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Oulun seudun omaishoitajat ry:n syyskokous pidetään
Tiistaina 30.10.2018 klo 18.00 alkaen Ommaiskortteerissa,
osoitteessa Isokatu 47, katutaso. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

yhdistyksen hallituksen kokoonpano 2018
Hallituksen puheenjohtaja
Pitkänen-Koli Taina puh. 040 161 3021
Varsinaiset jäsenet
Väyrynen Elsa, varapuheenjohtaja
Keväjärvi Marja
Rundelin Kaisu
Unnbom Urpo
Varajäsenet
Björnholm Arja
Iisakka Sanna
Jurmu Liisa
Ollila Maarit
Sihteeri
Salminen Minnamaria
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Suomen Uusiokuori
Oy

Toiminnanjohtajan palsta
Omaishoitajien tukemista
alueella jo 20 vuotta!
Oulun seudun omaishoitajat ry täytti
20 vuotta 23.3.2018. Yhdistys on juhlinut kevään aikana 20 vuotisjuhliaan jo
monella eri tavalla ja juhlat jatkuvat
syksyllä.
Tammikuussa käynnistimme 12 Tahtoa-kampanjan
yhteistyössä Joensuun seudun
Omaishoitajat
ry:n sekä Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat
ja Läheiset ry:n
kanssa. Tässä
Kortteeriuutisten
numerossa esitellään tarkemmin kampanjaa ja kaikki tahdot,
jotka on kuukausittain julkaistu heinäkuuhun mennessä.
23.3 juhlimme yhteistyökumppaneidemme kanssa juhlaseminaarin merkeissä ODL:n Wegelius-salissa. Tilaisuudessa saimme kuulla kumppaneiden,
vapaaehtoisten, sekä omaishoitajien
puheenvuoroja ja ajatuksia yhdistyksestä ja yhteistyöstä vuosien varrelta. Tässä
juhlassa julkistettiin myös Leena Wellingin kokoama 20-vuotisjuhlajulkaisu
yhdistyksen toiminnasta.
Toukokuussa teimme onnistuneen juh-

lamatkan Pärnuun, mukana oli 20 ihanaa
matkalaista; omaishoitajia ja muita yhdistyksen jäseniä. Matkan toteuttamiseen käytimme huomattavan summan
Kärppä Ladiesien meille maaliskuussa
lahjoittamista tuotoista.
Syksyn juhlallisuuksista mainittakoon Valtakunnallisen
omaishoitajaviikon
pääjuhla, joka pidetään ensimmäistä
kertaa Oulussa,
kaupungintalon
juhlasalissa 28.11.
Juhlavuosi huipentuu jäsenille pidettävään
illallisjuhlaan
Ravintola Rauhalassa 30.11. Näistä
molemmista juhlista saatte lisätietoa
syksyllä ilmestyvistä
Kortteeriuutisista.

Missä yhdistys on nyt, mitä on saatu aikaan ja mitä vielä halutaan
tavoitella?
Tämä perustajajäsenten haastattelu on
kirjoitettu 20-vuotisjuhlajulkaisua varten,
haastattelijana toimi Leena Welling.
Melko lailla tasan 10 vuotta sitten tapasimme Minnamarian ja Marja-Liisan
kanssa näissä samoissa merkeissä. Juhlajulkaisua varten tarvittiin kuulla näiden perustajajäsenien mietteitä Oulun
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seudun omaishoitajat ry:n kasvusta ja
kehityksestä senhetkisiin mittoihin. Nyt
10 vuotta myöhemmin tilanne on sama:
missä yhdistys on nyt, mitä on saatu aikaan ja mitä vielä halutaan tavoitella?
Kokoonnumme jälleen Ommaiskortteerissa, tällä kertaa Isokatu 47:ssä.
Ommaiskortteeri on nykyään auki joka
arkipäivä klo 10-14, jolloin sinne voi
tulla piipahtamaan, hakemaan tietoa tai
tapaamaan yhdistyksen henkilökuntaa.
Ommaiskortteeri on helposti saavutettavissa, sillä tilat ovat katutasossa
ja esteettömät kaikille tulijoille. Siellä
järjestetään monenlaisia tilaisuuksia
sekä ryhmätoimintaa. Esimerkkinä voisi
mainita ohjelmalliset Ommaiskahvila-tilaisuudet joka toinen keskiviikko, johon
voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan
ja tapaamaan muita omaishoitajia.
Ommaiskortteeri nykyisellään muistuttaa sitä Hyvän olon keskusta, josta
Marja-Liisa ja Minnamaria haaveilivat 10
vuotta sitten – keskusta, jossa omaishoitaja voisi rentoutua sekä saada tukea ja
tietoa elämäänsä varten. Siellä myös eri
hankkeiden kehittämät toimintamuodot toimisivat, viihtyisää kahvilaa unohtamatta. Toiminnanjohtaja Minnamaria
Salminen ja vastaava perhetoiminnan
kehittäjä Marja-Liisa Kuukasjärvi iloitsevat kauniista, valoisista tiloista, joissa
tämänkaltaista toimintaa on mahdollista
toteuttaa. Voimanaisia ilahduttaa myös
yhdistyksen STEA:lta saama yleisavustus, jonka Oulun seudun omaishoitajat
ry on saanut ensimmäisenä omaishoi-
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tajien paikallisyhdistyksenä Suomessa.
Tämä tuo turvaa yhdistyksen toiminnan
jatkuvuudelle, joka on aikaisemmin ollut
liikaakin kehittämishankkeiden rahoituksen varassa. Yhdistys on toiminnallaan
pystynyt osoittamaan, että aikaansaannokset ovat olleet pysyviä ja hyviä. Yleisavustuksen myöntäminen on merkittävä asia yhdistyksen perustoiminnan
rahoituksen kannalta, joka järjestömaailmassa on aina haastava ja jatkuvasti
huolta tuottava asia.

Viimeisimmät 10 vuotta
Pohdimme yhdessä merkittävimpiä kehitysaskeleita viimeisen 10 vuoden ajalta. Marja-Liisa ja Minnamaria nostavat
esille kaksi 5-vuotista kehittämishanketta vuosina 2012-2016: Ihimisen Lähelle
ja Etäomaispuoti. Alueellista toimintaa
pystyttiin vahvistamaan ja tuomaan
esille etäomaishoivailmiötä. 5-vuotisiin
hankkeisiin ei nykyään juuri myönnetä
rahoituksia, mikä tekee näistä hankkeista harvinaisia. Yhdistyksen työntekijämäärä oli vuosina 2014-16 suurimmillaan: 12 henkilöä. Sillä työntekijämäärällä
ehdittiin olla monessa mukana. Ihimisen
Lähelle –toiminnalle myönnetyn toiminta-avustuksen (2017-2019) turvin yhdistys näkyy Oulun lisäksi voimakkaasti
myös ympäristökunnissa, missä järjestetään Ommaiskahvilatoimintaa, infotilaisuuksia ja koulutusta omaishoitajille.
Entiset omaishoitajat ovat vahvasti mukana yhdistyksen toiminnassa Vertaisvoimaa-hankkeen toiminnan tuloksena.
He muodostavat vapaaehtoistoimijoiden

					

ydinjoukon ja entisiä omaishoitajia tuetaan aktiivisesti Katse huomiseen –kerhossa sekä myös Elämäniloa-kursseilla.
Kurssimallia on myyty liki kymmenelle
järjestäjätaholle. Vapaaehtoistoiminta
kaikkinensa on monipuolistunut ja vahvistunut viime vuosina.
Lapsiperheet on saatu mukaan yhdistyksen toiminnan piiriin Hyvinvoiva Perhe HYPE-hankkeen myötä. Viimeisten
vuosien aikana on tehty paljon työtä, jotta ihmisten tietoisuus omaishoitajuuden
monimuotoisuudesta kasvaisi. Lapsiperhetoimintaa tullaan jatkossa tukemaan
myös erityislapsiperhetyön avulla, sillä
juuri aloittanut Erityistä Energiaa -hanke
(2017-2020) STEAn rahoittamana. Tarve
erityislapsiperhetyöhön on noussut vahvasti näkyviin yhdistyksen toiminnassa.
On havaittu selkeä tarve kohdennettuun
tukeen myös niille erityislapsiperheille,
jotka eivät saa omaishoidontukea.
Imagoa ja visuaalista ilmettä on uudistettu helpommin lähestyttäväksi,
iloiseksi ja positiiviseksi, mistä on saatu
runsaasti kiitosta. Yhdistys on myös lähtenyt mukaan some-maailmaan ja sen
kautta tavoittanut uusia ihmisiä. Facebook-sivuilla on yli 800 tykkääjää.

Kehityksen askelia
Yksi merkittävimmistä kehitysaskelista viime vuosina on ollut yhteistyön
syntyminen Oulun kaupungin kanssa
omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellisen toimintatavan muodossa,
tämäkin kehittämishankkeen tuloksena.

Malli muodostuu Ommaisraati-keskustelutilaisuuksista sekä omaishoidon
yhteistyöfoorumeista. Ommaisraati-keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat ja
ajankohtaisista omaishoidon asioista
kiinnostuneet, omaishoitajien parissa
työtä tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Terveiset keskustelujen annista viedään aina
tiedoksi Omaishoidon yhteistyöfoorumiin eli Oulun kaupungin päättäjille
omaishoidon kehittämiseksi. Yhdistystä
muistettiin Oikeusministeriön jakamalla
Demokratiapalkinnon kunniamaininnalla
kehitetyn toimintamallin johdosta.
Minnamaria ja Marja-Liisa haluavat erityisesti kiittää laajoja yhteistyöverkostoja ja lukuisia yhteistyökumppaneita.
”Verkostomme ovat laajat ja todellinen voimavara yhdistykselle. Yhdessä
saamme aikaan enemmän, kun kaikilla
on sama tahto tehdä hyvää”, painottavat
naiset. Tässä yhteydessä on mainittava
myös loistavat ja innostuneet työntekijät, hallitus ja vapaaehtoiset, jotka kaikki
ovat vuosien varrella olleet yhdistyksen
toiminnan kantava voima.
Sote-uudistuksen myötä edessä on
uusia haasteita. Marja-Liisa ja Minnamaria kokevat, että odotukset järjestöjä kohtaan ovat kasvaneet. Järjestöjen
odotetaan kehittyvän palveluntarjoajina. Palvelumuotoilusta Oulun seudun
omaishoitajat ry:llä on jo kokemusta.
Omatoimi-hankkeen tuloksena syntyi Kotikuntoutusmalli, ja vuonna 2008
perustettu Hilipakka Palvelut Oy myi kotikuntoutuspalveluaan Oulun kaupungil-
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le vuosien ajan. Hilipakka myytiin ensin
osittain ODL:lle, joka osti sen kokonaan
2014. Kotikuntoutusmalli on edelleen
käytössä ja kaupunki ostaa palvelua nykyään ODL:ltä.
Tästä on hyvä jatkaa. Yhdistys on mukana maakunnallisessa omaishoidon
kehittämistiimissä ainoana Pohjois-Pohjanmaan järjestöedustajana. Sillä on
mahdollisuus vaikuttaa, toimia ja ottaa
oma paikkansa myös mahdollisesti
palveluntarjoajana. Ommaiskortteeria
omaishoitajien Hyvän olon keskuksena
tulee laajentaa. Siellä voisi olla mukana esimerkiksi eri alojen palveluyrittäjiä.
Marja-Liisa ja Minnamaria uskovat, että
kotiin vietävillä kotona asumista tukevilla palveluilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa. Työtä tehdään edelleen
omaishoitajien hyväksi, täydellä sydämellä.
Kauniita kesäpäiviä kaikille teille!
Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
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Mitä tapahtuikaan vuonna 2017?

