitkänen-Koli, pj.
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lÄhde kanssamme juh-
listamaan oulun seudun 
omaishoitajat - yhdistyksen 
20-VuotisjuhlaVuotta keVÄi-
selle kylpylÄlomalle pÄrnuun       
24.-29.5.2018

Matka on tarkoitettu omaishoitajille 
(virallisille ja epävirallisille), sekä muille 
yhdistyksen jäsenille. 

Matkan hinta puolihoidolla on jäsenille 
435 euroa/henkilö, muille 495 €/hen-
kilö. Yhden hengen huoneen lisä on 110 
€. Matkan hinta laskutetaan huhtikuun 
lopussa. 

kylpyläloma pärnuun

 ¶ Enintään 3 lääkärin suosittamaa 
hoitoa/päivä

 ¶ Hemmottelevan spa- ja saunakes-
kuksen sekä kuntosalin käyttö

 ¶ Opastettu päivän retki Riikaan ja 
ruokailu Riikassa

 ¶ Iltapala saapumispäivänä  
 ¶ Buffet-aamiainen lähtöpäivänä  
 ¶ Lounaat meno- ja paluumatkalla
 ¶ Matkanjohtajat ovat mukana koko 

matkan ajan

Sitovat ilmoittautumiset 20.4. mennes-
sä Marjo Pekkala, p. 040 350 5955. Pe-
rumiset valmismatkaehtojen puitteissa.

Matkalle tarvitaan passi tai virallinen 
henkilötodistus. Matkalle lähtijöille 
lähetetään tarkempi matkaohjelma tou-
kokuussa. Yhdistyksellä ei ole yhteistä 
vakuutusta matkalle, vaan jokainen 
huolehtii itselleen halutessaan oman 
matkavakuutuksen.

 Hintaan sisältyy:
 

 ¶ Edestakainen kuljetus OTP Travelin 
turistibussilla, ei matalalattia.

 ¶ Lähtö Oulun linja-autoasemalta 
24.5. klo 5.00

 ¶ Paluu Oulun linja-autoasemalle 
29.5. noin klo 23.00

 ¶ Laivamatkat kansipaikoin meno- ja 
paluumatkalla

 ¶ Majoitus kahden hengen huonees-
sa uudistetussa Tervis Kylpyläho-
tellissa

 ¶ Puolihoito
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aVoimet ovet 
ja vappumyyjäiset!
ommaiskortteerissa on 

aVoimet ovet
pe 27.4. klo 10.00 - 14.00!

mukana menossa oVat yhteistyö-
kumppanimme, jotka esittelevät pal-

velujaan ja tuotteitaan!

tervetuloa Vappusiman ostoon ja 
nauttimaan munkkikahVit!
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oulun seudun omaishoitajien matka 
oulusta rodokselle 19 - 26.10.2017 

Matkakerholaiset  lensivät  tänä vuonna 
Rodokselle-auringonjumala Helioksen 
saarelle. Kohteena  saarella oli Ialyssos
kaupunki ja Filerimos Village-hotelli all 
inclusive-palveluin (kaikki ateriat, paikal-
liset juomat ja allasbaarin välipalat)

Hotelli sijaitsi vehreässä maalaismaises-
sa ympäristössä, josta oli hyvät yhteydet 
Rodoksen kaupunkiin (8km) ja läheiseen 
Ialysossokseen (2km).

Vieressä olevan päätien varrella oli olii-
vitarhoja ja perinteisiä kreikkalaisia taloja 
puutarhoineen - tunnelma mukavan 
maalaismainen ja kiireetön. Läheiselle 
rannalle oli matkaa hotellilta 800m. Ran-
ta oli täynnä litteitä, pyöreäksi hioituneita 
isoja kiviä, mutta vesi oli turkoosinväristä 
ja kirkasta.

Hotellissa oli hyvät palvelut loman viet-
toon. Hyvin hoidetulla piha-alueella oli 
aurinkotuoleja ja varjoja sekä 2 aikuisten 
uima-allasta ja upea iltavalaistus.

Rodoksen  matkojen lomakausi loppuu 
vuosittain marraskuun alkuun mennes-
sä jatkuen keväällä maaliskuussa. Useat 
hotellit, kaupat ja ravintolat sulkevat 
ovensa talvikaudeksi. Tämä tarkoitti 
myös, että hotellissamme oli vähänlai-
sesti vieraita ja saimme valita aurinko-
tuolit allasalueelta vapaasti ja ruokailuis-
sa ravintolassa saimme rauhassa nauttia 
hyvästä kreikkalaisesta ruoasta ilman 
jonotusta.

Hotellihuoneemme olivat remontoidut 
talvella 2017. Pientä jännitystä aiheuttivat 
vain ovien avainkortit ja avaimet.
Avainkortit vilkuttivat ajottain  punaista ja 
ne oli vaihdettava uusiin kortteihin. Pe-
rinteiset avaimetkin olivat haasteellisia 
ja ovet tuntuivat olevan persoonallisia ja 
vaativan tiirikkataitoja. 

Lauantaina teimme yhdessä Rodok-
sen kaupunkikierros-retken tutustuen 
Unescon maailmanperintökohteisiin va-
littuun suureen keskiaikaiseen kaupun-
kiin(Vanha kaupunki). Euroopan suurin 
keskiaikainen linnoitusalue on vilkas 
kaupunginosa,jossa asuu ja työskente-
lee tuhansia saarelaisia.
45 minuutin ostosaikana moni löysi tu-
liaiset kotiinviemisiksi. Osa ryhmästä toki 
palasi viikon aikana ostoksille Rodoksen 
vanhaan ja uuteen kaupunkiin. Taximat-
ka maksoi 20 euroa/4hlöä.

Rodoksella aurinko paistaa keskimäärin 
300 päivää vuodessa. Saimme nauttia 
jopa 26 asteen lämmöstä useana päi-
vänä, mutta parina päivänä sadekuurot 
virkistivät ilmanalaa.

