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toiminnanjohtajan palsta                                                    

Syksy on edennyt vauhdilla ja kohta 
pääsemme taas juhlimaan valtakun-
nallista omaishoitajien viikkoa, joka 
pidetään ajalla 20.–27.11. Viikon aikana 
Omaishoitajat ja 
läheiset -liiton 
paikallisyhdis-
tykset järjestävät 
yhteistyökump-
paneitten-
sa kanssa eri 
puolilla Suomea 
useita tilaisuuk-
sia. Teemaviikol-
la järjestetään 
valtakunnallinen 
omaishoitajien 
viikon juhla Vaasassa. Myös meidän 
alueellamme viikko on täynnä muka-
via ja mielenkiintoisia tapahtumia, joista 
löydätte tarkempia tietoja tästä jäsentie-
dotteesta. Tervetuloa mukaan tapahtu-
miin! 

Teimme alkusyksystä jäsenillemme 
kyselyn, jolla halusimme kartoittaa hei-
dän ajatuksiaan toiminnastamme sekä 
heidän toiveitaan tulevaisuutta ajatellen. 
Kysely postitettiin 511 jäsenellemme ja 
siihen vastasi 169 henkilöä eli vastaus-
prosentti oli 33 %. Lämmin kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille! Vastauksenne 
ovat meille tärkeitä tulevaa toimin-
taamme suunniteltaessa. Seuraavassa 
Kortteeriuutiset-jäsentiedotteessamme 
löytyy tarkempaa koontia jäsenkyselyn 

annista. 

Elämme taas vuoden vaihteessa jännit-
täviä aikoja. Meillä on päättymässä kaksi 

Raha-automaat-
tiyhdistyksen 
rahoittamaa ke-
hittämishanketta; 
Ihimisen lähel-
le- ja Etäomais-
puoti-hankkeet. 
Päätösjuhlia on 
vietetty syksyn 
aikana ja tästä 
jäsentiedotteesta 
voitte lukea työn-
tekijöiden ajatuk-

sia menneistä vuosista kehittämistyön 
parissa. Olemme hakeneet uusia rahoi-
tuksia toimintaamme ja niistä saamme 
alustavat päätökset 15.12. Tässä vai-
heessa haluankin kiittää kaikkia päätty-
vien hankkeiden työntekijöitä tehdystä 
työstä omaishoitajien hyväksi. Lämmin 
kiitos siis Anjalle, Silvolle, Annamaijalle, 
Marjalle, Leenalle ja Minnalle!

Aurinkoisia talvipäiviä odotellen,

Minna Salminen
Toiminnanjohtaja

syksyn tuulia
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Valtakunnallinen Omaishoitajat ja lä-
heiset -liitto ry on toiminut kunniakkaat 
25 vuotta omaishoitajien, omaishoidet-
tavien ja läheisten asioiden eteenpäin 
viejänä, edunvalvojana ja julkisena ääni-
torvena. Liittoon kuuluvia paikallisyhdis-
tyksiä on ajansaatossa perustettu useita 
kymmeniä ympäri maata. Oulun seudun 
yhdistyskin on toiminut jo 18 vuoden 
ajan omaishoidon puolestapuhujana ja 
edunvalvojana alueellamme. Perintei-
sesti vuosittain elokuussa omaishoitajat, 
paikallisyhdistysten edustajat ja liiton 
työntekijät ovat kokoontuneet Liiton jär-
jestämille järjestöpäiville ajankohtaisten 
omaishoitoon liittyvien teemojen, koh-
taamisen ja mielenkiintoisten keskuste-
lujen merkeissä.

omaishoitajaparlamentti
Tänä Liiton juhlavuotena järjestettiin 
Suomen ensimmäinen omaishoitajapar-
lamentti. Parlamentin käytännön toteu-
tukseen oli otettu mallia eduskunnan 
kyselytunnin toteutuksesta, kuitenkin 
siten, että kysymykset vastaajille oli 
lähetetty jo hyvissä ajoin. Kysymykset 
perustuivat viiteen omaishoidon teesiin: 
omaishoidon arvostamiseen, tunnis-
tettavuuteen, oikeusturvan vahvistami-
seen, omaishoitajan omaan aikaan ja 
ansiotyöhön sekä teesiin, että omaishoi-
tosuhde on ihmissuhde.

Etukäteen lähetetyistä kysymyksistä oli 
valittu 20 kysymystä vastattaviksi, näistä 
Oulun edustajat saivat kolme kysymystä 
esitettäviksi - kysyttiin mm. palautuuko 
omaishoidolla annetun hoidon säästä-
miä varoja omaishoidon käyttöön, saa-

daanko lainsäädännön kautta tukea etä-
omaishoitajille ja miten asioita hoitavien 
virkamiesten ja luottamushenkilöiden 
asiaosaamista lisätään. Kaikki kysymyk-
set ja vastaukset ovat luettavissa liiton 
nettisivuilla, samoin videoitu esitys.

Parlamentin puhemiehenä toimi kan-
sanedustaja Eero Heinäluoma. Vastaa-
jina olivat perhe- ja peruspalveluminis-
teri Juha Rehula, ylijohtaja Päivi Laajala 
Valtiovarainministeriöstä ja ylijohtaja 
Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Valtiovarainministeri Petteri Orpo oli es-
tynyt ja hänelle osoitettuihin kysymyk-
siin luettiin vastaukset.

”Tilaisuus oli mielenkiintoinen uusi avaus 
asioiden esille tuomiseen.” Mielestäni 
oli tärkeää, että osallistujat saivat tehdä 
tunnetuksi omaishoidon arkeen liittyviä 
monenlaisia asioita. Keskeistä oli, että 
reilun parin tunnin aikana paikalla olleet 
arvovaltaiset vastaajat ja puhemies sai-
vat eväikseen perustason arkitietoa ja 
näkivät sen innokkuuden, millä kysy-
mysten esittäjät ja yleisö osallistuivat.

Päivien ohjelma oli kokonaisuudessaan 
mielenkiintoinen. Saatiin mm. kuulla ter-
vehdyksiä, Raha-automaattiyhdistyksen 
avustustoiminnan kuulumiset, katsaus 
Soten tilanteesta ja esitykset paikallis-
yhdistysten mielenkiintoisista hankkeis-
ta omaishoitajien ja omaishoidettavien 
arjen tukemiseksi. Ensimmäisen päivän 
ohjelman päätteeksi kuunneltiin myös 
loistava musiikkiesitys Mikko Herraselta.

Taukoaikoina ja iltakokoontumisessa

hallituksen pakeilta 
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ryhmiä ja edunvalvontatyöryhmä on 
yksi näistä työryhmistä. Vuonna 2016 
työryhmän jäseninä ovat olleet Minna 
Salminen (koollekutsuja), Kaisu Runde-
lin (hallitus), Ritva Yrjänä (hallitus), Minna 
Hernberg, Annamaija Saastamoinen, 
Marja-Liisa Kuukasjärvi ja Heini Kemola.

Edunvalvontatyöryhmä työskentelee 
aktiivisesti ja kokoontuu säännöllisesti 
noin kahden kuukauden välein, mutta 
tarvittaessa useamminkin. Työryhmä 
tekee työtä esiin tulevien epäkohtien 
parantamiseksi koko yhdistyksen toi-
minta-alueella. 

Työryhmä on muun muassa tehnyt 
selvityspyynnön vapaiden pitämis-
mahdollisuuksista Oulun kaupungin 
alueella. Työryhmä on myös käynyt 
läpi toiminta-alueen omaishoidontuen 
myöntämisen kriteeristöt, ottanut kantaa 
omaishoidon tuen päätösteksteihin sekä 
tehnyt selvityspyynnön Oulun kaupun-
gin hyvinvointilautakunnalle koskien 
kielteisiä omaishoidontukipäätöksiä ja 
niiden perusteluja. Tämän syksyn aikana 
edunvalvontatyöryhmä on tehnyt myös 
kannanottoja liitteeksi Aluehallintoviras-
tolle lähetettyihin selvityspyyntöihin. 