Yhdistyksen kevätkokous käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 vuosikertomuksen
26.4.2018. Tässä lyhyesti koontia viime
vuoden toiminnasta:
Vuosi 2017 oli Oulun seudun omaishoitajat ry:n 19. toimintavuosi. Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon
asiantuntija ja puolestapuhuja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan
paremmin arjessaan ja huolehtimaan
hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia
palveluita.

Yhdistyksen tehtävät ja palvelut

¶¶ tarjoaa omaishoitajille ja omaishoitoperheille tukea hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen
¶¶ virkistystoimintaa, henkistä tukea,
vertaisten tapaamista sekä palveluita arjen helpottamiseksi
¶¶ tehdä aktiivista edunvalvontaa ja jakaa tietoa omaishoitajuudesta
¶¶ antaa puolueetonta ja asiantuntevaa
neuvontaa, ohjausta ja koulutusta
¶¶ tehdä yhteistyötä valtakunnallisten
ja paikallisten tahojen kanssa

Yhdistyksen visiota eli tahtotilaa kuvaa
yhdistyksen tahto olla mukana ja saatavilla omaishoitajien ja omaishoitajaperheiden erilaisiin tarpeisiin. Haluamme
tuoda iloa ja jaksamista elämään sekä
kulkea rinnalla auttamassa yli vaikeidenkin asioiden.

Vuoden 2017 teemana oli ” Välittävä
yhteisö - tervetuloa lähemmäksi!”
Vuoden aikana jatkettiin omaishoitajuuden monimuotoisuuden esille tuomista.
Kortteeriuutisten kaikissa numeroissa
tuotiin omaishoitajuuden monimuotoisuutta esille mm. erilaisten tarinoiden ja
kirjoitusten kautta. Vahvistimme yhdistyksen jäsenille näkyvää toimintaa –
henkilökohtaista kohtaamista, läsnäoloa
ja yhteisöllisyyttä. Ommaiskortteeria
tehtiin tutuksi eri toimintojen ja tapahtumien avulla. Näitä toimintoja olivat
mm. Erityislasten muskari (297 osallistujaa), Ommaiskortteerin Ommaiskahvilat
(227 osallistujaa) avoimet ovet-tapahtumat (225 osallistujaa) sekä Taiteiden
yö-tapahtuma (130 osallistujaa). Tämän
lukumäärän lisäksi Ommaiskortteerissa toteutui useita erilaisia ryhmiä,
omaishoitajien tapaamisia ja muita kohtaamisia.
Kevään aikana toteutettiin infokierros
yhdistyksen toiminta-alueen kunnissa.
Tarkoituksena oli tehdä yhdistyksen perustoimintaa tunnetuksi ja tuoda tutuksi
myös Ommaiskortteeria. Infokierroksen aikana tavoitettiin yli 200 henkilöä.
Lisäksi yhdistys osallistui vuoden aikana
Vanhustyön messuille (90 kontaktia),
Seniori-messuille (160 kontaktia) sekä
Hyvinvointimessuille (100 kontaktia).
Vuoden aikana tehtiin edunvalvontatyötä edelleen näkyväksi jäsenistölle
erilaisten tarinoiden ja arkikokemusten
kautta. Jokaisessa Kortteeriuutisten
numerossa kerrottiin edunvalvonnan
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käytännöistä ja siitä, miten yhdistys on
auttanut omaishoitajia edunvalvonnassa.
Keväällä tehtiin yhdistystä ja omaishoitajuutta tutuksi kuntavaaliehdokkaille
sähköisen kyselyn avulla. Kysely lähetetiin kaksi kertaa kaikille puoluetoimistoille. Kyselyyn vastasi yhteensä
77 henkilöä ja kyselyn koonti julkaistiin
yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisen
median kanavissa.
Ragnar Ekberg-säätiön vuonna 2017
myöntämällä rahoituksella tarjottiin erityislasten omaishoitajille työnohjausta
syksyllä 2017. Oulun kaupungin ehkäisevän toiminnan rahoituksella järjestettiin
erityisnuorten bändi-klubitoimintaa sekä
erityslasten muskaritoimintaa koko vuoden ajan.
Vuonna 2017 jaettiin neljännen kerran Vuoden omaishoitajateko-palkinto.
Palkinnon saajan valitsi Oulun seudun
omaishoitajat ry:n hallitus. Palkinnon sai
erityislapsen äiti Anna-Sofia Heikkinen
ja palkinto luovutettiin joululaulutilaisuudessa 13.12.2017. Hän sai 200 euron
lahjakortin, jonka sai käyttää omaan
hyvinvointiin ja virkistykseen. Hallitus
myönsi kunniakirjat hyvästä yhteistyöstä seuraaville yhteistyötahoille; Oulun
kaupungin avohuollon ohjaaja Marjut
Kaupille sekä Tarina ja Kosketus Oy:n
Sanna Tuoviselle.
Valtakunnallista omaishoitajaviikkoa
vietettiin viikolla 48. Omaishoitajaviikon
käynnisti 25.11 erityislasten perheille
tarkoitettu Satujen saarille-tapahtuma.
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Omaishoitajien kirkkopyhää vietettiin
26.11. Seuraavana vuorossa oli Avoimet
ovet ja myyjäiset, jotka pidettiin 28.11.
Viikon päätapahtuma oli Maaret Kallion luento 1.12, joka kokosi yhteen 325
kuulijaa Oulun yliopiston Saalastin saliin.
Omaishoitajaviikon sekä sitä seuraavan
viikon aikana toteutettiin lipaskeräys.
Yhteensä aktiivisia vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa 46 henkilöä, joista 8 oli
hallituksen jäsentä. Näistä 46 henkilöstä
8 oli miestä ja 38 naista. Mukana vapaaehtoistoiminnassa oli 6 omaishoitajaa,
joista 1 etäomaishoitaja. Lisäksi mukana
oli 9 entistä omaishoitajaa. Vapaaehtoisten keski-ikä laski edellisestä vuodesta
ollen 51,9 vuotta ja vapaaehtoiset tekivät
vapaaehtoistoimintaa yhteensä n. 556
tuntia. Lisäksi hallituksen jäsenet tekivät
n. 400 tuntia vapaaehtoistoimintaa, jolloin vapaaehtoistoiminnan kokonaistuntimäärä oli 956 tuntia vuonna 2017.
Toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen, sekä Ihimisen lähelle-toiminnan
työntekijä Minna Hernberg osallistuvat
30.3.2017 Suomi 100-demokratiaviikkojen juhlaseminaariin eduskuntatalolla. Seminaarin järjesti Oikeusministeriö
ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.
Juhlaseminaarin avasi pääministeri Juha
Sipilä. Oikeusministeriön myöntämään
demokratiapalkintoon liittyvä kunniamaininta annettiin yhdistykselle seminaarin yhteydessä. Tunnustuksen jakoi
oikeus- ja työministeri Jari Lindström.
Kunniamaininta saatiin Oulun omaishoidon vuorovaikutuksellisen toimintatavan
kehittämisestä. Siihen kuuluvat Om

maisraadit sekä Omaishoidon yhteistyöfoorumit. Demokratiapalkinnon
kunniamaininnan johdosta yhdistys sai
myös kutsun kahvitilaisuuteen kaupungintalolle maanantaina 15.5.2017. Oulun omaishoidon vuorovaikutuksellista
toimintatapaa esiteltiin pyynnöstä myös
SOSTE TALK-tapahtumassa Oulussa
3.10.2017, sekä Kumppanuuspäivässä
Helsingissä 18.10.2017.
Yhdistyksestä oli asiantuntijaedustus
noin 20 eri verkostossa tai ohjausryhmässä. Toiminnanjohtaja osallistui yhdistyksen edustajana Omaishoitajat ja
Läheiset- liiton sekä Muistiliiton yhteiselle opintomatkalle Brysseliin 5.-7.3.2017.
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tapasivat Oulun kaupungin sosiaali - ja terveystoimen johtoa kaksi kertaa vuoden
aikana omaishoidon yhteistyöfoorumissa. Tapaamisissa käytiin läpi yhdessä
sovitun toimintatavan mukaisesti Ommaisraadeista tulleita palautteita ja muita ajankohtaisia asioita.
Toiminnanjohtaja oli kutsuttu mukaan
Oulun kaupungin työryhmään, jossa
käynnistettiin omaishoidontuen kriteeristön päivitystyö. Työryhmän työskentelyn
tuloksena Oulun kaupungin omaishoidon tuen kriteerit/toimintaohjeet päivitettiin ja uudet kriteerit astuivat voimaan
toukokuussa. Työryhmä jatkoi säännöllisiä kokoontumisia koko vuoden 2017
tavoitteenaan luoda uusia tukemisen
malleja omaishoitajille, muun muassa
terveystarkastukset sekä omaishoitajien
valmennus.
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vapaaehtoistoimintaa