                                               matkakertomus rodoksen reissusta
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Osa ryhmäläisistä osallistui  ” maisema-
retki bussilla” -kokopäiväretkelle saaren 
ympäri. Myös ” Symin saariretki laivalla”-
kiinnosti muutamaa ryhmäläistä.

Tiistai-iltana osa ryhmäläisistä käveli 8 
minuutin päähän perinteiseen perhe-
ravintola Pegasukseen musiikki-iltaan. 
Tarjolla oli 80-luvun hittejä ja Kostas-ra-
vintoloitsijan oma show.

Saimme nähdä Kostaksen palomiehenä,
skottina, taikurina ja päätteeksi pääju
mala Zeuksena. Saimme nauraa ihan 
kippurassa ravintoloitsijan muodon-
muutoksista ja taitavasta esiintymisestä. 
Kostas saatteli meidät myös henkilökoh-
taisesti ulko-ovelle. Efharisto poli = kiitos 
paljon Kostas.

Viimeisenä iltana kokoonnuimme 
päivällisen klo 20.30 jälkeen hotellin 
ala-aulaan yhteiseen illanviettoon ja lau-
lamaan suomalaisia lauluja Saku Sam-
makosta Rosvo Roopeen.

En voi kuin ihmetellä, että vain 4 tunnin 
ja 5 minuutin lentomatkan päässä Ou-
lusta on lomaparatiisi.

Hyvää ruokaa ja juomaa, aurinkoa, tur-
koosinvärinen meri, rauhaa, kiireettö-
myyttä, uusia tuttavuuksia, vertaistukea. 
Tätä kaikkea piti sisällään omaishoitajien 
LOMA.

Kiitokseni kaikille matkalaisille
Margit Luuri (matkanjohtaja)
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kolehdit ja  lipaskeräykset          20 -Vuotisjuhlajulkaisu

lahjoittajat

oulun eV.lut seurakunnissa kerät-
tiin kolehti omaishoitajien hyväk-
si omaishoitajien kirkkopyhänä 
26.11.2017.

Kolehti kerättiin Tuirassa, Oulujoella, 
Oulunsalossa ja Oulun Tuomiokirkossa. 
Kolehtituotto oli 1368,87 €. 
Lämmin kiitos seurakunnalle ja seura-
kuntalaisille.

Yhdistyksen lipaskeräyskampanja oli 
viikoilla 47 ja 48, jona aikana olimme lip-
paiden kanssa eri kauppakeskuksissa.
Tuotto oli 1544,19 € ja teimme taas 
omaishoitajien asiaa tutuksi!

Kiitokset myös kauppakeskuksille: Val-
kea, Zeppelin, Limingantullin Prisma ja 
Iin Kärkkäinen , että saimme olla tilois-
sanne keräyksen tiimoilta.

Yhdistyksemme juhlavuoden kunniaksi 
julkaisemme 20- vuotisjuhlajulkaisun 
joka tulee myyntiin 23.3, Hinnaltaan jul-
kaisu on 5 euroa.

Lehti ei ole siis jäsenjulkaisu, joten sitä 
ei postiteta jäsenistölle,

Juhlanumerossa on yhdistyksen histo-
riikki 20 vuoden ajalta, joten mielenkiin-
toista lukemista riittää. Myynnissä se on 
eri tapahtumissamme, sekä toimistol-
lamme Ommaiskortteerissa osoitteessa 
Isokatu 47, katutaso, Oulu. Ommaiskort-
teeri on avoinna arkisin klo. 10.00-14.00.

yhdistystämme ovat myös tuke-
neet Vuoden 2017 aikana erisuuruisin  
lahjoituksin seuraaVat tahot:

Labroc Oy                                            
English Club of Oulu
Oulu International Rotary Club                                   
Lions Oulu Terva                                               
Sanomalehti Kaleva                                                         
LBR-Tekniikka Oy              
Tuiran apteekki                 

Näistä saadut tuotot käytetään lyhentä-
mättömänä omaishoitajien hyväksi.
Lämmin kiitos kaikille tukijoille.
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erityistä energiaa!

erityistä energiaa! aloittaa toimin-
tansa vuoden 2018 alusta! hanke 
tähtää erityislapsiperheiden eriar-
voisuuden Vähentämiseen järjes-
tölähtöisen, ennaltaehkäisevän 
perhetyön aVulla. 

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa 
erityislapsiperheiden voimavaroja, vah-
vuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta 
ennaltaehkäisevällä kotona tapahtuvalla 
erityislapsiperhetyön interventiolla.

Kohderyhmänä ovat ilman omaishoi-
dontukea olevat erityislapsiperheet ja 
heidän perheyhteisönsä, joissa on alle 
29 -vuotias kotona asuva erityistä tu-
kea tarvitseva lapsi tai nuori. Hankkeen 
ulkopuolelle jäävät kehitysvammalain 
nojalla palveluita saavat perheet sekä 
omaishoidon tukea saavat. Toiminnassa 
huomioidaan erityisperheiden moninai-
suus esimerkiksi yhden vanhemman 
perheet, yksinhuoltajaperheet, maahan-
muuttajataustaisuus, eroperheet, moni-
lapsisuus jne. 