Edunvalvontatyöryhmä käsittelee ja 
vie eteenpäin asioita ja epäkohtia, joita 
omaishoitajat ovat tuoneet tiedoksi 
työryhmälle. Toivommekin jäsentem-
me olevan aktiivisia ja ottavan yhteyttä 
työryhmän koollekutsujaan, mikäli tie-
dossa on asioita, joita voimme yhdistyk-
senä viedä eteenpäin ja näin vaikuttaa 
omaishoitajien aseman parantamiseen.

kävi melkoinen puheensorina. Päivien 
yksi merkittävyys tiedon saamisen lisäk-
si on kohtaaminen, ajatusten vaihto ja 
vertaistuen saaminen.

Kaisu Rundelin, hallituksen jäsen

 

edunValVontatyöryhmän työsken-
tely ja omaishoitajien oikeuksien 
edistäminen yhdistyksessä

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

Vuosittaisessa yhdistyksen toiminta-
suunnitelmassa nimetään erilaisia työ-

edunValVontatyöryhmä työskentelee aktiivisesti
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omaishoitajien työtä ja työoloja edis-
tänyt henkilö tai taho, jonka toimintaa 
voidaan pitää pitkäjänteisenä, ja se on 
kohdistunut yhteiskunnallisesti ajan-
kohtaisiin aiheisiin ja tehty työ on koitu-
nut omaishoitajien parhaaksi. 

Vuoden omaishoitajateko -palkinnon 
saaja valitaan Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:n toiminta-alueel-
ta ja palkinnon saajan valitsee Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n 
sekä ODL-säätiön yhteinen toimikunta. 
Vuosittainen palkintosumma on 1000 
euroa ja palkinnon lahjoittaa ODL-sää-
tiö. Palkintona on lahjakortti, jonka saaja 
voi käyttää omaan virkistykseensä ja 
hyvinvointiinsa. Palkinto voidaan jakaa 
myös useamman henkilön kesken. Pal-
kinnon saaja julkaistaan valtakunnalli-
sella omaishoitajien viikolla marraskuun 
lopulla.
 
Palkinnon saajaa voi ehdottaa 11.11 
mennessä sähköpostilla minna.salmi-
nen@osol.fi tai kirjeitse Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry/Minna Sal-
minen, Isokatu 47, 90100 Oulu. Ehdo-
tus tulee perustella kriteereillä, mutta 
eh-dokkaan ei tarvitse täyttää kaikkia 
kriteereitä.

Lisätietoja antaa Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan-
johtaja Minna Salminen, puh. 040-5665 
865 tai minna.salminen@osol.fi

 
vuoden omaishoitajateko -Palkinnon 
saajaa etsitään

Vuonna 2016 jaetaan kolmannen kerran 
Vuoden omaishoitajateko -palkinto. Ou-
lun seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja 
ODL-säätiö haluavat muistaa palkinnolla 
omaishoitajaa tai etäomaishoitajaa. Kri-
teereitä palkinnon myöntämiselle ovat: 

 ¶ Omaishoitaja/etäomaishoitaja 
arvostaa omaa hyvinvointiaan ja 
aikaansa ja tavoittelee sitä järjes-
tämällä itselleen vapaahetkiä ja 
omaa aikaa. 

 ¶ Hän huomioi omat voimavaransa ja 
hakee tarvittaessa apua omaishoi-
totilanteeseensa.

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

 ¶ Hän on tietoinen oikeuksistaan 
omaishoitajana. Hän ottaa aktiivi-
sesti asioista selvää ja on vuoropu-
helussa eri tahojen kanssa ja ajaa 
asioita eteenpäin rakentavassa 
hengessä. 

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

 ¶ Hän osallistuu omien voimavaro-
jensa mukaan omaishoitajayhdis-
tyksen järjestämiin tapahtumiin ja 
toimintaan. 

 ¶ Hän antaa omaishoitajayhdistyksen 
toimijoille vinkkejä ja käytännön 
läheistä näkökulmaa siitä, kuinka 
omaishoitajille suunnattua toimin-
taa voisi alueella edelleen kehit-
tää. Palkinnon saaja voi olla myös 

 Vuoden omaishoitajateko -palkinto
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yhdistyksen työntekijät esittäyty-
vät blogisarjassa

Minun työpäiväni -blogisarja alkoi tam-
mikuussa ja luvassa on blogikirjoitus 
joka kuukaudelle vuoden 2016 aikana. 
Blogeissa yhdistyksemme työntekijät 
kertovat omasta työstään. Kortteeri-
uutisten sivuilta löydät otteet Marjon, 
Sallan ja Marjan blogeista. Aiemmat 
blogit sekä myös loppuvuoden aikana 
ilmestyvät blogit löytyvät yhdistyksen 
nettisivuilta www.osol.fi/ajankohtais-
ta/blogi/.

heinäkuu
Heinäkuussa ilmestyneen blogin kirjoitti 
toimistosihteerimme Marjo-Riitta Pekka-
la. Marjo vastaa hyvin monesta asiasta 
yhdistyksessämme, kuten esimerkiksi 
Kortteeriuutisten teosta, jäsenrekiste-
rimme ylläpidosta sekä varainhankin-
nasta. 

Blogissaan Marjo kertoo toimistosihtee-
rin monipuolisesta työnkuvasta: ”Työ-
pöytäni kutsuu toimistotöineen. Uusien 
jäsentietojen päivitys on tärkeimpiä 
töitäni ja onkin minulle kunnia-asia, 
että jäsenrekisteri on ajan tasalla. Luen 
sähköpostini ja jos sieltä tulee joitain toi-
meksiantoja, teen ne yleensä heti pois 
alta. Mm. uudet jäsenet ilmoittautuvat 
pääosin tätä kautta. 

Toiminnanjohtaja Minna on antanut 
minulle tehtävälistan, jonka mukaan on 
helppo tehdä asia kerrallaan, eivät näin 
ainakaan pääse unohtumaan. Tällä ker-
taa hän on pyytänyt minua tekemään 

     YhdistYksen työntekijät esittäYtyvät blogisarjassa

laskutukset opiskelijoiden ohjauksesta 
oppilaitoksille ja tarkistamaan muuten-
kin, että laskutus on hoidettu muiltakin 
osin niin kuin pitää. Lisäksi tällä hetkellä 
minua työllistää oman jäsentiedotteem-
me Kortteeriuutisten taitto”

elokuu 
Elokuun blogin kirjoitti Salla Jämsén. 
Salla toimii Hyvinvoiva Perhe HYPE – 
hankkeessa perhetoiminnan kehittäjänä 
ja nauttii työn tuomasta ilosta! Salla on 
työskennellyt yhdistyksellä yhteensä 
noin seitsemän vuotta. Blogissaan Salla 
kertoi elokuussa Ommaiskortteerilla jär-
jestetystä Taiteiden Yön tilaisuudesta. 

”Olemme saaneet ilon tehdä yhteistyötä 
oululaisen taidemaalarin Sampo Kaikko-
sen kanssa. On hyvä löytää uudenlaisia 
keinoja tuttuihin asioihin. Perinteisen 
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syyskuu
Syyskuussa blogin kirjoitti Marja Heik-
kinen. Marja on työskennellyt yhdistyk-
sessämme vuodesta 2012 alkaen, jolloin 
hän aloitti Ihimisen lähelle -hankkeessa 
vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä. Ihimi-
sen lähelle -hanke päättyy nyt vuoden 
2016 lopussa. Yhdistyksemme vapaa-
eh-toistoiminta on kehittynyt huimasti 
Ihimisen lähellä -hankkeen aikana. 

Marja kertoo blogissaan vapaaehtoisten 
perehdytyksestä: ”Yhdistyksen vapaa-
ehtoistoiminnan koordinointi kuuluu 
myös työtehtäviini. Saan puhelinsoittoja 
henkilöiltä, jotka miettivät omaa vapaa-
ehtoistoimintaansa ja sen aloittamista. 
Tähän liittyen varataan kalenterista aika, 
jolloin tapaan vapaaehtoisen ensim-
mäistä kertaa. Uuden vapaaehtoisen 
kanssa istahdetaan rauhassa alas ja 
käydään läpi hänen toiveitaan ja odotuk-
siaan vapaaehtoistoiminnasta sekä ker-
ron hänelle meidän yhdistyksestämme 
ja vapaaehtoistoiminnastamme.  Tämä 
tapaaminen on eräänlainen tervetulo-
toivotus vapaaehtoisille ja pidänkin tätä 
erittäin tärkeänä työtehtävänäni, sillä 
usein tuo tapaaminen on uusille vapaa-
ehtoisille ensi kosketus yhdistykseem-
me. 