Hallituksen nimeäminä työryhminä
toimivat vuoden 2017 aikana edunvalvontatyöryhmä, viestinnän työryhmä,
varainhankintatyöryhmä, vapaaehtoistoiminnan työryhmä, toimintatyöryhmä, vaalityöryhmä, juhlatyöryhmä sekä
matkakerho. Työryhmät kokoontuivat
vuoden aikana yhteensä 33 kertaa.
¶¶ Yhdistyksen toiminnan esittelyä 61
kertaa
¶¶ Yhteistyöpalavereja eri kumppaneiden kanssa yhteensä 125 kertaa
¶¶ Erilaiset omaishoitajaryhmät kokoontuivat yhteensä 100 kertaa
¶¶ Kuntosaliryhmät kokoontuivat yhteensä 220 kertaa
¶¶ Erilaiset koulutukset, luennot, tapahtumat, retket jne yhteensä 46
tapahtumaa
¶¶ Ommaiskahvilakertoja yhteensä 30
¶¶ Ommaisraateja yhteensä 7 kertaa
¶¶ Soittoja Omaishoitajien palvelevaan puhelimeen, kotikäyntejä ja
omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja
neuvontatapaamisia yhteensä 421
kertaa
¶¶ Soittoja Ommaiskortteeriin 171
kappaletta
¶¶ Kävijöitä ilman sovittua tapaamista/ryhmää/tapahtumaa Ommaiskortteerissa yhteensä 225 henkilöä
¶¶ 8 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa suoritti yhteensä 62 työharjoitteluviikkoa yhdistyksessä.
Vuosikertomus löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen www-sivuilta www.
oulunseudunomaishoitajat.fi
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Etsintäkuulutus!
Oulun seudun omaishoitajat ry etsii
joukkoihinsa kaikenikäisiä vapaaehtoistoimijoita Oulun seudulta. Sinulla
on mahdollisuus toimia monenlaisissa
vapaaehtoistehtävissä joko kertaluontoisesti tai sitoutua pidempiaikaiseen vapaaehtoisuuteen. Voit toimia mm.
Tapahtuma-avustajana, Ommaiskahvilavapaaehtoisena, kyläkummina tai
lipaskerääjänä. Haluaisitko sinä olla yksi
heistä?
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mahdollisuuden auttaa muita, itsellesi hyvää
mieltä, kuulut yhteisöön, tapaat uusia
ihmisiä ja saat paljon uusia kokemuksia.
Vapaaehtoisillemme tarjotaan tukea, ohjausta ja lisäkoulutusta.
¶¶ Osallistu lipaskeräyskampanjaamme viikolla 47 tai 48. Lipaskeräys on
yksi mahdollisuus osallistua kertaluontoisesti ja helposti vapaaehtoistoimintaan. Lipaskeräysinfotilaisuus
12.11. klo 16–17 Ommaiskortteerilla,
Isokatu 47 (katutaso). Ilmoittautumiset Marja Heikkiselle.

VERRATONTA VAPAAEHTOISTOIMINTAA!
Lisätietoa: Marja Heikkinen, p. 040 501
9119 tai www.osol.fi

Hallituksen pakeilta
Työnohjaus on hyvinvoinnin tukiverkko omaishoitajalle
Aloitimme moninaisissa tilanteissa
olevien omaishoitajien työnohjaukset
Oulussa vuonna 2013. Omaishoitajayhdistyksessä päätettiin kokeilla työnohjauksen mahdollisuuksia tukea ja auttaa
omaishoitajia niin vaativassa vuorovaikutustyössä, hoidollisessa osaamisessa,
kasvatuksellisessa vastuussa kuin itsetunnon kysymyksissä ja lukemattomissa
muissa omaishoitotyön sisältöön liittyvissä asioissa ja pulmissa. Työnohjaus
onkin osoittautunut upeaksi työtavaksi
käsitellä omaishoitotyön kysymyksiä.
Omaishoitajan työ koetaan henkisesti ja fyysisesti erittäin raskaaksi, voimia
vieväksi ja yksinäiseksi. Kohtaamani
omaishoitajat ovatkin kokeneen saavansa työnohjaushetkistä itselleen ajan ja
paikan, jolloin voi löytää uusia ajatustapoja työhön ja elämään. Mottonamme ja
ohjaustyötä suuntaavana ajatuksena on
ollut erään omaishoitajaäidin toteamus:
”Olen omaishoitaja ja tämä on minulle
ihan oikea työ ja tehtävä –ei mikään harrastus.” Eräs toinen äiti kuvaili omaishoitajuutta työksi, joka jonkun on tehtävä.
Jos sitä ei tee lapsen vanhempi, sen
tekee joku muu.

vaa tukea ja apua ja perheiden väsymätöntä motivaatiota ja rakkautta kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Varsinaiseen
työnohjausryhmään tulivat mukaan äidit,
joiden huolena ja vastuulla on jokaisen
lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys itsensä mittaiseksi ihmiseksi. Tätä tavoitetta
peilaa eräs äiti ryhmän loputtua sanoin:
”Jaksan nyt nähdä poikani uudessa
valossa, hän ei ole murhekimppu, vaan
nuori kasvava mies.” Ryhmän loppuvaiheissa eräs aktiivinen äiti kuvasi hellyttävästi ryhmäämme: ”Täällä ei tarvitse
olla yksin, kaikella rakkaudella ja myötätunnolla toisiamme kohtaan, tässä
ryhmässä saa olla vapaasti omituinen
ihminen toisten joukossa, ja todeta kuinka normaalia on se, että kaikilla meillä
on kummallisia lapsia.” Tähän voin vain
työnohjaajana todeta, että, kun sopivasti
erilaiset ihmiset kohtaavat siitä syntyy
sopivasti hyviä asioita.
Viimeisin erityislasten vanhempien
työnohjausprosessi toteutui syys- ja
kevätkaudella 2017-2018. Ryhmä oli
suljettu ryhmä, joka kokoontui kymmenen kertaa ja johon osallistui yhdeksän
omaishoitajaäitiä. Kysyin näiltä ihanilta,

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten
perheet ovat valikoituneet räätälöidyn
työnohjauksen piiriin parin viime vuoden
aikana Oulun seudulla. Viimeisimpään
työnohjausprosessiin kutsuttiin mukaan
perheet ja vanhemmat, joiden lapset ja
nuoret tarvitsevat erityishuomiota, vah-
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rohkeilta, viisailta naisilta muutamia ajatuksia työnohjaukseen osallistumisesta
ja kokemuksista. Koettiin tarvetta pohtia
omia tilanteita sekä omaishoitajuuden,
että oman naiseuden ja elämänkulun
näkökulmasta. Erityisen tärkeinä pidettiin omaan ja perheen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vuorovaikutus
itsen ja muiden ryhmälaisten ja ohjaajan
kanssa vahvisti jaksamista ja auttoi kestämään vaikeita oman elämän haasteita
ja vaativia kasvatustilanteita. Joku halusi
osallistua ryhmään saadakseen apua ja
voimaa arkeen.
Työnohjaus muuttui kestäessään turvalliseksi ja tutuksi ryhmäksi. Osallistujat uskalsivat paljastaa ahdistuksen ja
keinottomuuden kokemustaan. Turvallinen ryhmä rohkaisi paljastamaan myös
kipeitä kohtia itsessä ja elämässä ja
antoi mahdollisuuden tulla kohdatuksi.
Työnohjaus toteutuukin parhaimmillaan
prosessina, jota ohjaa koulutettu työnohjaaja, jolloin keskustelut ja asioiden ja
tunteiden käsittely ovat enemmän kuin
vertaisjakamista. Vertaistuki sinänsä on
arvokas lahja ja toteutuu myös työnohjausryhmissä monella tavalla esimer-

kiksi tiedollisilla ja taidollisilla asioiden ja
osaamisten jakamisella.
Työnohjausryhmän osallistuja kertoo:
”Työnohjaus on merkityksellistä, olen
kasvanut ihmisenä ja omaishoitajana.
Olen löytänyt itsetutkiskelussa merkityksiä itselleni. Konkreettisena esimerkkinä koen pysähtymisen ja akuuttien
tulipaloasioiden etäännyttämisen, niiden
tarkastelun kauempaa ja mahdollisuuden kysyä itseltä, mitä minulle kuuluu.
Olen löytänyt niitä tekijöitä elämään,
jotka vahvistavat minua ja auttavat
voimaan paremmin. Pystyn nyt eriyttämään oman jaksamiseni ja omaishoitajan työni. Omaishoitajuustyöni näkyväksi
tekeminen nostaa itsetuntoa. Voin irrottaa itsestäni suuret tunteet ja huolet ja
välillä kehittää työtilanteita ja itseäni niin
kuin työelämässä tehdään.” Toinen osallistuja kertoo: ”En ole enää vain epätoivoinen äiti kamalassa elämäntilanteessa
vaan aktiivinen toimija ja merkittävä osa
yhteiskuntaa.”
Marja Keväjärvi
Yhdistyksen hallituksen jäsen
Omaishoitajien työnohjaaja, kouluttaja
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Oulun seudun omaishoitajat 20 vuotta

Oulun seudun omaishoitajat ry täytti 20
vuotta 20.3.2018. Yhdistyksemme juhlisti
syntymäpäiväänsä juhlaseminaarilla
yhteistyökumppaneidemme kanssa
23.3.2018 ODL:n Wegelius-salissa.
Vieraita ja onnittelijoita oli tullut runsain
määrin ympäri Suomea. Myös muista
paikallisyhdistyksistä oli saapunut paikalle onnittelemaan meitä kuten Napapiirin Omaishoitajat ry, Kokkolanseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry, Ylikiimingin
Omaishoitajat ry ja Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry.
Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli ja toiminnanjohtaja Minnamaria
Salminen ottivat vieraat lämpimästi
vastaan ennen seminaarin alkua.

toivotti kaikki vieraat lämpimästi tervetulleeksi osaksi yhdistyksen tärkeää
juhlapäivää. Seminaarissa oli esillä myös
12 tahtoa-kampanja huhtikuun tahdolla
”Kärsivällisyys”.
Puhujina oli mm. STEAn avustusvalmistelija Anne Kukkonen välittämässä
onnittelut ja kertomassa omaishoidon
kehittämisestä STEAn tuella. Diakonityöntekijä Asta Leinonen Karjasillan seurakunnasta lämminhenkisellä
”Yhdessä olemme enemmän” tervehdyksellä. Oulun Kaupungilta osallistui
sosiaalijohtaja Arja Heikkinen onnitteluilla ja ”Yhdessä omaishoitoa kehittämässä” aiheella.
Oman puheenvuoronsa saivat myös
erityislapsen vanhempi ja yhdistyksen
vapaaehtoinen ja useat vieraat käyttivät puheenvuoron onnitellen ja kiittäen
yhdistystä sen ansiokkaasta toiminnasta
omaishoitajien hyväksi jo vuosien ajan.