Tulemme kertomaan erityisperhetyös-
tä ja siihen hakeutumismahdollisuuk-
sista lähiaikoina lisää, joten kannattaa 
seurata yhdistyksen tiedotuskanavia!
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kempele
Ryhmä kokoontuu Hovintie 7 D 3 
klo 12.00 – 14.00 
Ma 15.1., 19.2., 19.3., 16.4  ja  21.5.
Ohjaajana Helena Lehtosaari p. 040 158 
4020

Ryhmä kokoontuu Seurakuntatalon kah-
vila Ilonpisarassa, os. Tiilitie 1 
klo 12.30 - 14.00
To 25.1. 
Ti 27.2. mahdollisesti retki Ouluun
To 22.3.,26.4. ja 31.5.
Toukokuussa on tulossa myös retki.
Ohj. Jaana Helisten-Heikkilä p. 040 779 
068

liminka
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla os. 
Pappilantie 6. klo 13.15 – 15.00 
Ma 29.1.,26.2.,26.3. ja 30.4.
Ma 28.5. Keväinen retki Liminganlahden 
luontokeskukseen, ruokailu, kahvit ja 
ohjelmaa. Retkellä mukana Oulun seu-
dun omaishoitajat ry. Lähtö Limingan S 
–marketin pihalta klo 11.30 ja paluu klo 
15.30 
Ohj. Antti Härkönen p. 044 752 1226.

muhos 
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla 
klo 13.15 – 15.00     
To 18.1.,15.2., 22.3., 12.4. ja 24.5. 
Ohj. Leena Leskelä p.040 547 0785

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa, os.Kirk-
kotie 10, klo 13.00

Ti 9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. 
Ohj. Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄVÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie 
klo 14.30 – 16.00
To 4.1. ja 1.2. 
To 1.3. Ommaiskahvila
To 5.4., 3.5. ja 7.6 Ohj. palveluohjaaja 
Sari Holappa p.050 430 9233 

lumijoki
Ryhmä kokoontuu  Lumilyhdyssä 
klo 15.00
Ma 29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5. 
Ohj. Anna Maija Parkkila

oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kauppiaan-
tie klo 13.30 -15.00
To 25.1. ja 22.2. 
To 22.3. klo 17.00 – 19.00 Ommaiskah-
vila 
To 26.4.
To 31.5. tai sitten virkistyspäivä kesä-
kuussa Peuhussa
Ohj. Riitta Markus-Wiksted

hailuoto
Ryhmä kokoontuu kunnan kerhotilassa 
klo 10.00 – 12.00
Ma 12.2. Ommaiskahvila
Ma 12.3. ja 16.4. 
Ma 21.5. Omaishoitajien retki (suunni-
tellaan retkeä huhtikuun tapaamisessa). 
Omaishoitajayhdistyksen työntekijät 
mukana.
Ohj. Marja Ranta- Suomela p. 040 743 
0382

omaishoitajaryhmien kokoontumiset kevät 2018
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mukaVaa yhdessäoloa, auttamista ja iloa
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omaishoitajien terveystarkastukset

          omaishoitaja oletko jo käynyt terveystarkastuksessa?

Haluatko antaa palautetta ja kertoa kokemuksestasi? Viemme terveiset ja asiaa 
eteenpäin Oulun kaupungin terveydenhuollosta vastaaville, jotta omaishoitaja saa 

jatkossakin mahdollisimman hyvää palvelua ja tulee kuulluksi ja autetuksi.

Ota yhteyttä joko yhdistys@osol.fi tai heini.kemola@osol.fi 



16

yhdistys on ollut monessa mukana. 
tässä muutamia tunnelmakuVia eri 
tapahtumista syksyn ja alkutalven 
aikana.

ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia

oulun kaupungin teatteri lahjoitti kon-
serttilippuja omaishoitajille ”suomi 
kiittää”-konserttiin, liput menivät, kuin 
kuumille kiVille ja tapahtuma oli oikein 
mieluinen.

minna, marja ja marjo pääsivät kukkosen 
lassen kanssa samaan kuVaan!

maaret kallio oli luennoimassa oulussa 
1.12.

eila kinnunen oli on-
nekas herkkukorin 
voittaja joulumyy- 
jäisistämme.
myyjäiset ja aVoimet 
oVet oliVat 28.11       

taina hickey  Voitti 
korillisen herkku-
ja maaret kallion 
luennon yhteydessä 
suoritetussa ar-
vonnassa 1.12.
        

arVontalaulu raikasi! onnea Voittajille!
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

 taidokas nuori  
  musikantti       

matti hernberg
 säesti meitä lau-
lajia kauneimmat 

joululaulut-
illassa.

vuoden 
omaishoitajate-
kopalkinnon sai 
erityislapsen 
äiti anna-sofia 
heikkinen, mu-
kana kuVassa  
ihana pieni oli-
via ja minna-
maria.

kunniakirjan sai 
sanna tuovi-
nen tarina ja 
kosketus oy:stä.
( sanna Vasem-
malla).
 salla.

yhteistyökumppa-
nin kunniakirjan 
2017 sai oulun kau-
pungin palVeluoh-
jauksesta aVo-
huollon ohjaaja 
marjut kauppi.

 joulutunnelmaan Virittäytymistä       
 kauneimmat joululaulut - illassa 

yhdistyksemme jakoi  vuoden omaishoitajatekopalkiinnon ja kunniakirjat joululauluti-
laisuuden yhteydessä 13.12.2017
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poikkeahan jutuelemaans-
samme

!poikkeahan
jutustelemassa!

ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

     saimme kaleVasta lahjoituksen 4.1.
vasemmalta toiminnajohtajamme min-
namaria ja hallituksentaina, sekä nina 

alatalo kalevasta.

ommaiskortteerissa Vietettiin ommaiska-
haVilan keVätkauden avajaisia 24.1.2018.
paikalla oli runsain mitoin Vanhoja ja tu-
leVia tuttuja tutustumassa toimitaamme
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Hiljattain sain puhelun muistisairaan 
omaishoitajalta: ”Mitä nyt teen? Siskoni 
on menehtynyt. En päässyt sairaalaan 
hyvästelemään ja nyt häntä ei ole. Ha-
luaisin päästä hautajaisiin, mutta en voi 
jättää muistisairasta, levotonta puolisoa-
ni yksin kotiimme.” Suunnittelimme jär-
jestelyt ja omaishoitaja pääsi jättämään 
viimeiset hyvästit siskolleen.