Kuten Marja blogissa kertoo, on tärkeää 
panostaamyös monipuoliseen vapaaeh-

yhdistysesittelyn päätimmekin hoitaa 
hieman erilaisella tavalla ja kokeilemme 
ensimmäistä kertaa järjestää tapahtu-
man osana Taiteiden yö -tapahtuma-
kokonaisuutta. Ommaiskortteeri saa 
hienoisen muodonmuutoksen ja raken-
namme sinne taiteilijaa varten pienen 
Popup – ateljeen. Virittelemme videoty-
keistä virtuaalisen ateljeevierailumah-
dollisuuden sekä toinen tykki heijastaa 
upean esityksen taulun maalaamisesta 
alusta loppuun. Huikeaa! ”

Salla hyödyntää omassa työssään tai-
teen merkitystä sekä läsnäolon voimaa 
esimerkiksi vetämissään Satujooga-ryh-
missä. Blogissaan hän kirjoittaa taiteen 
merkityksestä näin: ”Taiteen merkitystä 
ihmisen hyvinvoinnin tukena ei sovi vä-
hätellä. Tarinat kertovat, kuinka ihmiset 
voivat paremmin löytäessään ympäril-
leen visuaalista kauneutta tai sisäistä 
maailmaa ruokkivia taide-elämyksiä. 
Usein totuuden käsittely symbolisesti 
auttaa meitä lempeämmin prosessoi-
maan vaikeita asioita. Mutta yhtä kaikki, 
usein pelkkä taiteesta nauttiminen ihan 
vain sellaisenaan ilman sen suurempaa 
syytä, toimii myös.”

čč

čĎ

yhdistyksessämme on toi-
minnassa mukana aivan 
mahtava joukko vapaaeh-
toisia tekemässä kullan 
arvoista työtä erilaisissa 
tehtävissä.
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liittyen työtehtäviä on monia. Vapaa-
ehtoisten vastaanottaminen on vain 
yksi osa sitä. Laadukkaaseen vapaaeh-
toistoiminnan koordinointiin kannattaa 
mielestäni panostaa. Vapaaehtoiset ovat 
elintärkeitä järjestöille ja yhdistyksille ja 
heistä huolehtiminen laadukkaasti antaa 
sekä yhdistykselle että vapaaehtoiselle 
paljon eväitä. Käyhän kurkkaamassa 
meidän avoimet vapaaehtoistoiminnan 
tehtävät esim. kotisivuiltamme ja innostu 
lähtemään mukaan!”

kortteeriuutisten kehityksestä

Kun tulin taloon syksyllä 2013 minut is-
tutettiin tuota pikaa tuolille ja silloisella
perehdyttäjälläni Lotalla alkoi vimmattu 
tiedon takominen päähäni mm. jäsen-
lehteen liittyvistä asioista.

Lehteä tehtiin silloin periaatteella leik-
kaa-liimaa-askartele ja se oli kovin työl-
listävää ja aikaaviepää, mutta mielen-
kiintoinen työsarka. Näillä metodeilla 
mentiin aina viimevuoden loppuun, jol-
loin saimme käyttöömme ihan oikean

taitto-ohjelman.

Taitto-ohjelman käyttöä olen nyt ko-
vasti harjoitellut ja työkaverini Tiia on 
ohjelmaa enemmän ymmärtävänä  ollut 
kärsivällinen neuvonantaja ja yhteis-
työkumppani. Ulkoasua on muokattu, 
moneenkin otteeseen, väriä on tullut 
ja kuvitusta on lisätty. Lehtikään ei ole 
enää lehti, vaan jäsentiedote.

Logiikkaa on saatu sivuihin, tietyt asiat 
toistuvat jokaisessa julkaisussa aina sa-
moilla paikoilla ja ovat helposti löydettä-
vissä. Esim. toiminnanjohtajan katsaus
ja hallituksen terveiset löytyvät julkaisun 
alkupäästä ja tapahtumakalenteri on lo-
pussa. Kalenterinkin saa nykyään ha-
lutessaan seinälleen muistuttamaan 
tärkeimmistä tapahtumista.

Pieniä, mutta merkityksellisiä juttuja on 
saatu aikaan. Ennenkaikkea, tätä on mu-
kava tehdä! Olemme kaikki hyvin ylpeitä 
tästä hienosta tiedotteestamme, jota 
koko henkilökunta tekee yhteisvoimin. 
Toivon, että te lukijat saatte julkaisusta 
paljon tietoa ja myös hieman viihdyket-
täkin. Palautetta saa antaa, kuin myös  
kehitys- ja juttuehdotuksia. Omia tarinoi-
ta saa laittaa tulemaan, niitä julkaistaan 
aina, kun sopivaa tilaa vain löytyy. 
Osoite: marjoriitta.pekkala@osol.fi

Seuraava Kortteeriuutiset ilmestyy hel-
mikuussa 2017. Sitä odotellessa toivotan 
kaikille mukavaa loppuvuotta ja rauhal-
lista joulua!

Kirjoittanut 
toimitussihteeri Marjo Pekkala

čĎ
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ajankohtaista 

Omaishoitajaviikolla 47 ja seuraaval-
la viikolla 48 Ommaiskortteerin väki ja 
vapaaehtoisemme jalkautuvat keräyslip-
paiden kanssa kauppakeskus Valkeaan 
21.11.-24.11. ja 28.11.-2.12.,Zeppeliiniin 
22.11., 24.11.,30.11. ja 1.12. ja Iin Kärkkäi-
sellä olemme 21.11-25.11. 
Kaikissa kauppakeskuksissa olemme 
klo 15.00-18.00 edellämainittuina päi-
vinä.

olemme käynnistäneet varainhankintakampanjan. lisätietoja nettisivuil-
tamme www.oulunseudunomaishoitajat.fi tule mukaan!
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ajankohtaista

lakimuutos; ohjeistus omaishoitajille

kaikille omaishoitosopimuksen teh-
neille Vapaapäivät

Lakiin omaishoidon tuesta tuli 1.7.2016 
alkaen muutos vapaapäivien osalta. 
Jatkossa kaikille sopimuksen tehneille 
omaishoitajille tulee myöntää vähintään 
kaksi vuorokautta vapaata kalenterikuu-
kautta kohti. 

Omaishoitajalla, jolle on jo aikaisemmin 
myönnetty vapaata kolme vuorokautta, 
on edelleen oikeus näihin vapaisiin. 

Vapaan voi pitää useammissa jaksois-
sa.

Kunta ja omaishoitaja voivat jatkossa so-
pia, että omaishoitaja pitää lakisääteiset 
vapaansa useampana alle vuorokauden 
pituisena jaksona. Jaksot lasketaan yh-
teen ja kertynyt 24 tuntia on yksi vapaa-
vuorokausi.

Jos saat omaishoidontukea, niin onhan 
sinulle kirjattu vapaapäivät hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan? Jos näin ei ole, 
ota yhteyttä omaishoitosopimuspää-
töksen tehneeseen työntekijään. 

Lakimuutoksen myötä tulleet vapaapäi-
vät voidaan pitää takautuvasti 1.7. lähtien.  

Omaishoitosopimukset sekä hoidetta-
van hoito- ja palvelusuunnitelmat on päi-
vitettävä vastaamaan uuden lain sään-
nöksiä 31.3.2017 mennessä. 
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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
Kuntosalin perehdytys keskiviikkoisin klo 
10.00, se maksaa 10€.  Perehdytyksen 
jälkeen vapaa salin käyttö maanantaisin.

Tiistaisin klo 12.00-13.00
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.