Juhlavuoden kunniaksi julkaisimme
myös 20-vuotisjuhlajulkaisun tähänastisesta taipaleestamme yhdistyksenä.
Julkaisu oli saatavilla myös juhlaseminaarissa, minkä kaikki vieraat saivat
ottaa mukaansa muistoksi.
Juhlaseminaari lähti käyntiin Anu-Maija Kärjän juontamana, hän esitteli niin
puheenvuoron pitäjät kuin piti yleisönkin
tunnelmassa mukana omalla pirteällä
otteellaan ja välillä intouduttiin jopa taukojumppaamaan. Ensimmäisen puheenvuoron piti Taina Pitkänen-Koli, joka
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Saimme myös nauttia Helmi Väinämön
harppumusiikista. Lopuksi kansanedustaja ja Omaishoitajaliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Kiljunen kertoi omaishoidon
tulevaisuudesta muuttavassa yhteiskunnassa. Yhdessä olemme enemmän!
Seminaari päätettiin makoisilla juhlakahveilla ja iloisella porinalla juhlavieraiden
kesken.
Lämpimät kiitokset kaikille juhliin osallistuneille sekä niille kaikille jotka ovat
olleet mukana yhdistyksemme 20-vuotistaipaleella, tästä on hyvä jatkaa!
Lisää kuvia juhlaseminaarista on nähtävillä yhdistyksemme kotisivuilla.
http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi
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12 tahtoa - kampanja

Tammikuussa käynnistyi 12 tahtoa –
kampanjan yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry kanssa, kyseessä on koko
vuoden 2018 kestävä kampanja. Yhdistykset juhlivat kampanjan myötä myös
20-vuotista taivaltaan.

todella sitkeyttä, että jaksaa panostaa
toiseen. Oma hoitajatausta on tässä
suurena apuna. Sitkeyttä tarvitaan oman
jaksamisen kanssa. Sitkeyttä vaaditaan
kaikenlaisten hoidettavien asioiden
hoitamisessa. Sitkeyttä tarvitaan myös
siihen, että saadaan pidettyä myös hoidettavan mieliala hyvänä, vaikka tilanne
olisi huonokin.

Kampanjamme tarkoituksena on tehdä
näkymätön näkyväksi – kertoa suoraan ja mutkattomasti mittaamattoman
tärkeästä työstä. Työstä, jota yhteiskuntamme ei vieläkään oikein tajua. Tehdään näkymätön näkyväksi! Osoitteessa www.12tahtoa.fi julkaistaan joka
kuukausi uusi omaishoitajan tahto eli
näkökulma, joka valottaa omaishoidon
arkea ja paikallisten omaishoitoyhdistysten työtä.

Helmikuun tahtona ystävyys. Ystävyys
on luottamusta. Voidaan puhua ja kysyä
”Miten teillä?” Minulla on Sinun kanssasi aina niin hauskaa! Se on vertaistukea parhaimmillaan. Oulun seudun
omaishoitajat ry juhlivat ystävyyttä myös
Ommaiskortteerissa, ystävänpäivänä oli
kaikille omaishoitajaperheille ystävänpäivätapahtuma Oulun Kärppien kanssa.
Ystävyyttä yli rajojen ja kaikenikäisille!

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman
arvokasta työtä. Omaishoitaja tarvitsee
tukea, mutta totta vieköön hänellä on
oltava myös omaa tahtoa. Ja sitä tahtoa
on oltava paljon!

Maaliskuun tahtona välittäminen.
Omaishoito on osa elämää. Omaishoitotilanteessa ollaan ensisijaisesti esimerkiksi vanhempia, puolisoita ja lapsia.
Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen. Omaishoitaja välittää hoidettavasta, mutta kulkeeko rinnalla ketään,

Tammikuun tahtona sitkeys. Haastavissa tilanteissa rakkaus näkyy sitkeytenä
– toisen rakastamisena ja auttamisena.
Rakkaus ja hellyyden ilmaiseminen antavat voimaa. Rakkaus kantaa.
Mihin omaishoitaja tarvitsee sitkeyttä?
Kysymykseen vastasivat omaishoitajat
Muhokselta. Sitkeys näkyy kestämisenä. Miehen sairauksista johtuen tarvii
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joka välittää omaishoitajasta? Henkisen
väsymyksen kanssa ei saa jäädä yksin.
Omaishoitajan mietteitä välittämisestä: Välittämisessä on itselle suurempi
merkitys kuin toiselle. Välittäminen ei
millään tavalla ole itselleni rasite. Välittämisen avulla tuntee ikään kuin ”kasvavansa” tehtävään.
Huhtikuun tahtona kärsivällisyys.
Omaishoitajat huomioivat hoidettavaa
läheistään jatkuvasti pienissä kohtaamisissa ja tällöin he usein asettavat omat
tarpeensa taka-alalle.
Päivittäisiä kohtaamisia voivat olla
esimerkiksi saman asian selittäminen
muistisairaalle kerran toisensa jälkeen,
vaatteiden pukeminen läheiselle hyvin
hitaassa tahdissa tai vilkkaan lapsen

huomion kiinnittäminen käsillä olevaan
asiaan. Monesti kärsivällisyyttä koetellaan. Onko omaishoitajan kärsivällisyydellä mitään rajaa?
Toukokuun tahtona rakkaus. Rakkaudessa on paljon ulottuvuuksia. Ei
rakkaus aina tarvitse sanoja, vaan sen
voi kertoa myös tekoina. On muistettava rakastaa myös itseään. Vasta sen
jälkeen on mahdollisuus ilmaista toiselle
aidosti, että rakastaa häntä. Joskus sen
on oppinut kantapään kautta, että myös
itseään on muistettava rakastaa!
12 tahtoa – kampanja jatkuu koko vuoden, kesäkuun tahtona on huumori.
http://www.12tahtoa.fi

20 vuotta omaishoidon puolesta
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Taiteiden yö

torstaina 16.8 klo 16-19
Ommaiskortteerissa
Ommaiskortteeri muuttuu kulttuurin olohuoneeksi. Tervetuloa mukaan niin lapsiperheet, nuoret, aikuiset kuin ikääntyneet.

Ohjelmassa
Kulttuurikirppis tule tekemään löytöjä! Kirppiksellä omistajaa vaihtavat
mm. taideteokset, käsityöt, kirjat, astiat. Tule ja varaa oma kirpparipöytä, pöytämaksu 5€/pöytä. Varaukset 13.8. mennessä: Marjo p. 040 350 5955

Vohvelibaarista herkkuja moneen nälkään!
Musiikista vastaa Reenikaane Family,

Tervetuloa mukaan!
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koonti kevään ommaisraadeista
Ommaisraadit pidettiin helmikuussa Kiimingissä, Kaakkurissa, Haukiputaalla ja
Ommaiskortteerissa kaksi raatia. Osallistujia raadeissa oli yhteensä 57 henkilöä.

Aiheet raadeissa olivat:
¶¶ Omaishoitajien terveystarkastukset:
Miksi kannattaa käydä terveystarkastuksessa? Miten terveystarkastukseen pääsee? Asiantuntijana
olivat Oulun kaupungin omaishoitajien terveystarkastuksia tekevät
työntekijät.
¶¶ Omaishoitoperheen kotikuntoutus:
Mitä kotikuntoutusjakso pitää sisällään? Miten kotikuntoutusta voi saada? Asiantuntijana olivat työntekijät
ODL hoivapalvelut Oy:stä
¶¶ Erityislasten vanhemmille suunnatun
raadin aiheena oli omaishoidon tuki,
sen hakeminen, uusimmat kriteerit ja
vapaiden pitäminen. Asiantuntijoina
paikalla olivat Oulun kaupungin palveluohjausyksikön palveluohjaajat.
Toisena aiheena tässä raadissa oli
omaishoitajien terveystarkastukset.
Keskustelu raadeissa oli vilkasta ja kysymyksiä tehtiin paljon. Ommaisraatien
tehtävä on antaa tiedollista tukea eri vaiheissa omaishoitajuutta oleville ihmisille.
Ommaisraatien aiheet valitaan kuunnellen ja havainnoiden omaishoitajien tarpeita ja toiveita sekä käymällä keskustelua Omaishoidon yhteistyöfoorumin
jäsenten kanssa. Ommaisraadeissa tavoitteena on saada omaishoitajien ääntä
kuuluville, jotta omaishoidon tukea ja
palveluita voitaisiin kehittää entistä pa-
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remmin omaishoitajien tarpeita vastaaviksi. 94 % osallistujista koki, että Ommaisraadin aiheet olivat ajankohtaisia ja
tarpeellisia omaishoitajan näkökulmasta.
91 % vastaajista koki saavansa uutta ja
tarpeellista tietoa omaishoitajuudesta.

Poimintoja Ommaisraatien kehittämisehdotuksista:
¶¶ Kotikuntoutusjakson kutsukirjeessä olisi hyvä olla maininta siitä, että
muuttuneessa omaishoitotilanteessa on mahdollisuus pyytää palveluohjaajalta arvio siitä, voisiko kotikuntoutusjakson saada uudelleen.
¶¶ Palveluohjausyksikköön on hankala
saada yhteyttä.
¶¶ Omaishoitajat toivoivat, että terveystarkastus tehtäisiin omaishoitajille
kerran vuodessa, myös lääkärin vastaanotto olisi hyvä sisältyä tarkastukseen. Terveystarkastus koetaan
hyvänä ja tarpeellisena.
¶¶ Sähköinen terveystarkastus on koettu hankalana täyttää ja ei ole tietoa
siitä, miten tieto lomakkeen jälkeen
sen täyttämisestä etenee ja miten
toimitaan.
¶¶ Jos omaishoitajuus alkaa kesken
vuotta, toivottiin että kutsukirje
terveystarkastuksiin tulisi mahdollisimman pian eikä vasta seuraavana
vuonna.
¶¶ Etäomaishoitajat ovat tuen tarpeessa ja monesti haastavassa tilanteessa, kun asuvat väliaikaisesti hoidettavan luona.
¶¶ Geriatriselle poliklinikalle on pitkät
jonot ja muistisairas ei saa riittävän

nopeasti apua eikä pääse terveyskeskuksessakaan geriatrin vastaanotolle.