Omainen ja omaishoitaja tarvitsevat oh-
jausta, tietoa ja psykososiaalista tukea. 
Syrjäytyminen ja elämän kaventuminen 
ovat uhka elämänlaadulle. Hoitajan on 
usein vaikea saada omaa aikaa hoitaa 
asioitaan ja virkistyä. Omaishoitajan on 
päästävä lääkäriin, kauppaan ja muille 
välttämättömille asioille. Harrastaminen 
ja oma virkistyminenkin ovat tarpeellista 
hyvän arjen ja elämän kannalta.
 
Omaishoitajalta kannattaa kysyä: ”Kuin-
ka sinä itse voit? Mitä muuta arkeesi 
kuuluu?” Kysyminen  kannattaa, sillä se 
hetki voi olla mahdollisuus omaishoita-
jan vastata: En enää kauan jaksa. Olen 
liian yksin.

Muistisairaan omaishoitajalla on eritys-
haasteet hoitaa omaistaan, kyseessä 
kun on aivosairaus. Hoito edellyttää eri-
tyisosaamista myös ammattilaisilta.

Omaishoitajuuden avulla valtio säästää 
miljardeja euroja.  Kotona hoidettavien 
ihmisten halutaan pärjäävän viimeiseen
hetkeen kotona, mikäli vain mahdollis-
ta. Myös omaiset haluavat usein toimia 
omaishoitajina ja pitää sairastunut 

omassa kodissaan. Omaishoitajan voi-
mavaroista yhteiskunta ei  ole huolis-
saan. 

Palveluiden saatavuuden ja tarjonnan 
kohdalla on resurssivaje. On väärin, että 
heidän jaksamisesta kiinnostutaan vas-
ta kun omaishoitaja sairastuu ja väsyy.

Kotikäynneillä kohtaan uupuneita ja 
usein monisairaita omaisia. Monet ovat 
jopa pakotettuja hoitamaan läheisiään, 
koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Väsy-
neet omaishoitajat kertovat syyllisyy-
destään. Uupuneena tulee sanottua pa-
hasti. Ärtyminen ja muistisairaan ruma 
kohtelu voivat heijastella omaishoitajan 
masennusta, jolloin hoidon laatu kotona 
uhkaa heiketä.

Miten kotona oikeasti pärjätään? Mitä 
tarkoittaa pärjääminen? Aivan liian yksin 
muistisairaat ja omaiset joutuvat sel-
viytymään liian vähäisillä resursseilla, 
lähes viimeisillä voimillaan. Tukea pitäisi 
saada kotiin omaisen jaksamisen ja hy-
vän arjen sujumiseksi. 

Kun omainen voi hyvin, saa muistisairas 
hyvää hoivaa. Omaishoitaja ja läheinen, 
älä jää yksin. Yhdistykset, Muistiliitto ja
järjestöt ovat omaishoitajia varten. Li-
säksi me moniammatilliset hoitoalan 
yrittäjät olemme tukenasi ja tulemme 
kotiinne rinnalle jakamaan ja auttamaan 
arjen haasteissa. 

Muistihoitoon perehtyneenä kauttani 
saa palvelua kotiin omaishoitajan va-

omaishoitajien voimaVarat ja uupumisen riski



21

paan palvelusetelin avulla.  Itse maksa-
vana asiakkaana palveluni on kotitalo-
usvähennys kelpoinen.

Tukea ja ohjausta kotiinne vapaa-ajan 
järjestelyyn. Muistisairaan hoitoon ja  
haasteisiiin keskusteluapua ja tukipal-
veluja.
Surun ja yksinäisyyden kohdatessa.

Autan mielelläni sinua ja läheisiänne. 
Sirpa Remahl

nyt on aika hakea vuoden 2018 
omaishoitajien kelan kuntoutus-
kursseille ja tuetuille lomille!

Tämän vuoden omaishoitajien kuntou-
tuskurssit ovat nyt haussa. Kela järjes-
tää kuntoutuskursseja sekä yksilö- että 
parikursseina. 
Parikursseille omaishoitaja ja omaishoi-
dettava osallistuvat yhdessä.  

Tiedot vuoden 2018 kursseista löytyy: 
http://www.osol.fi/omaishoitajille/
tukea-ja-toimintaa-omaishoitoon/#-
kuntoutus.

Tämän vuoden alusta myös alaikäisten 
lasten ja nuorten omaishoitajat voivat 
osallistua Kelan omaishoitajien kuntou-
tuskursseille. 

Omaishoitajat ja läheiset –liitto tekee 
yhteistyötä eri tuettujen lomajärjestöjen 
kanssa ja nyt on tämän vuoden lomat 
haussa. 

Tiedot lomista löytyy osoitteesta: 
http://www.omaishoitajat.fi/lomat tai 
katso kotiin ilmestyneestä lomaop-
paasta sopiva loma itsellesi.

Mikäli tarvitset apua kaavakkeiden 
täytössä ota yhteys Heiniin p. 040 526 
8105

kelan kuntoutuskurssit ja 

tuetut lomat

 VALID-muistihoito-ja koulutuspalvelut 
 Yli 20 vuoden työkokemus ikäihmisten                      

parissa

                    
-Ohjaus ja tuki muis-

tisairaan hoitoon 

kotikäynnillä

-omaishoitajan vapaan 

järjestäminen

-surussa tukeminen

-omaishoidon vapaan 

sijaistaminen palvelu-

setelillä tai itsemak-

saville

omasihoitajille ja lähei-

sille.

Autan mielelläni :

 Sirpa Remahl    
 Muistiasiantuntija, Sairaanhoitaja, Muisti- ja Vali-
 daatiohoitaja, Suomen muistiasiantuntijat ry:n 
 Alva, Kognitiivisen    lyhytterapian opiskelija     
                     
 p. 050-4326232                            
 www.validmuistihoito.fi
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”olen saanut sen mitä tulin 

hakemaan.”