Caritas -kuntosalivuoro päättyi  
1.11.2016

Virkistäydy kylpylässä
Kylpylähotelli Eden tarjoaa Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset yhdistyk-
sen jäsenille kylpylälippuihin jäsenalen-
nuksen. Alennuksen saa näyttämällä 
jäsenkorttia. Kylpylä on avoinna päivit-
täin kello 10.00-21.00. Hinnat:
Kylpylälippu aikuiset 10€ (norm. 15€)
Perhelippu (2aik.+2lasta/ 1aik.+3lasta) 
30€ (norm.38€). Avustaja ilmaiseksi!
Avustaja pääsee ilmaiseksi!

hikikarPaloita ja hyvää oloa, 

miten huollan muistiani

omaishoitaja Pidä huolta omasta 
hyvinvoinnistasi ja muististasi!
tule uuteen miten huollan muistiani 
–ryhmään saamaan tietoa, neuVon-
taa, ohjausta ja tsempPiä arkeen. 

Ryhmä kokoontuu 6 kertaa osoitteessa 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry Isokatu 47, 6krs.
Kokoontumiset ovat tiistaisin vuonna 
2017 seuraavasti:
10.1. klo 16.30-18.00 Muistin toiminta, 
mitä muisti on?
24.1. klo 16.30-18.00 Aivoterveyden 
riskit ja aivojen hyvinvoinnin kulmakivet
7.2. klo 16.30-18.00 Muistikeinot muis-
tamisen apuna
21.2. klo 16.30-18.00 Liikunnasta 
aivoterveyttä
7.3. klo 16.30-18.00 Uni elvyttää
21.3. klo 16.30-18.00 Ravinnosta aivoter-
veyttä

Ilmoittaudu mukaan 13.12.2016 men-
nessä Heinille p. 040 526 8105

Ryhmän ohjaajina toimivat muistihoitaja 
/ terveydenhoitaja Elisa Toropainen ja 
omaishoidon ohjaaja / sairaanhoitaja 
Heini Kemola
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ommaiskortteerissa tapahtuu, ommaiskahvilat ja

vertaisVoimaa-kerho

VertaisVoimaa-kerho kokoontuu

Entisten omaishoitajien Vertaisvoimaa-
kerho kokoontuu Ommaiskortteerissa 
Isokatu 47, 6. krs seuraavina päivinä:
      
Ke 7.12. klo 14.00
Ti 7.2. klo 14.00 
Ti 7.3. klo 14.00
Ti 4.4. klo 14.00
Ti 2.5. klo 14.00
 
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Marjukka Kontio 040 081 7468
Anna-Liisa Kallio 040 839 0688

ommaiskortteerissa tapahtuu:

Parillisten viikkojen keskiviikkona klo 
10.00–12.00 osoitteessa Isokatu 47, 
katutaso, 90100 Oulu. Kahvitellaan ja 
rupatellaan porukalla. 

Syksyn Ommaiskahvilat: 
16.11. Pakinaa vanhasta Oulusta. Vieraa-
na Pekka Hakaheimo. 

30.11. Muistelu ja muistelun merkitys. 
Vieraana muistihoitaja Sirpa Remahl.

Tammikuussa aloitamme 11.1 ja sitä 
seuraavat Ommaiskahvilat ovat 25.1., 
8.2., 22.2., 8.3., ja 22.3 jatkuen toukokuulle 
saakka.

Seuraa ilmoittelua Forum24 lehdestä ja 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
Tervetuloa!

ommaiskahviloiden syksy

Marraskuussa aiheena Ommaiskahvi-
loissa Kodin turvallisuus. 
Vieraana palotarkastaja Oulu-Koillis-
maan Pelastuslaitokselta.

Yli-Iin hyvinvointipiste
tiistai 15.11.2016 klo 10.00

Pateniemen Honkapirtti  
tiistai 29.11.2016 klo 13.00

Kiimingin Senioritalo 
keskiviikko 30.11.2016 klo 13.00 
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kemPele
Ryhmä kokoontuu Hovintie 7 D 3 
klo 12.00-14.00
Maanantaisin 31.10., 28.11. ja  19.12. 
Jouluruokailu, paikka avoin

Vuosi 2017
Maanantaisin  23.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 
29.5. Ohjaajana Helena Lehtosaari 
p. 050 5700 980

Oma Hetki –ryhmä kokoontuu Kokko-
kankaan srk-keskuksessa, Kissaojantie 
12. Taksikyyditys Kirkonkylän srk-kodilta 
Tiilitie 1, klo 12.15, ryhmä alkaa klo 12.30  
Tiistaisin 1.11. ja 29.11. (retki).
Vuoden viimeisessä kokoontumisessa 
kerrotaan kevään 2017 aikataulut. Ohjaa-
jana Jaana Helisten-Heikkilä p. 040 779 
0368. 

liminka
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla os. 
Pappilantie 6. klo 13.30 – 15.00. 
Maanantaisin 17.10., 7.11., 28.11. ja ke 
14.12. joulujuhla klo 12.00

Vuosi 2017
Maanantaisin 23.1., 20.2., 13.3., 24.4.  ja 
15.5. Ohjaajana Sinikka Ilmonen p .044 
752 1226 ja Liisa Mettovaara. Saman-
aikaisesti kokoontuu Toiminnallinen 
ryhmä muistisairaille. Ohjaajina Paula 
Mustonen ja Annikki Salmela.

oulu
Vertaistukea omaishoitajille -ryhmä ko-
koontuu maanantaisin klo 10.00 – 11.30 

osoitteessa Kumppanuuskeskus, Kan-
sankatu 53, 1krs. Kokoushuone Resiinas-
sa vuoden 2016 loppuun. 

lumijoki
Ryhmä kokoontuu aina kuukauden 
viimeinen maanantai Lumilyhdyssä klo 
15.00
31.10., 28.11. 

Vuosi 2017
30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. Ohjaajana 
Anna Maija Parkkila.

muhos
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.15 
Tiistaisin 11.10, 8.11. ja 13.12. Ohjaajana 
Leena Leskelä puh.040 547 0785 

Vuosi 2017
17.1., 7.2., 14.3., 18.4. ja 16.5. klo 13.15-
14.45. Saman aikaisesti kokoontuu muis-
tisairaiden toiminnallinen ryhmä päivä-
keskuksessa 13.00-15.00.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sen Poiju -kokoushuoneessa, Kirkkotie 
10 klo 13.00.
Tiistaisin 15.11., 14.2. ja 13.12.  

Vuosi 2017
Tiistaisin 10.1., 14.3., 11.4. ja 9.5. on ret-
kipäivä. Ohjaajana Heli Puuperä p. 040 
589 8362

             

                         jatkuu seuraavalla sivulla

omaishoitajaryhmien kokoontumisia syksy 2016 ja kevät 2017
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Kansallisessa omaishoidon ohjelmas-
sa puhutaan omaishoidon toimijaken-
tän yhteistyöstä ja sen vahvistamisesta. 
Tämä ajatus taustalla Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry ryhtyi neu-
vottelemaan Oulun kaupungin hyvin-
vointipalveluiden johtavien viranhalti-
joiden kanssa, kuinka tällaista ajatusta 
voitaisiin Oulussa kehittää. Taustalla oli 
myös Ihimisen Lähelle –hankkeessa 
alueellisesti pilotoitu toimintamalli, jossa 
osana Ommaiskahvilatoimintaa toteutet-
tiin Ommaisraati-keskustelutilaisuuksia 
eri puolilla Oulua. Näissä tilaisuuksissa 
omaishoitajat saivat ensikäden tietoa 
alueen omaishoidon asioista ja palve-
luista sekä saivat tilaisuuksia kohda-
ta viranhaltijoita, jotka työskentelevät 
omaishoidon saralla. Omaishoitajien 
ääntä haluttiin saada kuuluville ja antaa 
heille mahdollisuus tuoda esille tar-
peitaan ja antaa palautetta saamistaan 
palveluista.

Loppuvuodesta 2015 Oulun kaupun-
ki hyväksyi toimintamallin, jossa Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry sai 
tehtäväkseen toteuttaa Ommaisraateja 
kaupungin hyvinvointikeskusten alueilla 
keväisin ja syksyisin. Oulun kaupungin 
alue on jaettu kuuden hyvinvointikes-
kuksen mukaan, joten Ommaisraate-
ja pidetään kuudella eri alueella kaksi 
kertaa vuodessa, yhteensä 12 kertaa 
vuodessa. Eikä tässä kaikki: keväisen 
ja syksyisen Ommaisraatikierroksen 
jälkeen kokoontuu Omaishoidon yhteis-
työfoorumi, joka koostuu Oulun kaupun-
gin johtavista hyvinvointipalveluiden 
viranhaltijoista, joita ovat sosiaalijohtaja, 

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Vanhassa pappilassa 
alkaen klo 14.30 
Maanantaisin 14.11., 12.12.