Erityislasten vanhempien Ommaisraadin kehittämisehdotuksia:
¶¶ 120 €:n arvoinen palveluseteli on
liian pieni omaishoitajan vapaan järjestämiseen, sitä pitäisi korottaa.
¶¶ Oman sosiaalityöntekijän vaihtuvuus
koetaan hankalana.
¶¶ Kiitosta tulee sitä, että Oulu tarjoaa
harkinnanvaraisia vapaita (kaikki kaupungit eivät)
¶¶ Toivottaisiin, että kaupunki määrittelisi selkeämmin omaishoidon tuen
maksuluokat, kuka voi saada korkeamman palkkion?
¶¶ Toivotaan, että oikeuksista kerrottaisiin selkeästi omaishoitajille.
¶¶ Miten erityislapsen hoito järjestetään
kesäaikaan? Erityislapsia on mahdotonta viedä tilapäiseen päivystyshoitopaikkaan kesäloman ajaksi.
¶¶ Jos hoidettava joutuu esim. sairaalaan, omaishoidontuki katkaistaan
1kk:n jälkeen, vaikka omaishoitajan
täytyy olla läsnä sairaalassa koko
ajan, koska hoitajilla ei ole tarvittavaa
kokemusta erityislapsen hoidosta.
¶¶ Vapaanpitopaikkoja pitäisi olla
enemmän ja sellaisia, jotka vastaavat paremmin hoidettavan vaatimaa
hoitoa ja tarpeita.
¶¶ Esimiehiä toivottiin mukaan Ommaisraateihin.
¶¶ Olisiko järkevää ja selkeämpää, jos
omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistettaisiin säännöl-

lisesti esim. 3 vuoden välein?
¶¶ Voisiko laboratoriokokeita ottaa
ennen omaishoitajan terveystarkastusta, jotta niistä voisi keskustella
terveystarkastuskäynnillä.
¶¶ Terveyskeskusten akuuttivastaanotto ei toimi toivotulla tavalla.
¶¶ Omaishoitajien omalääkärijärjestelmä nopeuttaisi, helpottaisi ja auttaisi
jaksamaan.
¶¶ Miksi Oulussa ei toimi perhehoito,
vaikka sille olisi suuri tarve? Osallistujat olivat sitä mieltä, että perhehoidon työntekijän kustannukset ovat
suuret, toiminta ei ole kannattavaa ja
palkka on huono.
Ommaisraatikierroksen jälkeen Oulun
seudun omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tapaavat Oulun
kaupungin johtavat hyvinvointipalvelujen
viranhaltijat ja vievät heille tiedoksi Ommaisraatien palautteita. Tämän kevään
tapaaminen pidettiin 3.5, jolloin Ommaiskortteerissa vierailivat vanhustyön
johtaja Anna Haverinen, sosiaalijohtaja
Arja Heikkinen, palveluesimies Jaana
Penttilä, sekä hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja Pirjo Sirviö. Heidän kanssaan käytiin yhdessä läpi omaishoitajilta
tulleet palautteet ja kehittämisehdotukset. He olivat jo etukäteen käyneet
palautteita läpi ja miettineet miten esille
nousseita asioita voitaisiin viedä eteenpäin. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja lupasi viedä Ommaisraatien
palautteet myös lautakunnan jäsenille
tiedoksi. Seuraava omaishoidon yhteistyöfoorumi sovittiin pidettäväksi lokakuun lopussa.
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Eu:n tietosuoja-asetus
Mistä on kyse?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuli
EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi
toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa yksityisyydensuojaa.
Asetus koskee kaikkia niitä Suomessa
toimivia organisaatioita, jotka keräävät,
säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja, olipa kyseessä sitten yritys, säätiö,
yhdistys tai julkishallinnon organisaatio.
Koska lähes kaikissa organisaatioissa
ylläpidetään jonkinlaista henkilörekisteriä (asiakas- tai jäsenrekisteriä).
Asetus tuo henkilötietojen keräämiseen
ja käsittelyyn lisää läpinäkyvyyttä ja
turvallisuutta.
Meille on erittäin tärkeää, että tietosi
ovat turvassa. Jäsenrekisteriin kerättävät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoja käsitellään sähköisellä
asiakastietojärjestelmällä,

(DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmä) ja tätä varten tietoja tallennetaan
palveluntarjoajan (Invian Oy:n) palvelimille. DomaCare on Valviran hyväksymä asiakastietojärjestelmä. DomaCare-ohjelma käyttää salattua yhteyttä
tietokantapalvelimen ja asiakasohjelman välillä. Salaustekniikka on sama,
jota esim. verkkopankit käyttävät.
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty
yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä
kirjallisesti osoitteeseen: marjoriitta.
pekkala@osol.fi tai minnamaria.salminen@osol.fi
Voit käydä lukemassa rekisteriselosteen kotisivuiltamme osoitteesta:
http://www.osol.fi/yhdistys/rekisteriselosteet/

Hei, Voinko
auttaa?

Tervetuloa Juttelemaan! Yhdistyksen verkkosivuilla näkyy chat-ikkuna aina, kun joku
työntekijöistämme on paikalla niin, että voi vastailla chatin kautta.
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Katse huomiseen - kerho

Kuvassa olevat kerholaiset toivottavat virkistävää kesää!
Kerho jatkaa suljettuna ryhmänä ainakin
syksyn 2018 ja kevään 2019 ajan. Kerhon jäsenet ovat jo työstäneet oman
suruprosessinsa, ja ovat valmiit sekä
halukkaat katsomaan avoimin mielin
kohti tulevaisuutta.

Lisätietoja
Anna-Liisa Kallio p. 040 8390 688
Marjukka Kontio p. 0400 817 468
Tavataan jälleen syksyllä tutulla porukalla Ommaiskortteerissa!

Kokoonnumme syksyllä 2018 kerholaisille tuttuun tapaan aina kuukauden
ensimmäisenä tiistaina Ommaiskortteerissa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso.
Ti 4.9. klo 14.00–15.30
Ti 2.10. klo 14.00–15.30
Ti 6.11. klo 14.00–15.30
Ti 4.12. klo 14.00–15.30
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Elämäniloa™-kurssi

Elämäniloa™-kurssi
käynnistyy jälleen
Elämäniloa™-kurssi on tarkoitettu
omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä
keskusteluja, iloa ja vertaistukea turvallisessa ryhmässä. Kurssilla käsitellään
mm. seuraavia asioita:
¶¶ Taakse jäänyt omaishoitotilanne
¶¶ Kriisi, luopuminen ja surutyö
¶¶ Omien tunteiden ja kokemusten läpikäyminen
¶¶ Uuden elämäntilanteen tiedostaminen ja sen hyväksyminen
¶¶ Voimavarojen löytäminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen
Elämäniloa-kurssi on kokonaisuus, joka
on tärkeä käydä läpi kokonaisuudessaan. Kurssi toteutetaan kolmessa eri
jaksossa kolmen kuukauden aikana.
Kurssille haetaan hakukaavakkeella ja
sen hinta on 50 € sisältäen ruokailut,
kahvit sekä majoituksen kolmannella
jaksolla. Hakuaika päättyy 6.9.2018.
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Kurssiajat ja – paikat ovat seuraavat:
¶¶ infotilaisuus 18.9.2018 klo 13. Iin
seurakuntatalo, Puistotie 3, 91100 Ii
¶¶ ensimmänen jakso 3.–4.10.2018 klo
9-16. Kuunnellaan eilistä, Maisemaravintola Merihelmi, Rynkyntie 35,
95199 Kuivaniemi
¶¶ toinen jakso 7.–8.11.2018 klo 9-16.
Tunnustellaan tätä päivää, Maisemaravintola Merihelmi
¶¶ kolmas jakso 10.–11.12.2018 Ojennetaan käsi huomiselle, Radisson
Blu Hotel Oulu.
Lisätietoja ja hakukaavakkeet:
Minna Hernberg 040 559 77 66,
etunimi.sukunimi(at)osol.fi

”Kurssi rohkaisi iloon ja opetti arvostamaan myös itseään.”

ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia,
ilonpilkahduksia
yhdistys on ollut monessa mukana.
Tässä muutamia tunnelmakuvia eri
tapahtumista kevään aikana.

Salla, Tiia ja Tuukka
alakuvassa henkilökunta+björn nalle

hyvä käytäntö finaali!
erityistä energiaa hankkeesta paikalla
olivat salla, tiia ja tuukka vastaanottamassa kunniakirjaa. pääsimme talentian
hyvä käytäntö finaaliin palkintoehdokkaaksi metkoja menetelmiä erityislapsiperheille-hyvinvointimallilla!

kärppä ladies yhteistyö:kärppäläpelaajien
kanssa vietimme ystävänpäivätapahtumaa
ommaiskortteerissa 14.2!
kärppäfaneja oli mukavasti liikkeellä
ja halukkaat pääsivät pelaajien kanssa
yhteiskuvaan!
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia,
ilonpilkahduksia

tiukkoja kisoja käytiin ahkerasti! kiitos kärppä ladies, kärppä-pelaajat ja kaikki vieraamme onnistuneesta illasta!

24.-29.5. tehtiin omaishoitajien kanssa yhdistyksen 20 v.-juhlamatka pärnuun, jonka
yhteydessä käytiin myös päiväretkiellä riikassa.

henkilökunnan tyhy-päivän viettoa! keilausta, joogaa ja hyvää ruokaa!
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia,
ilonpilkahduksia
Avoimia ovia vietettiin 27.5., kävijöitä oli
runsain mitoin ja sima teki kauppansa
alta aika-yksikön.
arvonnassa onnetar suosi herkkorin
muodossa eini piukkulaa! Onnittelut!