        

pieniä palautepaloja voimaannu ja Virkisty - ryhmäläisiltä

Voimaannu ja virkisty- ryhmäläisiä. 

”käsillä tekeminen luonnon 

materiaaleista on ollut voi-

maannuttavaa.”

”mukaVaa yhdessäoloa sa-

mantapaisessa elämäntilan-

teessa oleVien kesken.”

”tarpeellinen ryhmä – voi huo-

kaista Välillä ja viettää mu-

kaVaa ja rentouttavaa hetkeä 

raskaan työn lomassa.”

”olen saanut vaihtelua arjen 

aherruksen lomaan.”

”olen saanut kurssilta uutta 

ajateltaVaa, uusia ideoita ar-

jessa jaksamiseen.”

čč

čĎ

ryhmä on antanut 
minulle uskoa kuinka 
tärkeää Vertaisryh-
mässä toimiminen on.

Koonnut ja kuvannut omaishoidon ohjaaja Heini 

Kemola.
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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 
13 € (norm.18€), perhelippu 40 € 
(norm. 52 €). 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 kampanjan aikana hel-
mi-toukokuu 2018 liittyneiden jäsen-
ten kesken arVomme 30€ arvoisen
s-ryhmän lahjakortin kesäkuussa 
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 kesäkuussa 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 28.

 ¶ Kampanja on voimassa vuoden 2018 
toukokuun loppuun.

          onnea jäsenhankintaan!

tuo kaverisikin jäseneksi!






25

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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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.

    hikipisaroita ja hyVää oloa, yhdistyyksen kuntosaliVuorot

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 13€ (norm. 18€)
Perhelippu (2aik.+2lasta/ 1 aik.+3 lasta) 
40€ (norm.52€).
Avustaja pääsee ilmaiseksi!
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www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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yhteenveto syksyn 2017 ommaisraadeista

ommaisraateja pidettiin syksyn 
aikana myllyojalla, kiimingissä, 
kaakkurissa, ommaiskortteerissa, 
tuirassa ja haukiputaalla. osallis-
tujia oli yhteensä 62.

Aiheina raadeissa olivat:

 ¶ talous- ja velkaneuvonta, asiantunti-
jana Taina Rajanen Takuusäätiöstä.

 ¶ omaishoitajien vapaan pitäminen, 
muutokset omaishoidon tuen kritee-
reissä, asiantuntijoina palveluohjaajat 
Oulun kaupungilta.

Ommaisraadeissa keskusteltiin 
omaishoidon tuen kriteereistä ja kysy-
myksiä esitettiin paljon. Osalla osallis-
tujista oli paljon myönteisiä kokemuksia 
omaishoitoon liittyvissä asioissa ja hei-
dän kohdallaan asiat olivat sujuneet su-
juvasti. Osalla oli puolestaan ollut haas-
teita omaishoitoon liittyvissä asioissa ja 
omaishoitaja koki, että ei ollut saanut 
riittävästi tietoa, palveluita ja tukea. 
Omaishoitajat saivat heti tilaisuudes-
sa vastauksia esittämiinsä kysymyksiin 
ja mieltä askarruttaviin asioihin. Tämä 
onkin yksi Ommaisraatien tärkeä teh-
tävä. Monen omaishoitajan kohdalla 
keskusteltiin tilaisuuden jälkeen vielä 
tarkemmin henkilökohtaisista asioista. 
Omaishoitajia ohjattiin olemaan yhtey-
dessä palveluohjaajiin ja/tai omaishoi-
tajien yhdistykseen, jos jokin asia jäi 
mietityttämään. 

kysymyksiä ja keskustelun aiheita:

 ¶ Mitä tapahtuu hoidettavalle, kun 
hoitaja sairastuu äkillisesti? Miten vä-
littyy tieto hoidettavasta kotona, jos 
itse ei sitä kykene kertomaan?

 ¶ Terveystarkastus herätti paljon ky-
symyksiä; kenelle se on tarkoitettu, 
miten sinne hakeudutaan, kuka on 
terveystarkastusten tekijä omalla 
alueella? Kuuluuko lääkärintarkastus 
myös terveystarkastukseen?

 ¶ Kysymyksiä tuli myös palveluse-
teleistä; mitä ne ovat ja miten niitä 
käytetään. Voiko palvelusetelillä 
pitää vaikkapa vain tunnin kerrallaan 
vapaata?

 ¶ Kysymykset koskivat myös asia-
kasmaksuja: jos parempaa eläkettä 
saava puoliso joutuu laitoshoitoon, 
kotiin jäävän puolison tulot voivat 
pienentyä merkittävästikin. Millä 
tavalla tulot huomioidaan laitosmak-
sua määriteltäessä? 

 ¶ Erilaiset vapaanpitomahdollisuudet 
keskusteluttivat osallistujia. Voi-
ko hoidettavan aikuiset sisarukset 
toimia omaishoitajan sijaisena ja 
voiko samassa taloudessa asuva 
perheenjäsen toimia sijaisena? Miten 
haetaan harkinnanvaraisia vapaa-
päiviä ja voiko niitä hakea vain esim. 
yhdelle kuukaudelle?
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kehittämisehdotuksia oulun kau-
pungille:

 ¶ Olisi hyvä olla enemmän akuutis-
sa tarpeessa oleville hoidettaville 
hoitopaikkoja, useampi kuin yksi 
sosiaalipäivystyksen paikka, joka on 
tarkoitettu äärimmäisessä hädässä 
oleville.

 ¶ Muitakin kuin muistisairaiden tila-
päishoitopaikkoja tarvitaan.

 ¶ Osa osallistujista toivoi iltaparkkitoi-
mintaa, johon voisi viedä hoidetta-
van omien iltamenojen ajaksi.