Vuosi 2017.
Maanantaisin 9.1., 6.2., 13.3., 10.4. ja  
8.5.         
Kesäkuun kesäjuhlan aikataulu ilmoite-
taan myöhemmin. Ohjaajana Sari Holap-
pa p. 050 430 9233 

oulun kaupungin omaishoidon Vuorovaikutuksellista               
toimintataPaa kehittämässä
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omaishoidettaville, joka toimisi seitse-
mänä päivänä viikossa, myös iltaisin ja 
viikonloppuisin. Yleisesti todettiin, että 
sijaisenpalkkausavustus on todella pieni 
ja että palvelusetelin käyttö lakisääteis-
ten vapaiden pitämisessä on järjestel-
mänä työläs omaishoitajalle, jolla ei ole 
tietokonetta käytössä. 

Syksyn kierroksella Ommaisraadeis-
sa mukana olleiden henkilöiden mää-
rä lähes tuplaantui ollen kuudessa eri 
tilaisuudessa 85 henkilöä. Mukana oli 
omaishoitajia, viranhaltijoita, luottamus-
henkilöitä, opiskelijoita ja vapaaehtoisia.

Oulun seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry on tyytyväinen tästä uudesta 
yhteistyömuodosta kaupungin kanssa. 
Omaishoitajilla on nyt mahdollisuus vai-
kuttaa ja saada ääntään kuuluville heitä 
koskettavissa asioissa.

Jutun kirjoitti Leena Welling, Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset ry

terveyspalvelujohtaja, vanhustyönjoh-
taja sekä hyvinvointilautakunnan pu-
heenjohtaja. Lisäksi mukana on Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n 
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Yh-
teistyöfoorumin tehtävänä on kuulla 
Ommaisraadeissa kerättyjä omaishoita-
jien palautteita ja kehittämisideoita sekä 
viedä niitä mahdollisuuksien mukaan 
hyvinvointilautakunnan budjettiin.

Vuonna 2016 Ommaisraatikierros on nyt 
toteutettu kaksi kertaa. Kevään palaute 
oli runsasta ja vaihtelevaa, punaisena 
lankana kuitenkin palveluohjausyksikön 
huono tavoitettavuus. Syksyn kierrok-
sella yhteistyöfoorumin toiveena oli 
saada palautetta ja kehittämisideoita 
omaishoitajien lakisääteisten vapaapäi-
vien toteuttamiseen sekä terveystarkas-
tuksiin.  Jokaisessa raadissa oli lisäksi 
mukana kaksi palveluohjaajaa kerto-
massa Oulun kaupungin omaishoitajia 
tukevista palveluista. 

Varsinkin terveystarkastukset virittivät 
vilkasta keskustelua, jossa toivottiin nii-
den säännöllisyyttä, kokonaisvaltaisuut-
ta ja ennaltaehkäisevää, omaishoitajien 
jaksamista tukevaa luonnetta. Vapaanpi-
tomahdollisuuksista puhuttaessa toivot-
tiin mm. päivähoitopaikkaa 



17

omaishoitajaviikon tapahtumia 
aVoimet ovet ja myyjäiset ommaiskortteerissa
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omaishoitajaviikon tapahtumia 
omaishoitajien kirkkopyhä 
omaisena muutostilanteessa-seminaari

ohjelma
klo 11.00 Lohikeittolounas
klo 12.00 Messu, jonka toimittaa kirk-
koherra Jaakko Tuisku Haukiputaalta. 
Kanttorina Anna-Kaisa Pitkänen Oulun-
salosta ja ehtoollisessa avustaa diako-
niatyöntekijä Heli Puuperä Haukiputaal-
ta.
klo 13.00 Kirkkokahvit, yhteislaulua ja 
runonlausuntaa, puheenvuoroja tarvit-
taessa
klo 14.00 kotiin

Tilaisuus on osallistujille ilmainen, Ter-
vetuloa!

Ilmoittautumiset, mahdolliset allergiat ja 
kyydintarve oman seurakunnan diako-
niatyöntekijälle viimeistään 3.11.2016 
mennessä.

omaisena muutostilanteessa - koh-
taamisia ja luottamuksen rakenta-
mista

Aika: Tiistaina 22.11.2016 klo 12.00 – 
15.00
Paikka:  Keskustan seurakuntatalo, Iso 
juhlasali, Isokatu 17, Oulu 

Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen 
on iso taitekohta perheen elämässä. Se 
on prosessina kuormittava kotoa muut-
tavalle ja omaisille. Hoitohenkilökunta 
puolestaan joutuu kohtaamaan molem-
mat osapuolet keskellä tunteita herättä-
vää muutosprosessia. Muutos haastaa 
kohtaamaan luopumiseen liittyviä tun-
teita, pelkoja ja pohtimaan tulevaisuutta 
uudesta näkökulmasta. Iltapäivän aikana 
pohditaan kodin ulkopuoliseen hoitoon 
siirtymisen haasteita sekä omaisten ja 
hoitohenkilökunnan luottamuksellisen 
suhteen syntymisen edellytyksiä.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille omaisil-
le ja läheisille, joiden perheenjäsen on 
siirtynyt tai siirtymässä kodin ulkopuoli-
seen hoivaan, hoitohenkilökunnalle sekä 
kaikille asiasta kiinnostuneille. 

omaishoitajien ja heidän läheisten-
sä kirkkopyhä haukiPutaalla 

Aika: Sunnuntaina 20.11.2016 klo 11.00-
14.00
Paikka: Kellon seurakuntakoti, Kylätie 
8, 90820 Kello 
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ohjelma
12.00 Tervetuloa! 
Taina Pitkänen-Koli, puheenjohtaja, Ou-
lun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
12.10 Omaisena muutostilanteessa – 
kohtaamisia ja luottamuksen rakenta-
mista Omaisyhteistyön päällikkö Tuija 
Kotiranta, Omaisena edelleen ry.
13.10  Päiväkahvit
13.40 Millaista tukea omainen tarvit-
1see muutostilanteessa?  Oulun Seudun 
Mäntykoti ry:n puheenvuoro
14.00 Kommenttipuheenvuorot; 
Kati Riipinen, diakoniatyöntekijä, Oulu-
joen seurakunta, Muistisairaan henkilön 
omaisen puheenvuoro, Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry, Omaisen puheen-
vuoro,Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry
 14.50 Päätössanat, Marja-Leena Kemp-
painen, puheenjohtaja, Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry

Ilmoittautuminen 15.11.mennessä 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry; yhdistys@osol.fi tai 08 882 1690
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry; yhdis-
tys@osmy.fi tai 044 0332 992

tilaisuus on maksuton! tervetuloa!

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset 
ry, ja Oulun Seudun Muistiyhdistys; Poh-
jois-Pohjanmaan asiantuntija- ja tukikes-
kus Muistiluotsi, Oulun evankelisluterilai-
nen seurakuntayhtymä sekä Omaisena 
edelleen ry järjestävät tilaisuuden 
yhteistyössä.

omaishoitajaviikon tapahtumia 
omaisena muutostilaisuudessa-seminaari
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 omaishoitajaviikon tapahtumia 
tony dunderfelt luennoi: läsnäoleva kohtaaminen

läsnäoleva kohtaaminen - vuorovaikutuk-
sen sanaton ja sanallinen viestintä

Perjantaina 25.11. klo 17–19
Saalastinsalissa, Pentti Kaiteran katu 1, 
Linnanmaa, Oulun yliopisto

Luennoitsijana Ensitfreffit alttarilla- sekä 
Elämä Pelissä -ohjelmista tuttu psy-
kologi ja elämäntaitovalmentaja Tony 
Dunderfelt.