-

Huttukylän koulun 6. lk. oppilailla oli vaikuttamisprojektissaan kohteena laavun
kunnostus jossa mm. muurattiin nuotionpohjaa ja tehtiin uutta huopakattoa laavun päälle. kahvikassan tuoton oppilaat
lahjoittivat omaishoitajien hyväksi!
kiitos ahkerat koululaiset!

p

poikkeahan
jutustelemassa!
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Ovet-valmennus
Avaa ovi omaishoitajuuteen
Onko läheisesi sairastunut tai
vammautunut? Onko tilanne sen
myötä muuttunut perheesi arjessa ja huolestuttaako tulevaisuus
sinua?
Haluaisitko pohtia yhdessä muiden
omaishoitajien kanssa jaksamiseen
liittyviä asioita? Saat tavata muita
omaishoitajia ja vertaistukea omaishoitajuuteesi. Samalla saat tietoa ja opastusta
erilaisiin omaishoitajuutta koskettaviin
teemoihin. Sinun ei tarvitse olla virallisen omaishoidontuen saaja. OVET-valmennus on maksuton. OVET-valmennus
on tarkoitettu sinulle, joka
¶¶ tuet ja avustat läheistäsi
¶¶ tunnet tarvitsevasi tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista
¶¶ tunnet tarvitsevasi ohjausta hoivaja hoitotyöhön
¶¶ haluat tavata muita samassa tilanteessa olevia
Aika:
maanantai 15.10. klo 15.00–18.00
maanantai 29.10. klo 15.00–18.00
maanantai 5.11. klo 15.00–18.00
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Paikka: Kiimingin Senioritalo, Terveystie
3, Kiiminki.
Lisätietoja valmennuksesta sekä sitova
ilmoittautuminen 5.10. mennessä Marja
Heikkiselle p. 040 501 9119.

etäomaishoitajien
kokoontumisia 2018

voimavaralähtöinen
elämäntaidot -ryhmä

omaisena etäällä
–vertaisryhmätoiminta

Uutena voimavaralähtöinen
elämäntaidot -ryhmä

Etäomaishoitajien ryhmä on
tarkoitettu kaikille etäomaishoitajille iloksi ja virkistykseksi.
Tule mukaan kokemaan
vertaistuen voimaa!
Syksyn 2018 kokoontumisajat:
Ke 12.9., Ke 10.10. ja To 15.11.
Klo 18.00-20.00
Tapaamispaikkana on yleensä
Ommaiskortteeri osoitteessa Isokatu 47,
katutaso.

Ryhmä kokoontuu 5 kertaa tiistaisin
klo 16.30 – 18.30, alkaen 6.11.2018.
Ommaiskortteerissa Isokatu 47,
katutaso.
Ryhmään otetaan maksimissaan 10
osallistujaa, ryhmä toimii aloitettuaan
suljettuna ryhmänä.
Ryhmän ohjaajina toimivat muistineuvoja Elisa Toropainen, omaishoidon
ohjaaja Heini Kemola.
Ryhmän kokoontumisten aiheet:

Lisätietoja: Minna Hernberg
p. 040 559 7766

Tervetuloa mukavaan joukkoon,myös uudet etäomaishoitajat!

Ti 6.11. Myönteiseen suuntaaminen
Ti 3.11.Tunteiden kanssa toimeen tuleminen
Ti 20.11.Myötätunto itseä kohtaan
Ti 27.11. Toivo ja sinnikkyys
Ti 4.12. Hyvän mielen arki
Ilmoittaudu mukaan 19.10. mennessä
Heinille p. 040 526 8105

Lämpimästi
Tervetuloa!
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Omaishoitajaryhmien kokoontumiset syksy 2018

KEMPELE

Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä
klo 15.00.
Ma 27.8., Ma 24.9., Ma 29.10., Ma 26.11.
Ohjaajana Anna Maija Parkkila.

Ryhmä kokoontuu Seurakuntatalon kahvila Ilonpisarassa, Tiilitie 1
klo 12.30 – 14.00.
Ohjaajana Jaana Helisten-Heikkilä
p. 040 779 068.

Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kauppiaantie, klo 13.30 -15.00.
Ohjaajana Riitta Markus-Wiksted
p.044 745 3848.

LIMINKA

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
Pappilantie 6, klo 13.15 – 15.00
Ohjaajana Antti Härkönen
p. 044 752 1226.

MUHOS

OULUNSALO

Jäsenhankintakampanja
Maalis-toukokuun välisenä aikana jokainen jäseniä hankkinut osallistui palkinnon arvontaan joka on S-ryhmän lahjakortti arvoltaan 30€.

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla klo
13.15 – 15.00.			
To 30.8.,To 20.9.,To 18.10.,To 22.11.,To
20.12.
Ohjaajana Leena Leskelä p.040 547
0785.

Arvonta on nyt suoritettu kesäkuun aikana ja onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Jäseneksi liittyneiden kesken
arvotun palkinnon voitti Tiina Lalli ja
jäsenhankkijoiden palkinnon voitti Tiia
laukka.

HAUKIPUDAS

Palkinnot toimitetaan voittajille kesäkuun loppuun mennessä.

Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuksessa Poiju kokoushuoneessa, Kirkkotie
10,
klo 13.00
Ti 21.8., Ti 23.10.,Ti 27.11.
Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

TYRNÄVÄ

Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie,
klo 14.30 – 16.00.
Ohjaajana Sari Holappa p.050 430 9233.
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LUMIJOKI

Ryhmä kokoontuu Kempeleen Akatemiassa, Honkasentie 15
klo 12.00 – 14.00.
Ohjaajana Helena Lehtosaari p. 040 158
4020.

Lämpimät onnittelut!

liity nyt oulun seudun omaishoitajat
ry:n jäseneksi
Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi.
Jäsenenä saat kolmesti vuodessa
ilmestyvän Kortteeriuutiset – jäsentiedotteemme, joka on tukeva tietopaketti
kaikista omaishoidon ajankohtaisista
asioista. Siinä tiedotetaan mitä yhdistyksessämme kulloinkin tapahtuu ja mitä
tapahtumia se järjestää.
¶¶ Omaishoitajaliiton julkaisema Lähellä – 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 kuntosaleilla 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 ilmaiseksi.

Omaishoitajaliiton sivuilta voi käydä katsomassa liiton tarjoamista
jäseneduista lisää osoitteessa:
https://omaishoitajat.fi
Jäsenmaksu on 25 €/vuosi, josta 12,5 €
palautuu paikallisyhdistykselle, eli Oulun
seudun omaishoitajat ry:lle ja 12,5 € jää
Omaishoitajaliitolle.

kaikkien kampanjan aikana heinä-joulukuu 2018 liittyneiden jäsenten kesken arvomme 30€ arvoisen
S-ryhmän lahjakortin tammikuussa
2019!
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Tuo kaverisikin jäseneksi!



Hei jäsenemme, hanki nyt lisää jäseniä paikallisyhdistykseemme!
kampanjan aikana jokainen jäseniä hankkinut osallistuu palkinnon
arvontaan joka on
S-ryhmän lahjakortti arvoltaan
30 €. arvonta tammikuussa 2019.
¶¶ Kerro, mitä hyviä kokemuksia sinulla
on yhdistyksemme jäsenenä ja miksi
kannattaa mielestäsi liittyä.
¶¶ Muista varmistaa, että nimesi tulee
näkyviin seuraavalla sivulla olevaan
jäsenliittymislomakkeeseen, jottatiedämme, kuka on toiminut suosittelijana.
¶¶ Voit lähettää myös sähköpostitse
jäseneksi liittyjän tiedot ja suosittelijan 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
loppuun.

Onnea jäsenhankintaan!
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Kyllä, haluan liittyä jäseneksi!



³³

¶¶ Laita tähän
postimerkki!

omaishoiOulun seudun
tajat ry.
taso
Isokatu 47, katu
90100 Oulu

Näin liityt:
atko jäse¶¶ Rastita halu
atusjäsenn
neksi vai ka
neksi
ystietosi!
¶¶ Kirjoita yhte
ositteli
su
¶¶ Kerro kuka
jäsenyyttä!
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¶¶ Laita tämä
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¶¶ Osoite
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100€
70€
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¶ 50€
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n yhteystieto:
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Onko omaishoito lähellä sydäntäsi? Liity kannatusjäseneksi ja
tue omaishoitajien yhdistystoimintaa
Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset tekevät aktiivista työtä
omaishoitajien hyväksi.
¶¶ Yhdistyksissä omaishoitajat saavat neuvoja ja tietoa sekä tapaavat
muita omaishoitotilanteessa eläviä 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.
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¶¶ Voit halutessasi myös osallistua yhdistyksen toimintaan, saada tietoa
omaishoidosta, verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin.
¶¶ Paikallisyhdistysten kannatusjäseneksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt.
Omaishoitajaliitto laskuttaa kannatusjäseniltä jäsenmaksut, mutta
tilittää ne lyhentämättöminä paikallisyhdistyksille.
¶¶ Kannatusjäsenmaksu on 50, 70, 100
euroa tai enemmän.

Hyvää oloa liikkuen, yhdistyksen kuntosalivuorot
pidäthän itsestäsi huolta? yhdistyksen kuntosalivuoroille ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat, vapaaehtoisemme sekä entiset
omaishoitajat, tule sinäkin!
Maanantaisin klo 14.30 – 15.30
Vesper- koti, Isokatu 88
Perehdytys uusille salin käyttäjille aina
perjantaisin klo 10.00 ja se maksaa 10 €.
Perehdytyksen jälkeen vapaa salin käyttö 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 seudun omaishoitajat ry:n jäsenille kylpylälippuihin 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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Iloinen teatterimatka kokkolaan
Lähde mukaan virkistävälle teatterimatkalle Kokkolaan, katsomaan
lämminhenkistä musiikkinäytelmää
”CAROLA - SYDÄMEEN JÄI SOIMAAN”
Lähdemme matkaan perjantaina 2.11.
klo 10.00 Oulun linja-autoaseman
tilausajolaiturista. Perillä Kokkolassa
majoitumme Sokos Hotelli Kaarleen,
kahden hengen huoneisiin.
Ruokailemme yhdessä teatterimenun
hotellin ravintolassa noin klo 16.00, jonka
jälkeen pääsemme nauttimaan klo 19.00
alkavaa Carola musiikkinäytelmän ensi-iltaa Kokkolan kaupunginteatteriin.
Takaisin Ouluun lähdemme lauantaina
3.11. klo 12.00 ja perillä Oulussa olemme
noin klo 16.00.
Teatterimatkan hinta on 95 euroa/hlö
sisältäen bussimatkat, majoituksen
kahden hengen huoneessa aamiaisella, teatterimenun ja teatterilipun.
Matkaan käytetään syksyn 2017
lipaskeräystuottoja.
Sitovat ilmoittautumiset 15.10. mennessä Heinille puh. 040 526 8105 tai
Ommaiskortteerin numeroon puh. 08
882 1690
CAROLA - SYDÄMEEN JÄI SOIMAAN
Carola oli suomalaisen populaarimusiikin kansainvälisimpiä artisteja. Carola
oli monella tapaa ristiriitainen persoona.
Hän oli toisaalta ujo, mutta toisaalta taas
hyvin räväkkä. Hän rakasti ja tarvitsi yleisöään ja samalla pelkäsi sitä. Laulajana
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Carola oli sekä luonnonlahjakkuus että
luonnonlapsi.
CAROLA - SYDÄMEEN JÄI SOIMAAN
on lämminhenkinen musiikkinäytelmä.
Se on matka Carolan arvoitukselliseen
maailmaan. Mistä syntyi ainutlaatuinen
ja unohtumaton tapa ja kyky laulaa ja
tulkita? Siihen vastauksen antaa vain
Carolan tulkitsema musiikki. Näytelmän
aikana saamme livemusiikin saattelemana kuulla mm. seuraavat, unohtumattomat kappaleet: Rakkauden jälkeen, Kielletyt leikit, Ei aina käy kuin haaveillaan ja
Sydämeen jäi soimaan blues.