 ¶ Harkinnanvaraisten vapaiden 
asiakasmaksuja pidettiin kalliina, 
omaishoitajat eivät pysty pitämään 
vapaita.

 ¶ Omaishoitajan terveydenhoidon tie-
doissa pitäisi olla tieto omaishoita-
juudesta ja omaishoitajan tunnistus-
kortti olisi hyvä olla kaikilla mukana 
esim. onnettomuuden varalta.

myönteistä palautetta, kokemuk-
sia:

 ¶ Monet omaishoitajat kertoivat, että 
olivat käyneet jo terveystarkastuk-
sessa. Asiasta oltiin oltu hyvin tieto-
sia omassa terveyskeskuksessa

 ¶ Omaishoitajien vapaan toteutus-
muodoista perhehoito herätti kiin-
nostusta.

 ¶ Mahdollisuus 14 vrk:n vuorohoitoon 
herätti osallistujissa mielenkiintoa. 
Osallistujat uskoivat tämmöisen 
mahdollisuuden tuovan enemmän 
tukea omaishoitajan arkeen, jos 
omaishoitotilanne muuttuu ras-
kaammaksi.

 ¶ Osallistujat kertoivat saaneensa Om-
maisraadista moneen asiaan selven-
nyksen, kun se kerrottiin suusanalli-
sesti. Monet omaishoitajat kertoivat 
olleensa erittäin tyytyväisiä, että 
pääsivät tulemaan tilaisuuteen.


Aina Ommaisraatikierrosten jälkeen 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n pu-
heenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapaavat 
Oulun kaupungin johtavat hyvinvointi-
palvelujen viranhaltijat ja vievät heille 
tiedoksi Ommaisraatien palautteet. 

Tämän syksyn tapaaminen pidettiin 
29.11, jolloin Ommaiskortteerissa vie-
railivat vanhustyön johtaja Anna Have-
rinen ja sosiaalijohtaja Arja Heikkinen. 
Heidän kanssaan käytiin yhdessä läpi 
omaishoitajilta tulleet palautteet ja ke-
hittämisehdotukset. He pitivät erittäin 
hienona asiana sitä, että saavat tällä 
tavalla suoraan tiedoksi omaishoitajilta 
tulleet palautteet, jotta pystyvät omassa 
työssään viemään asioita käytäntöön ja 
kehittämään omaishoitajille tarjottavia 
palveluita.
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aVaa ovi omaishoitajuuteen

onko läheisesi sairastunut tai 
vammautunut? onko tilanne sen 
myötä muuttunut perheesi arjes-
sa ja huolestuttaako tuleVaisuus 
sinua? 

Haluaisitko pohtia yhdessä muiden 
omaishoitajien kanssa jaksamiseen 
liittyviä asioita? 

Saat tavata muita omaishoitajia ja 
vertaistukea omaishoitajuuteesi. Sa-
malla saat tietoa ja opastusta erilaisiin 
omaishoitajuutta koskettaviin teemoihin. 

           

oVet- valmennus

chat

Sinun ei tarvitse olla virallisen omaishoi-
dontuen saaja. OVET-valmennus on 
tarkoitettu sinulle, joka

 ¶ tuet ja avustat läheistäsi
 ¶ tunnet tarvitsevasi tietoa 

omaishoitoon liittyvistä asioista 
 ¶ tunnet tarvitsevasi ohjausta hoiva- 

ja hoitotyöhön
 ¶ haluat tavata muita samassa tilan-

teessa olevia
Aika: 
maanantai 21.5. klo 16.30–19.30
maanantai 28.5. klo 16.30–19.30
maanantai 4.6. klo 16.30–19.30

Paikka: Ommaiskortteeri, Isokatu 47, 
Oulu (katutaso)

Lisätietoja valmennuksesta sekä ilmoit-
tautuminen 9.5. mennessä   
Marja Heikkiselle p. 040 501 9119.

 terVetuloa chattailemaan!

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

  ja perintöasiat                      päästä irti!

ryhmä kokoontuu neljä kertaa 
ommaiskortteerissa, osoitteessa 
isokatu 47, katutasossa.

keskiviikko 28.2. klo 17.00 – 19.00
keskiviikko 21.3. klo 17.00 – 19.00
keskiviikko 25.4.klo 17.00 – 19.00
keskiviikko 23.5. klo 17.00 – 19.00

Ryhmän ohjaajina toimivat seksuaalite-
rapeutti Tanja Roth ja seksuaalineuvoja 
Heini Kemola

Ilmoittautumiset 21.2. mennessä Hei-
nille p. 040 526 8105

lämpimästi ter-
vetuloa mukaan 

ryhmään!

omaishoitajan pankki- ja perin-
töasiat-luento- ja keskustelutilai-
suus ommaiskortteerissa, isokatu 
47, katutaso

       Torstaina 15.3. klo 14.00 – 16.00

Iltapäivän aiheeseen johdattelee kuulijat 
Lakitoimisto Omajuristi Oy:n Pentti Sep-
pänen ja Op Ylä- Savon pankinjohtaja 
Seppo Ilola.

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskus-
telemaan, miten pankkiasiointi tulisi 
huomioida mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jotta asioiden hoitaminen 
onnistuu esimerkiksi sitten kun toinen ei 
ole kykenevä asioimaan itse.

kahvitarjoilu!
tervetuloa!
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erkkaVanhempien Vertaistukiryhmä haukiputaalla        

leijonaemot kokoontuu!

erkkaVanhempien Vertaistukiryhmä
haukiputaalla jatkuu
keVäällä 2018!

Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka 
kokevat lapsensa, tilanteensa tai itsensä 
erityiseksi diagnooseihin katsomatta.
Kokoonnumme kerran kuussa joka kuu-
kauden toinen keskiviikko.