Illan luennolla pureudutaan vuorovai-
kutukseen, yhteyden merkitykseen ja 
keinoihin, joilla voimme vahvistaa yhteis-
tä kommunikaatiota. Luennon ajatuksin 
siivittämänä voi pohtia sekä itsensä, 
kumppaninsa että lasten vuorovai-
kutuksen ymmärtämistä sekä saada 
konkreettisia keinoja arkeen. Lisätietoa: 
https://www.iloiseksi.fi/ 

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta: 
www.kyselynetti.com/s/Tony 

Mikäli et pääse paikalle, luentoa on 
mahdollista seurata myös suoratoistona 
internetin välityksellä (100 osallistujaa), 
ilmoittautuminen oheisen linkin kautta: 
www.kyselynetti.com/s/TonyVerkko 

Luento on maksuton ja kaikille avoin!

n lauantaina 3.12.

lähdetään Porukalla haaparantaan 
nauttimaan yhteisestä PäiVästä 
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Bussi on invaturistibussi, jossa pyörätuo-
lihissi ja paikat pyörätuoleille.
joten mukaan mahtuu myös pyörätuo-
lilla liikkuvia henkilöitä. Bussissa on inva 
WC.

Ostosmatkan hinta on 5€/henkilö, joka 
kerätään bussimatkalla.
Hintaan sisältyy matka ja ruokailu Ikeas-
sa.

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 27.11. 
mennessä numeroon 08 882 1690 tai 
osoitteeseen marjoriitta.pekkala@osol.fi. 

Ostosreissun mahdollistaa Ragnar 
Ekbergin säätiön avustus  

n lauantaina 3.12.

    

jouluinen ostosreissu haaParan-
taan lauantaina 3.12.

Lähdetään yhdessä Haaparantaan 
nauttimaan yhteisestä päivästä sekä 
tekemään jouluostoksia. Ostosmatka on 
tarkoitettu kaikille innostuneille ostos-
tentekijöille. Päivän voi viettää Ikeassa 
tai vapaasti Haaparantaa kierrellen.

Lauantaina 3.12.2016 
Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 9.00. 
Kotimatka alkaa Haaparannasta klo 
15.00 (Suomen aikaa). Olemme takaisin 
Oulussa n. klo 17.00

Bussimatkalla voimme ottaa kyytiin 
osallistujia Haukiputaalta, Iistä ja 
Kuivaniemeltä ennalta sovituilta pysä-
keiltä.

Päivä haaparannassa!
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Ihimisen Lähelle-hanke aloitti kehittä-
mistyönsä vuonna 2012 ja lähestyy nyt 
lähes viisivuotisen taipaleen loppua. Mo-
nenlaista ehdittiin kehittää näiden vuo-
sien aikana; Ommaiskahvilatoimintaa, 
vapaaehtoistoimintaa,kummiopiskeli-
jatoimintaa ja omaishoidon ensitiedon 
saamista.

Omaishoitajat löysivät tien Ommaiskah-
viloihin, joista he saivat itselleen tietoa, 
virkistystä, tukea jaksamiseen sekä ver-
taistukea muilta omaishoitajilta. Ommais-
kahvilat jäävät elämään monella paikka-
kunnalla. Ylikiimingissä Omaishoitajien 
yhdistys jatkaa tilaisuuksien järjestämistä 
sekä Oulunkaaren kuntayhtymässä aina-
kin Pudasjärvellä Ommaiskahvila jatkaa 
toimintaansa. Ommaiskortteerin Om-
maiskahvila jatkaa myös toimintaansa. 
Ommaisraadit jatkuvat Oulun kaupun-
gin hyvinvointikeskusten alueilla yhteis-
työssä kaupungin hyvinvointipalvelui-
den kanssa. Toivomme, että ensi vuonna 
Ommaiskahvilatoiminta laajentuisi jopa 
laajemmalle alueelle OmaisOiva-toimin-
tana, mutta se jää nähtäväksi joulukuus-
sa Ray:n rahoituspäätöksen jälkeen. 

Vapaaehtoistoiminta on laajentunut yh-
distyksessämme huimasti Ihimisen Lä-
helle-hankkeen aikana. Vapaaehtoistoi-
mijoita on tullut vuosien aikana lisää ja 
tällä hetkellä vapaaehtoisena toimii lähes 
60 eri-ikäistä naista ja miestä.  Yhdistyk-
sessämme vapaaehtoisista pidetään hy-
vää huolta.Heille järjestetään tilaisuuksia, 
joissa he voivat tavata muita vapaaeh-
toistoimijoita ja tarjotaan mahdollisuus 
osallistua koulutuksiin ja he voivat saada 

vapaaehtoistehtäväänsä tukea yhteys-
henkilöltään silloin kun siihen on tarvetta.

Kummiopiskelijatoiminnassa on tehty 
yhteistyötä Oulun Aikuiskoulutuskes-
kuksen kanssa. Lähihoitaja- ja hoivapal-
veluopiskelijat ovat toimineet kummeina 
omaishoitoperheissä Oulussa ja Pudas-
järvellä. Omaishoitajat ovat olleet tyyty-
väisiä opiskelijoiden antamaan tukeen 
omaishoitoperheissä.Kummiopiskeli-
joita on mahdollista saada jatkossakin, 
kunhan uudet opiskelijat aloittavat hel-
mikuussa opiskelunsa. Kummiopiskeli-
jatoimintaa on esitelty Omaishoitajat ja 
läheiset Liiton järjestöpäivillä sekä Sosi-
aalialan asiantuntijapäivillä.

Omaishoidon ensitietoa on mahdollista 
saada monesta paikasta. Ihimisen Lä-
helle-hankkeessa Ovet-valmennukset, 
kauppapäivät, terveyskeskuspäivät, en-
sitietoillat ja Ommaiskahvilat ovat olleet 
oiva paikka jakaa tietoa omaishoidosta.

Hankkeessa kehitetyt toiminnat ovat saa-
neet huomiota eri tahoilta. Ommaiskah-
vilatoiminta oli Innokylän Innopalkintofi-
naalissa v.2015. Kummiopiskelijatoiminta 
oli mukana TerveSos-palkintoehdokaa-
na v.2015 ja Sosiaalialan asiantuntijapäi-
vien Hyvä käytäntö finalistien joukos-
sa v. 2015. Kiitämme kaikkia niitä, jotka 
ovat osallistuneet eri toimintoihimme, 
yhdessä kehittäen olemme päässeet 
eteenpäin. Kiitokset myös yhteistyö-
kumppaneille, jotka ovat olleet mukana 
matkassamme. 
Talvenodotusterveisin, Minna H, Leena, 
Marja ja Minna S.

ihimisen lähelle -hanke 2012-2016

”tältä se siis näyttää. kaikkea ne keksivät.” –pikku myy
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  kauneimmat joululaulut 

     ommaiskortteerilla 

keskiviikkona 

7.12. klo 17.00-19.00 

Ohjelmassa laulua, juttuseuraa, omaishoi-
tajapalkinnon ja kunniakirjan luovutus sekä  

glögiä ja joulutorttuja.
Musiikista vastaa Riikka Saarela 

ja Duurisiskot

 tervetuloa kaikki mukaan!

   jouluisia lauluja ommaiskortteerilla
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etäomaispuoti-hanke - etäomaishoi-
van edelläkävijä

Etäomaispuoti-hanke on tehnyt uraa 
uurtavaa edelläkävijän työtä vuodesta 
2012 tekemällä etäomaishoivaa tun-
netuksi. Neljän vuoden aikana hank-
keen toimenpiteillä on parannettu 
etäomaishoitajan asemaa lisäämällä 
tietoisuutta etäomaishoivasta, tuotta-
malla kaksi opasta etäomaishoivaan 
sekä lisäksi hanke on tarjonnut ohjausta 
ja vertaistukea etäomaishoitajille. 

Etäomaispuoti-hankkeen myötä etä-
omaishoiva on saanut näkyvyyttä mm. 
MTV3:n Studio.55-ohjelmassa, TV2:n 
ajankohtaisohjelmassa sekä lehdistös-
tä asiaa ovat tuoneet esille mm. Kaleva, 
Lännen Median lehdet sekä Kotiliesi.
Etäomaispuodissa projektityöntekijöinä 
ovat alusta asti olleet Annamaija Saas-
tamoinen ja Silvo Nybacka. Hankkeen 
projektipäällikkönä on toiminut vuosi-
na 2012-2013 Marja-Liisa Kuukasjärvi ja 
vuosina 2013-2016 Minna Salminen. 