Vierailu materon perhekodissa
Vierailu Materon perhekodissa
Oulun Kellossa 9.4.2018
Olemme sosionomi-diakoni- ja geronomiopiskelija ja suoritamme opintoihimme kuuluvaa työharjoittelua Oulun
seudun omaishoitajat ry:llä. Meillä oli
tilaisuus vierailla Taina ja Mauri Materon perhekodissa. Mukaamme lähti
omaishoidonohjaaja Heini Kemola.
Perhehoito on yksi vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi. Se on kevennetty palvelumuoto,
joka tulee kunnalle myös perinteisiä
hoitomuotoja halvemmaksi. Perhekodin
idea on se, että hoidettava tulee hoitajan
kotiin asumaan ja hänet otetaan mukaan
perheen arkeen. Vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi käydä myös hoidettavan
kotona. Kaupunki ostaa palvelun perhehoitajilta ja asiakkaat tulevat pääosin
palveluohjauksen kautta. Perhehoitajaksi haluavan täytyy osallistua Oulun kaupungin järjestämään valmennukseen.
(Teirikko, 2015)
Materon perhekoti on aloittanut toimintansa 2014. Tainalla ja Maurilla on yli 20
vuoden kokemus vanhustenhoidosta.
Ennen perhehoitajiksi ryhtymistä pariskunta toimi hoitoalan yrittäjinä. Perheessä käy asiakkaita, joita omaiset hoitavat
kotona. Omaishoitajalle kuuluu lakisääteinen 3 päivän vapaa kuukaudessa ja
tänä aikana hoidettava voi tulla perhehoitoon. Hoitoaikaa voivat pidentää
omaishoitajalle myönnetyt harkinnanvaraiset vapaat tai vapaapäivien kerryttäminen, jolloin hoitoaika voi olla parikin

viikkoa. Materot pyrkivät kuitenkin siihen,
että heillä olisi kuukaudessa kaksi viikkoa vapaata aikaa, jolloin hoidettavia ei
oteta vastaan.
Materon perhekoti sijaitsee Kellossa,
rauhallisella omakotialueella. Ovella
meitä vastaan juoksi ensin koira, perässä
seurasi talon hymyilevä isäntä, sylissään
suloinen pikkuvauva. Rouvan kannoilla
juoksi pariskunnan toinen lapsenlapsi,
5-vuotias tyttö. Materot kertoivat, että
lapsenlapset vierailevat usein ja tuottavat iloa myös perhekodin asiakkaille.
Meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi ja pääsimmekin heti tutustumaan
perhekodin tiloihin.

Materoilla on iso omakotitalo, jossa on
perheen henkilökohtaisten ja kaikille
yhteisten tilojen lisäksi tilaa 5-7 hoidettavalle. Jokaiselle asiakkaalle on oma tilava huone ja joissakin huoneissa on sähkösänky. Tilat ovat esteettömät ja sekä
kylpytilat että sauna ovat remontoituja,
ja sopivat myös liikuntarajoitteiselle henkilölle. Mitään laitosmaista tunnelmaa
talossa ei kuitenkaan ollut vaan tuntui
siltä, kuin olisi tullut ihan tavalliseen kotiin. Olohuoneessa tunnelmaa loivat isot
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kirjahyllyt, jotka notkuivat kirjoja. Taina
kertoikin lukevansa paljon ja usein myös
ääneen asiakkaille.

Perhekodissa eletään tavallista arkea.
Aamulla saa nukkua niin pitkään kuin
itse haluaa mutta pyynnöstä voidaan
herätelläkin. Sään salliessa ulkoillaan
talon isolla pihalla, välillä kauempanakin.
Asiakkaat voivat osallistua vointinsa ja
kykyjensä mukaan kodin tavallisiin askareisiin. Taina laittaa ruoat ja leipoo, myös
erityisruokavaliot hoituvat. Mauri huolehtii lämmitys- ja remonttiasiat. Hän kertoo
lämmittävänsä usein talon puusaunaa ja
lähtevänsä vaikka miespuolisen asiakkaan kaveriksi saunomaan. Lisähenkilökuntaa perhekodissa ei tarvita joitakin harvoja yllättäviä tilanteita lukuun
ottamatta. Silloin avuksi saadaan tuttu
ihminen lähinaapurista.
Yöhoitoa Materoilla ei ole tarjolla, sillä
yö on rauhoitettu nukkumiselle, jotta
sujuva arki saadaan turvattua. Sen sijaan
Materoilla on mahdollisuus ottaa esim.
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peg-ruokittavia ja pistoshoitoisia asiakkaita, sillä Taina on koulutukseltaan
sairaanhoitaja. Mauri on kouluttautunut lähiavustajaksi, joten pariskunnalta
luonnistuu hyvin liikuntarajoitteistenkin
asiakkaiden hoito.
Materoista aistii sen, että työtä tehdään
suurella sydämellä. Heistä välittyy aito
lähimmäisenrakkaus toista ihmistä kohtaan. Keskustelussa nousi esille mm.
omaishoitajien väsyminen. Materoiden
mielestä olisi ensiarvoisen tärkeää, että
omaishoitajat muistaisivat huolehtia
myös itsestään ja pitäisivät lakisääteiset
vapaat säännöllisesti. Usein omaishoitajat sinnittelevät viimeiseen asti hoidettavan kanssa, vaikka vapaiden säännöllinen pitäminen auttaisi jaksamaan
raskaassa elämäntilanteessa.
Materot kertoivat, että perhehoitajan
työssä parasta on ihmisten kohtaaminen ja vapaus tehdä oman näköistä
työtä. Pitkä kokemus hoitotyöstä auttaa
ja työssä täytyy myös osata sietää epävarmuutta, sillä asiakkaiden määrä ja
sitä kautta tulot vaihtelevat kuukausittain. Perhehoitajan työ on elämäntapa,
mutta omat rajat täytyy osata asettaa
ja pitää välillä vapaata. Silloin Materot
suuntaavat kotikonnuille Suomussalmelle.
Hymyilevä Materon perhe jäi jatkamaan
arkeaan. Tuli tunne, että tänne on hyvä
tulla.
Lähteet:
Yle uutiset (2015) saatavilla 11.4.2018.
https://yle.fi/uutiset/3-7760563
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Hyvinvointi-ilta
Tuntuuko, että hautaudut kiireen ja
velvollisuuksien alle?
Haluaisitko antaa itsellesi hetkeksi
luvan pysähtyä?
Kaipaatko yksinkertaisia työkaluja arjen
stressaaviin tilanteisiin?
Tule mukaan hiljentymään ja kuuntelemaan itseäsi. Ommaiskortteerissa,
Isokatu 47, katutaso, maanantaina
20.8.2018, klo 16.00 – 18.00

Muisti on meille
jokaiselle tärkeä!
Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan
muistineuvoja Elisa Toropaisen alustusta aiheesta Kuinka huollan muistiani.
Ommaiskortteerissa, Isokatu 47, katutaso tiistaina 9.10.2018, klo 17.00 - 19.00

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
yhteistyökumppanimme 2018

Ilta pohjautuu Suomen Joogaliiton
harjoitteisiin, jotka ovat kaikille soveltuvia lempeitä liikkeitä ja asentoja alku- ja
loppurentoutumisineen. Illan vetää
Suomessa ja ulkomailla kouluttautunut
jooga-, rentoutus- ja meditaatio-ohjaaja,
urheiluhieroja Aino-Mari Kiianmies.

pääyhteistyökumppani

Otathan mukaan sopivan alustan ja
mukavan, joustavan vaatetuksen sekä
halutessasi juomapullon. Varaathan tarpeeksi vaatetta mukaan, alku- ja loppurentoutumiseen halutessasi myös viltin,
villasukat ja päänalusen.

yhteistyökumppanit

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.8.
mennessä Heinille p. 040 526 8105
Ilta on maksuton!

Tervetuloa!
41

Omaishoitajien viikonloppuleiri
Omaishoitajien viikonloppuleiri
Seurakunnan leirikeskuksessa
Rokualla 14.9.- 16.9.2018
Perjantai 14.9.2018
klo 10.00 Lähtö linja-auto asema
klo 11.30 Lounas
Hetki levähtää
klo 13.00 Tutustuminen, tunnelmia,
odotuksia
klo 14.00 Päiväkahvi
klo 14.30 Ulkoilua
klo 17.00 Päivällinen
klo 18.00 yhteinen lauluhetki, bingo
klo 19.30 iltahartaus, iltapala
Iltasauna ken haluaa
Lauantai 15.9.
Klo 8.00 aamupala
klo 9.00 aamuhartaus, aamujumppa
klo 10.00 – 11.00 Kädentaitoja
klo 11.30 Lounas
Hetki levähtää tai jutustelua
klo 13.30 Retki laavulle, kahvit, lätynpaistoa
klo 17.00 Päivällinen
klo 18.30 keskustelua omaishoitajuudesta, pieni rentoutushetki
klo 19.30 iltahartaus, iltapala
Saunominen
Sunnuntai 16.9.
Klo 8.00 Aamupala
klo 9.00 Aamuhartaus ja toivevirsi hetki
klo 10.00 Ulkoilua
klo 11.30 Lounas+ kahvi
klo 12.30 kotiinlähtö
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Viikonlopun hinta täysihoidolla 50€/
henkilö.
Sitova ilmoittautuminen alkaen maanantaina 6.8.2018, viimeinen ilmoittautumispäivä 27.8.2018
Diakonissa Asta Leinonen
p. 040 574 7157
Omaishoidon ohjaaja Heini Kemola
p. 040 526 8105

Omaishoitaja kuinka
jaksat?

Raha-asiat puheeksi

Käytätkö oikeuttasi pitää vapaapäiviä? Tule kuuntelemaan mitä on
Perhehoito?