Kevätkauden 2018 tapaamiset:
Ke 10.1. tapaamme Ravintola Navetan 
Vintillä (omakustanneruokailu),
Ke 14.2., ke 14.3., ke 11.4., ke 9.5. Jatulin 
Tuunipajassa klo 18.00-19.30

Seuraa ilmoittelua kokoontumisista
Haukiputaan koulun vanhempainyhdis-
tyksen sivuilla:
https://www.facebook.com/haukipu-
taaankoulunvanhemmat/

Jos käytät WhatsApp-sovellusta, voit 
halutessasi liittyä erkkavanhempien
whatsapp-ryhmään laittamalla viestin
”hep + oma nimesi” numeroon 050 487 
3328

Ryhmässä myös ajantasaista tietoa 
tapaamisista

Jos haluat vain tietoa tapaamisista voit 
myös liittyä pelkästään sähköpostilistal-
le: hannaliisa.tiri@gmail.com

Tervetuloa kahvittelemaan, jutuste-
lemaan ja tutustumaan alueemme 
toisiin vanhempiin!

Erkkavanhempien vertaistukiryhmä on 
perustettu yhteistyössä Suomen Van-
hempainliiton Epeli-hankkeen kanssa.

----------------------------------------

oulun leijonaemojen kokoon-
tumisajat kevät 2018

 ¶ 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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                      kÄrppÄ ladies yhteistyö

kun kärppä-puolisot päättiVät pitää 
hauskaa kaukalon ulkopuolella ja 
tehdä siinä siVussa jotain merkit-
täVää, syntyi kärppä ladies.

Viimeisen neljän toimintakauden aika-
na olemme keränneet Kärppä Ladies 
–tuotteilla rahaa Oulun ensi- ja turvako-
ti ry:lle, Oulun kriisikeskukselle, Oulun 
kehitysvammaisten tuki ry:lle sekä ODL 
– Vähävaraisten lasten harrastusten tu-
kemiseen. Lahjoitusten kokonaissumma 
neljältä kaudelta on 34 050 €. 

tällä kaudella keräämme lahjoi-
tuspottia oulun seudun omaishoita-
jat ry:lle. 

Koti on kaikille tärkeä arkielämän kes-
kus. Kun kotona voidaan hyvin, sieltä 
nousee voimavaroja jaettavaksi myös 
kodin ulkopuolelle ja jokaisen omaan 
sosiaalisen elämän piiriin. Jos voimava-
rat kodin seinien sisäpuolella on vähis-
sä, sinne tarvitaan apua ulkopuolelta. 
Haluamme kohdistaa lahjoituksemme 
paikallisesti helpottamaan tukea tar-
vitsevien oululaisten päivittäistä arkea 
kotona.

Kärppä Ladies

tule ostamaan oma kÄrppÄkalenteri 
2018 hintaan 10€!

myynnissä ommaiskortteerissa.

Kärppien kapteeni Lasse Kukkonen käväisi tuo-

massa Ommaiskortteeriin kasan Kärppäkalente-

reita, jotka saimme myyntiin joulun alla. Yhteis-

työtä teemme Kärppä Ladiesin kanssa tulevana 

ystävänpäivänä.
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                     kärpät              

ystäVänpäiVätapahtuma 

oulun kärppien kanssa 
ommaiskortteerissa 14.2. klo 17.00–20.00. 

tapahtuma on aVoin 
kaikille omaishoitoperheille.

Tapahtumassa erilaisia Kärppä-teemaisia toimintapisteitä mm. pöytälätkää, 
onnenpyörä, hemmottelua, askartelua ja mahdollisuus yhteiskuvaan Kärppäpe-
laajien kanssa! 

 ¶ Tapahtuma sopii niin lapsille, erityislapsille, nuoremmille omaishoitajille kuin iäk-
käämmille omaishoitajillekin.

 ¶ Tervetuloa viettämään mukavaa ystävänpäivää Oulun Kärppien ja omaishoito-
perheiden seurassa!

 ¶ Kahvi- ja mehutarjoilu, myynnissä myös Kärpät 2018 kalentereita!

 ¶ Kärpät loves Omaishoitajat on osa Kärppä Ladiesin vuoden 2018 hyväntekeväi-
syyskampanjaa.

tervetuloa fiilistelemään suomen parhaimpien lätkäpelaajien 
seuraan! 

 
omaishoitajat



40

 
 haaVe! VuoroVaikutteinen ValokuVanäyttely

nyt paljon toiVottua haave –Va-
lokuVanäyttelyä pääsee jälleen 

ihailemaan Virtuaalisesti ommais-
kortteerissa

Kun vuonna 2015 lähetimme matkaan 
etsintäkuulutuksen erityislasten ja –
nuorten haaveista, kävi selväksi, että las-
ten unelmat olivat koskettavia, kuvauk-
sellisia ja toteuttamiskelpoisia. 

HAAVE –vuorovaikutteinen valokuvatai-
deprojekti toteutettiin yhteistyössä va-
lokuvaaja Vesa Rannan, Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva 
Perhe HYPE –hankkeen  sekä Oulun 
kaupungin alueellisten kulttuuripalvelui-
den kanssa ja se oli osa Kirjavaa Kult-
tuuria – erityisryhmien taidetta kokonai-
suutta.

Kuuden lapsen haaveet ovat nähtävil-
lä Ommaiskortteerissa huhtikuun ajan. 
Tule katsomaan, millaisia haaveita lap-
silla oli! 

HAAVE -valokuvanäyttely esillä huhti-
kuussa 2018
Ommaiskortteerissa, Isokatu 47. katu-
taso

Haave –näyttelyn valokuvaaja Vesa 
Rannan ja Jenni Räinän teos ”Reunalla 
– Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivu-
kyliltä” oli Tietokirjallisuuden Finlandia 
-palkintoehdokkaana vuonna 2017. 
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tulossa erityislapsiperheille!

kinestetiikka kurssi erityislapsi-
perheille pe-la 11.-12.5. ommaiskort-

teerissa. 