Näin Annamaija ja Silvo kertovat ajatuk-
siaan hankkeesta sekä sen saavutuksis-
ta:

Annamaija:
”Alku aina hankalaa – niin se hankkeen 
alussa tuntuikin viisi vuotta sitten. Vaikka 
etäomaishoiva oli tuttu asia edellisen 
hankkeen ja oman kokemuksen myötä, 
siltikin ilmiötä sekä sen käsitteitä piti to-
della miettiä ja kirjata. Alussa työstimme 
etäomaishoivaan Vaihtopuoti – aika-
pankkia, josta etäomaishoitajat olisivat 

kahta uutta asiaa: etäomaishoivaa ja ai-
kapankkia. Sitten verottajalta tuli tieto, 
että aikapankki on verotettavaa toi-
mintaa, joten suljimme Vaihtopuotin ja 
jatkoimme toimintaa etäomaishoita-
jien tukemiseksi. Mikä olikin ollut koko 
toimintamme ydinasia. Mutta missä 
etäomaishoitajat olivat? Heitä ei en-
sin löytynyt toimintaan mukaan, mutta 
sitten muutaman vuoden kuluttua heitä 
alkoi ilmaantua.”

Silvo:
”Etäomaishoitajien tunnistaminen ja tun-
nustaminen ovat olleet tärkeitä tavoittei-
ta hankkeessamme. Miten siinä olemme 
onnistuneet ja mitä olemme oppineet? 
Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että etä-
omaishoitajat ovat kotona asumisen 
mahdollistajia. Ilman heidän antamaa 
hoivaa ja huolenpitoa monen ihmisen 
koti olisi vaihtunut johonkin palveluasu-
miseen tai laitoshoitoon. Etäomaishoiva 
on myös inhimillinen tapa kotona asu-
misen tukemiseen. Tällaiseen tulokseen 
olemme tulleet hankkeen aikana. 
Etäomaishoitajat ovat niitä hiljaisia puur-
tajia, jotka eivät ole paljoa lööpeissä 
olleet. Tilanne on kuitenkin hankkeen 
aikana alkanut muuttumaan. Juttuja ja 
tarinoita lehdissä, tv-esiintymisiä ja ra-
diohaastatteluja on ollut runsaasti. Etä-
omaishoitajat ovat tunnistaneet oman 
tilanteensa. Etäomaishoitaja on sanana 
tullut tutuksi. Kansanedustajillekin on 
viety tietoa etäomaishoivasta. Suomes-

etäomaispuoti -hanke 2012-2016
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Voidaan hyVällä syyllä sa-
noa, että etäomaishoitajat 
oVat kotona asumisen mah-
dollistajia.
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sa puhutaan nyt etäomaishoitajista ja 
se on hyvä juttu. Heidän tukemisensa 
on kuitenkin vielä ihan alkutekijöissä. 
Esityksiä on tehty ja niitä on viety edus-
kun-taan asti. Taloustilanne ei kuiten-
kaan vielä anna mahdollisuuksia uusille 
tukimuodoille. Toivotaan, että tulevai-
suudessa etäomaishoitajatkin pääsevät 
jonkin tukimuodon piiriin.”

Hankkeen viimeisin vahvistus oli vies-
tintäkoordinaattori Anja Vuorikivi. Anja 
aloitti hankkeessa vuoden 2015 maalis-
kuussa. Näin hän kuvaa omaa aikaansa 
hankkeessa: 

Anja: 
 ”Etäomaishoiva oli minulle täysin uusi 
asia, kun tulin töihin yhdistykseen ja Etä-
omaispuoti-hankkeeseen. Annamaijan ja 
Silvon avulla perehdyin nopeasti aihee-
seen ja huomasin pian, kuinka asia on 
koskettanut myös minun perhettäni jo 
reilu 10 vuotta sitten. Toki tuolloin asialle 
ei sille ollut nimeä etäomaishoiva. Tästä 
sain vain lisää intoa tehdä työtä tärkeän 
asian eteen. Olimme kaikki Etäomais-
puotilaiset iloisia, kun huomasimme 
viime vuoden aikana muutoksen siinä, 
miten paljon etäomaishoivaa tuotiin esil-
le. Lehdistä saapui meille juttupyyntöjä 
sekä TV2 lähestyi meitä aiheesta. Ter-
miä etäomaishoiva alkoi kuulla monesta 
eri suunnasta ja työssämme kohtasim-
me uusiakin henkilöitä, jotka esittäytyi

vät etäomaishoitajina. Se on osoitus siitä, 
että vuosien työ on kantanut hedelmää 
ja olemme saaneet tehtyä tavoitteem-
me mukaisesti etäomaishoivaa tunne-
tuksi koko Suomessa.” 

Etäomaispuoti-hankkeen päätöspa-
jaa vietettiin 1.11.2016. Hankkeen saa-
vutuksia ja materiaaleja kootaan yh-
distykseninternet-sivuille www.oulun 
seudunomaishoitajat.fi ja niitä voi myös 
pyytää yhdistyksen Ommaiskortteerilta 
p. 08-882 1690. 

Etäomaishoitajat ovat hankkeen päätty-
misestä huolimatta mukana ja tervetul-
leita yhdistyksemme toimintaan. Myös 
kaikki työntekijämme auttavat jatkossa 
etäomaishoitajia hoivatilanteissaan tu-
kemalla ja neuvomalla. Yhteystietomme 
sekä toimintakalenterimme löytää osoit-
teesta www.oulunseudunomaishoita-
jat.fi. 

Ihanaa talven odotusta kaikille,
terveisin Annamaija, Silvo, Anja ja Minna 

 

etäomaispuoti -hanke 2012-2016
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lehdistä saapui meille juttu-
pyyntöjä sekä tV2 lähestyi 
meitä aiheesta.
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Katson vastapäätä istuvaa henkilöä hil-
jaa ja ainoa asia mikä pyörii mielessäni 
on, että ”miten sinä olet jaksanut kaiken 
tuon läpi?”.

Istumme Ommaiskortteerillamme kah-
vikuppien ääressä ja kuuntelen juttelu-
kumppanini kertomusta. Hän on neljän 
lapsen äiti, yksi lapsista on lievästi kehi-
tysvammainen ja hänen omaishoitajan-
sa äiti on. Hän on itse ollut työelämässä, 
ollut aktiivinen mm. yhdistystoiminnassa 
ja lisäksi hän itse on mielenterveyskun-
toutuja.

Hänen tarinansa herättää minussa pal-
jon ajatuksia. Haasteita on ollut monen-
laisia ja elämä on tuonut matkan varrelle 
monenlaisia hetkiä ja vaiheita. Mutta se, 
mikä minussa nostattaa eniten mietteitä, 
on juttukumppanini tyyneys. Hänestä 
huokuu rauhallisuus, vahvuus ja usko 
elämään huolimatta kaikesta kokemas-
taan. 

Kerron myös hänelle ihmetykseni siitä, 
kuinka hän huokuu voimaa kertoes-
saan niinkin vaikeista asioista ja kysyn, 
miten hän on selvinnyt aina eteenpäin. 
”Tärkeää on, ettei jää yksin. Apua pitäisi 
voida pyytää ja uskaltaa pyytää, vaikka 
avunpyytäminen saattaa joskus jopa 
pelottaa. Mutta yksin jää asioiden taakan 
alle.”. Mietin hänen mainitsemaansa sa-
naa pelko, voiko avunpyytäminen joskus 
pelottaa? ”Avunpyytäminen voi pelottaa 
siksi, että sen jälkeen asioihin vaikuttaa 
myös joku muu, ulkopuolinen. Voidaan 
pelätä esim. menetystä, jos toiset katso-
vat etten pärjää, vaikka pärjäänkin ja 

haluan pärjätä.”. Hän pitää pienen tauon 
ja jatkaa: ”Kuten minä, ilman apua en oli-
si jaksanut. Haluan myös toimia aina lap-
seni parhaaksi ja sen vuoksi minun piti 
pyytää apua”.