Tiedätkö minne rahasi kuluvat?

Torstaina 6.9.2018 klo 14.00 – 16.00
Ommaiskortteerissa Isokatu 47, katutaso.
Perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja
turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet
käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana.
Tule tutustumaan ja kyselemään lisää
perhehoidosta sitä tarjoavilta työntekijöiltä.

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan
aiheesta. Ommaiskortteerissa, Isokatu
47, katutaso maanantaina 15.10.2018
klo 16.30 – 18.30.
Aiheeseen kuuntelijat johdattelee
aluekoordinaattori, ”TalousTsemppari”
Taina Rajanen
Aiheita:
¶¶ Takuusäätiön palvelut
¶¶ Taloudenhallinta on osa kaikkea
elämää
¶¶ Kenellä on talous- ja velkaongelmia,
velkaantumisen syitä
¶¶ Rahaongelmissa olevan ihmisen
auttaminen
¶¶ Ratkaisuja velka- ja laskukierteeseen, onko niitä?
¶¶ Auttavat tahot

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
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Oulun seudun omaishoitajat ry Tour
Tervetuloa juttelemaan omaishoidosta, tapaamaan yhdistyksen
työntekijöitä sekä tutustumaan
millaista toimintaa ja tukea yhdistyksemme tarjoaa omaishoitajille.
13.8 klo 10-12
Hailuoto, Sale, Luovontie 136
13.8 klo 10-12
Yli-Ii, Sale, Karjalantie
13.8 klo 13-15
Ii, S-market, Kisatie 1
15.8 klo 10-12
Oulunsalo, S-market, Kauppiaantie 1
15.8 klo 13-15
Kempele, K-supermarket, Kauppatie 2
15.8 klo 10-12
Liminka, S-market, Tupoksentie 9
15.8 klo 13-15
Lumijoki, Sale, Lumijoentie
17.8 klo 10-12
Haukipudas, S- market, Kauppakuja 1
17.8 klo 13-15
Kiiminki, S-market, Kauppareitti 1
17.8.klo 10-12
Tyrnävä, S-market, Vanhatie
17.8 klo 13-15
Muhos, S-market, Valtatie 13

44

20.8.2018
Järjestöpiste Kaiku, Oulun Yliopistollinen
sairaala, Avohoitotalon ala-aula, Kiviharjuntie 9,

Lämpimästi
tervetuloa!
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voimavaralähtöinen
Muskarit
Erityislapsiperheille
elämäntaidot ryhmä
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Tervetuloa vanhempien ja lasten yhteiseen Muskariin syksylle 2018. Ryhmä on
tarkoitettu erityislapsille, heidän sisarukselleen ja vanhemmilleen. Muskariin
osallistutaan yhdessä vanhemman
kanssa.

Muskari kokoontuu 8 kertaa Ommaiskortteerissa, osoitteessa Isokatu 47.
Katutaso joka toinen torstai, seuraavina
päivinä: 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
8.11., 22.11. ja 13.12. klo 17.30–18.30 tai
18.30–19.30.

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

Sitova ilmoittautuminen verkko-osoitteessa: https://www.kyselynetti.com/s/
muskaris18 7.8.2018 mennessä. Perheet
valitaan muskariin niin, että uudet perheet ovat etusijalla. Perheille ilmoitetaan
valinnasta 9.8.2018 mennessä.
Muskaripaikka siirtyy toiselle perheelle,
mikäli perhe on ilmoittamatta kaksi kertaa poissa muskarista.

Bändiklubi

Nyt mukaan bändiklubiin syksyksi 2018!
Ryhmä on tarkoitettu alle 20-vuotiaille
erityisnuorille. Bändiklubi kokoontuu 8
kertaa Bysiksellä, osoitteessa Hallituskatu 5.
Klubin vetäjinä toimivat Timo ”Rautsi”
Rautio ja Mari Rautio Liikkuvasta Laulurepusta. Klubi kokoontuu kevään aikana
kahdeksan kertaa, joilla päästään kokeilemaan eri soittimilla soittamista, yhdessä soittamista sekä rakentamaan omaa
bändiporukkaa. Bändiklubi rikastuttaa
arkea ja antaa mahdollisuuden yhdessä
tekemiseen musiikin välinein. Aikaisempaa musiikkikokemusta ei tarvitse olla.

Bändiklubi kokoontuu seuraavina torstai-iltoina 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 1.11.,
15.11., 29.11. ja 20.12. klo 17.30–18.30.
Sitova ilmoittautuminen 20.8.2018 mennessä verkko-osoitteessa: https://www.
kyselynetti.com/s/bandis2018 Nuoret
valitaan bändiklubiin niin, että uudet tulokkaat ovat etusijalla. Valinnasta ilmoitetaan 23.8.2018 mennessä.
Bändiklubipaikka siirtyy toiselle, mikäli
nuori on ilmoittamatta kaksi kertaa poissa muskarista.
Lisätietoja: tiia.ikonen@osol.fi
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lokakuu

Toimintakalenteri 1.7.2018.-31.10.2018
syys-lokakuu
¶¶ Ti 18.9. klo 13.00. Elämäniloa-kurssi. Iin seurakuntatalo. Haku 6.9. mennessä. Sivu 24.
¶¶ Ke 19.9. Ommaiskahvila Ommaiskortteerissa. Sivu 45.
¶¶ Ti 25.9. klo 13.00-15.00 Ommaisraati-keskustelutilaisuus Haukiputaan seurakuntakeskus Sivu 21.
¶¶ Ke 26.9. klo 13.00-15.00. Ommaisraati-keskustelutilaisuus, Kiimingin senioritalolla.
Sivu 21.
¶¶ To 27.9. klo 13.00-15.00. Ommaisraati-keskustelutilaisuus Ommaiskortteerissa. Sivu
21.
¶¶ To 27.9. klo 17.00-19.00. Ommaisraati-keskustelutilaisuus, Oulunsalon seurakunnan
monitoimitilassa Pysäkki. Sivu 21.
¶¶ Lokakuun Ommaiskahvilat Ommaiskortteerissa Ke 3.10., 17.10. ja31.10. Tiedot sivu 45.
¶¶ Omaishoitajaryhmien kokoontumiset sivulla 30.
¶¶ Yhdistyksen kuntosalivuorot sivulla 35.

¶¶ Ti 2.10. Katse huomiseen kerho. Sivu 23.
¶¶ Ti 2.10. klo 17.00-19.00. Ommaisraati-keskustelutilaisuus erityislapsiperheille Ommaiskortteerissa. Sivu 22.
¶¶ Ti 9.10. klo 17.00-19.00. Kuinka huollan
muistiani. Ommaiskortteeri. Sivu 41.
¶¶ Ke 10.10. klo 18.00-20.00. Omaisena
etäällä vertaisryhmätoiminta. Sivu 29.
¶¶ To 11.10. klo 13.00-15.00. Ommaiskahvila
Iin seurakuntakeskuksessa. Mindfulness
aiheena. Marja-Liisa Kuukasjärvi. Sivu 39.
¶¶ Ma 15.10. klo 15.00-18.00. Ovet-valmennus Kiimingin senioritalolla. Sivu 28.
¶¶ Ma 15.10. klo 16.30-18.30. Raha-asiat
puheeksi - luento. Takuusäätiön ”TalousTsemppari” Taina Rajanen. Sivu 43.
¶¶ Ma 15.10. Ilmoittautuminen Teatterimatkalle Kokkolaan päättyy. Sivu 36.
¶¶ Ma 29.10. klo 15.00-18.00. Ovet-valmennus Kiimingin senioritalolla. Sivu 28.
¶¶ Ma 29.10. klo 16.00-18.00 Ommaiskahvila Muhoksen Päiväkeskuksessa. Kuppi
nurin - hanke esittäytyy. Sivu 40.

elokuu

¶¶ Ti 4.9. Katse huomiseen kerho. Sivu 23.
¶¶ Ke 5.9. klo 10.00-12.00. Ommaiskahvila Ommaiskortterissa. Sivu 45.
¶¶ To 6.9. klo 11.00-13.00. Ommaiskahvila YliIin seurakuntakodilla. Ilmoittautuminen 5.9.
mennessä. Sivu 39.
¶¶ To 6.9. klo 14.00-16.00. Tule kuuntelemaan
mitä on perhehoito? Ommaiskortteeri. Sivu
43.
¶¶ Pe 7.9. klo 12.00-14.00 Ommaiskahvila Lumijoella. Yhteisömuusikko Tuija Pasanen. Sivu
39.
¶¶ Ma 10.9. klo 13.00-15.00 Ommaiskahvila Limingan seurakuntatalolla. Toimintaterapeutti Heli Ojamaa. Sivu 40.
¶¶ Ke 12.9. klo 18.00-20.00. Omaisena etäällä
vertaisryhmätoiminta. Sivu 29.
¶¶ To 13.9. klo 14.00-16.00. Ommaiskahvila Muhoksen Päiväkeskuksessa. Sivu 40.
¶¶ Pe 14.9. Omaishoitajien viikonloppuleiri Rokualla. Ilmoittautuminen 6.8. Sivu 42.

syyskuu

Toimintakalenteri 1.7.2018 -31.10.2018
¶¶ Ma 13.8., Ke 15.8., Pe 17.8. ja Ma 20.8.
Oulun seudun omaishoitajat Tour. Tarkemmat ajat ja paikat sivulla 44.
¶¶ To 16.8. klo 16.00-19.00, Taiteiden yö tapahtuma Ommaiskortteerissa. Sivu 17.
¶¶ Ma 20.8. klo 16.00-18.00, Hyvinvointi-ilta
Ommaiskortteerissa. Sivu 41.
¶¶ Ti 21.8. Ommaiskahvila Kempele, retki
Luurinmutkaan, ilmoittautuminen 15.8
mennessä. Sivu 39.
¶¶ Ma 27.8. klo 10.00-12.00 Ommaiskahvila
Hailuoto, Ojavilkin kerhotila. Yhteisömuusikko Tuija Pasanen. Sivu 39.
¶¶ Ke 29.8. klo 13.00-15.00, Ommaiskahvila
Tyrnävän seurakuntatalo. Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta, ohjausta & neuvontaa pankkipalveluihin. Asiantuntija
Tyrnävän Osuuspankista. Sivu 40.
¶¶ To 30.8. klo 13.00-15.00 Ommaiskahvila
Iin seurakuntakeskuksessa. Hyvää oloa
itselle. Sivu 39.
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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