Kinestetiikka kurssi on kahden päivän 
mittainen kurssi. Perjantain infoilta on 
vanhemmille ja lauantaina mukana on 
lapsi ja vanhempi. Myös avustajat voivat 
osallistua.

Omaishoitaja auttaa omaistaan päivit-
täin muun muassa liikkumisessa, pe-
seytymisessä, pukeutumisessa ja ruo-
kailussa. Hyvästä tahdosta riippumatta 
avustaminen saattaa olla vaativaa ja 
raskasta molemmille osapuolille. 

Kinestetiikka on lähestymistapa, joka 
keskittyy avustajan ja avustettavan 
voimavarojen hyödyntämiseen Kines-
tetiikka auttaa selkeästi ja vaikuttavasti 
ymmärtämään ja oppimaan ihmisen 
liikkumiseen kuuluvia taitoja.

Kurssilta saa toimivia keinoja selvitä 
vaikeistakin avustustilanteista, tapoja 
keventää fyysistä kuormittavuutta ja 
näkökulmia hoidettavan toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja edistämiseen. Samal-
la oma jaksaminen lisääntyy.

Kurssilla opitaan harjoittelemalla konk-
reettisia jokapäiväisiä avustustilanteita 
kokeneen kouluttajan tuella.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tulossa.
 
tiistaina 19.6. tulossa juhlatapahtu-
ma erityislapsiperheille hietasaa-

ren Vaaskelassa. 

Lisätietoja tulossa. 

Seuraa nettisivuillamme tapahtuma-
kalenteria tai liity postituslistalle lait-
tamalla sähköpostia osoitteeseen:
tiia.ikonen@osol.fi
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omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta
etäomaishoitajien ryhmä on tar-
koitettu kaikille etäomaishoita-

jille iloksi ja Virkistykseksi.  tule 
mukaan kokemaan Vertaistuen 

voimaa!

Kevään 2018 kokoontumisajat:
To 15.2., Ke 14.3. ja To 12.4.

Klo 18.00-20.00

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!

katse huomiseen 
– kerho

kerho on tarkoitettu läheisensä 
menettäneelle omaishoitajalle. 

saamme toisiltamme Vertaistukea, 
voimaa, Valoa ja iloa. 

Kokoonnumme entiseen tapaan 
kuukauden ensimmäinen tiistai 

Ommaiskortteerissa, osoitteessa 
Isokatu 47 (katutaso).

Ti 6.2. klo 14–16.30
Ti 6.3. klo 14–15.30
Ti 3.4. klo 14–15.30
Ti 8.5. klo 14–15.30

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

Marjukka Kontio p. 0400 817 468 

olet lämpimästi terVetullut!

etäomaishoitajien 
kokoontumisia 2018

katse huomiseen kerhon 
kokoontumisia 2018
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.mediterapia.fi

www.rokua.com
/kuntoutus

Luonto 
voimaannuttaa 
ja kuntouttaa
omaishoitajaakin

Tervetuloa retkelle, 
lomalle tai kuntoutumaan 

Rokualle!

12.-16.03.2018

Kurssinumero: 69071

09.-13.04.2018

Kurssinumero: 69072

14.-18.05.2018

Kurssinumero: 69073

17.-21.09.2018

Kurssinumero: 69074

12.-16.02.2018

Kurssinumero: 69561

05.-09.03.2018

Kurssinumero: 69562

Parikursseja omaishoitajille ja 
-hoidettaville Rokuan ainutlaatuisen 
luonnon ympäröimänä. Katso suorat 
hakulinkit nettisivuiltamme: 
www.rokua.com/kuntoutus

Omaishoitajien parikurssit:

Vietä meillä omaishoitajan 
vapaapäivää alk. 149€/hlö

Kuntoutusta ja hyvinvointia Oulun keskustassa 

Meiltä mm. kotikuntoutusta, ikäihmisten avokuntoutusta ja 

liikuntavalmennusta - aina ammattitaidolla ja yksilöllisesti

Hallituskatu 36 A, 6krs, Oulu 
08-8155282 | mediterapia@rokua.com
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Apua kotiin 
Caritaksesta

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

tueksi ja turvaksi. 

Omaishoitajille tarjoamme lisäksi
kotiin annettavaa palvelua vapaiden 
järjestämiseksi. Hoitajamme tulee 

kotiinne sovituksi ajaksi, usein 
useammaksi tunniksi kerralla.

Palvelua saa omaishoidon vapaan 
palvelusetelillä ja omakustanteisesti.

Ota yhteyttä, kerromme lisää:
Palveluohjaus 040 769 8615

puh. 040 769 8615

 

 
Yhteisöllisyyden puolesta

yksinäisyyttä vastaan 
www.caritaslaiset.fi

Määräaikainen asuminen Validia -
talossa on ratkaisu tilapäisiin palve-
luasumisen tarpeisiin. Validia-talon 
kalustetussa asunnossa voit asua 
turvallisesti esimerkiksi omaishoita-
jan vapaapäivien ja loman aikana. 

Tutustu palveluihimme  
ja ota yhteyttä! 

www.validia.fi/asuminen   
Asiakaspalvelu p. 020 33 1200 

omaishoidon 
lomitusta

Kun 
tarvitset

Tarjoamme asumispalveluita ja kotiin vietä-
viä palve luita vammaisille ja eri tavoin 
toimin taesteisille henkilöille. Kokonaan koti-
mainen yritys kuuluu Invalidiliitto-konserniin. 
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   yhteistyökumppanimme 

                                       2018

 
           yhteistyökumppanimme Vuonna 2018

                pääyhteistyökumppanimme                         

                                   2018
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Oulun seudun omaishoitajat ry 

Ommaiskortteeri, 
Kumppanuuskeskus, 
Isokatu 47. katutaso 

avoinna arkisin klo 10.00-14.00  
p. 08 882 1690

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p. 040 526 8105

www.osol.fi