Kuten tämä äiti on toiminut aina lap-
sensa edun mukaan, sillä äitinä hän on 
ollut vastuussa lapsensa elämästä, niin 
myös omaishoitaja on vastuussa ainakin 
kahdesta elämästä; omasta ja hoidet-
tavansa elämästä. Siksi on tärkeää, että 
omaishoitaja jaksaa ja voi hyvin, vaikka 
toki vaihtelut hoidettavan tilanteessa 
vaikuttavat hetkittäiseen jaksamiseen. 
Kuitenkin omaishoitajan pitäisi muis-
taa ja saada levätä, rentoutua ja tehdä 
hetkittäin myös sitä, mistä itse tykkää ja 
nauttii.

Kun kysyn juttuhetkemme päätteeksi 
sen Ison Kysymyksen, ”mistä sinä olet 
saanut voimaa ja minkä avulla olet jak-
sanut vaikeissakin paikoissa, hän vastaa: 
”On tärkeää löytää elämään ne kulmaki-
vet, joilla omaa jaksamista saa pidettyä 
yllä ja joista saa voimaa. Minulle tärkei-
tä asioita ovat usko, yhdistysmaailma 
ja perhe sekä parisuhde. Niiden avulla 
pääsee eteenpäin vaikeinakin hetkinä, 
Niiden avulla jaksaa uskoa, että asiat 
aina järjestyy.”

Anja Vuorikivi
viestintäkoordinaattori

elämän kulmakivet auttavat jaksamaan
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Tule koko perheen voimalla viettämään 
aikaa tarinoiden ja satujen maailmaan! 
Päivän aikana on ohjelmaa sekä aikuisil-
le että lapsille, yhdessä ja erikseen.

Aika: Lauantaina 26.11.2016 klo 10.00–
15.00 
Paikka: Kiviharjuntie 8, OAMK Sosiaali- 
ja terveysalanyksikkö.

Tutustutaan muun muassa Satuhieron-
nan ja LogoArt -taiteilun maailmoihin. 
Ohjelmassa huomioidaan lasten tuen 
tarpeet esteettömässä ympäristössä. 
Ohjelmaan sisältyy perhekohtainen 
opiskelija-avustaja, satumainen lounas 
ja päiväunimahdollisuus. Tapahtuma on 
maksuton ja suunnattu lapsiperheille, 
joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta perhettä. Ilmoittau-
tumiset 7.11. mennessä osoitteeseen 
https://www.kyselynetti.com/s/satu-
jensaaret16 Lisätietoja tiia.ikonen@osol.fi 
tai 040 771 1832.

Metkan päivän järjestävät Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva 
Perhe HYPE - hanke yhdessä Leijona-
emojen, Tarina ja Kosketus Oy:n ja Oulun 
ammattikorkeakoulun kanssa.

tule matkalle satujen saarille, 

kokemaan satumetsän salaisuudet!
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Parisuhteen palikat

Pitkäaikaissairaiden ja muiden erityislas-
ten perheissä vanhempien parisuhde 
ei usein ole ensimmäinen asia, johon 
energiaa suunnataan, vaan se, josta ajan 
puutteessa tingitään. Erilleen kasvami-
nen tapahtuu melkein itsestään, mutta 
lähentyminenkään ei vaadi ihmeitä. Tule 
palauttamaan mieleesi, millaisista pali-
koista parisuhde rakentuu!

Teematuokio muistuttaa parisuhteen 
perusteista ja auttaa löytämään ar-
keen uutta iloa. Illan ohjelma koostuu 
alustuksista ja pohdintatehtävistä. Mitä 
sitoutuminen tarkoittaa minulle ja kuinka 
voimme rakentaa välillemme lisää luot-
tamusta ja läheisyyttä?

Teematuokio järjestetään keskiviikkona 
19.12. klo 17.30–20.00 Ommaiskorttee-
rissa, osoitteessa Isokatu 47, 6krs. Tee-
matuokio on maksuton ja sen aikana on 
kahvitarjoilu, mutta lastenhoitoa ei ole 
järjestetty. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen: tiia.ikonen@osol.fi, 040 771 1832

tulossa: ystäVänPäiVäluento

Omaishoitotilanne kotona voi vaikuttaa 
monin tavoin parisuhteeseen. Erityis-
lapsen vanhempana ja ruuhkavuosien 
tuiverruksessa parisuhteella on paljon 
merkitystä omaan jaksamiseen. Puoli-
son omaishoitajana parisuhteeseen voi 
tulla monenlaisia uusia rooleja, odotuk-
sia ja uupumistakin.

Psykoterapeutti ja parisuhdekoulutta-
ja Terhi Väisänen puhuu parisuhteis-
ta omaishoitotilanteissa tiistaina 14.2. 
klo 17.30–19.00 Ommaiskortteerissa, 
osoit-teessa Isokatu 47, 1.krs (Oulu). 
Ilmoittaudu jo nyt. tiia.ikonen@osol.fi, 
0407711832.

Parisuhteen palikat -teematuokio

luento ystävänpäiväksi
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lähde matkalle luovuuden maailmaan

loGoart –taideryhmään yhdessä lapsesi kanssa!

Muotopiirustuksen, maalaamisen ja sa-
vityöskentelyn keinoin pääsette ryhmäs-
sä kehittämään mm. lapsen ja aikuisen 
välistä vuorovaikusta

LogoArt -taideryhmä kokoontuu syksyn 
aikana neljä kertaa osoitteessa Isokatu 
47, 6 krs. Kokoontumiset ovat torstai-
sin 17.11., 24.11., 1.12. ja 8.12. klo 17.30- 
19:00
Ryhmän tavoitteena on lisätä osallistu-
jan itsetuntemusta sekä vahvistaa itse-
luottamusta – oppia jotain uutta itsestä 
sekä toisista ja kehittää vuorovaikutus-
taitoja lapsen ja aikuisen välillä muoto-
piirustuksen, maalaamisen ja savityös-
kentelyn keinoin.

LogoArtissa maalataan, muotopiirretään 
ja muovaillaan ohjauksessa.  Syntyneistä 
töistä voidaan nostaa esiin kysymyk-
siä, jotka ovat merkityksellisiä omassa 
elämässä. Usein on vaikea sanallistaa 
olotiloja ja tunteita, jolloin niitä on vaikea 
päästä työstämään. LogoArt antaa hy-

vän lähtökohdan, josta asioita voidaan 
lähteä maalausten ja savitöiden kaut-
ta muuttamaan vähitellen, rauhallisesti 
itseä kuunnellen. Ohjaajan avustuksella 
maalauksia muuttamalla voidaan vaikei-
takin asioita käsitellä rakentavalla tavalla 
ilman sanoja. 

Ilmoittautuminen syksyn ryhmään 
10.11.2016 mennessä osoitteeseen 
marja-liisa.kuukasjarvi@osol.fi tai soitta-
malla 040-771 52 72. Mukaan mahtuu 5 
lapsi-aikuinen paria. Hinta 25€/lapsi-ai-
kuinen pari. Ryhmän vetäjänä LogoArt 
-ohjaaja Marja-Liisa Kuukasjärvi.

Ilmoittautuminen on sitova. Ryhmässä 
on rajallinen määrä paikkoja, ja ohjaa-
ja on valmistellut huolella ohjelman ja 
sinulle on varattu RAY:n tuella kustan-
netut materiaalit. Jos sairastut, tai sinulle 
tulee jokin muu ylitsepääsemätön este, 
ilmoitathan siitä mahdollisimman pian 
ohjaajalle
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    yhdistyksen joulunaika

kiitämme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumPpaneitamme kuluneesta 

vuodesta! toiVotamme oikein rauhallista joulua ja onnekasta vuotta 2017!

olemme joululomalla 21.12. - 30.12., jolloin ommaiskortteeri on suljettu.
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Amelia Kotihoitopalvelut
Hoivapalvelua, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa elämän eri tilanteisiin asiakaslähtöi

sesti, luottamuksellisesti ja ammattitaidolla Oulun seudulla ja ympäristökunnissa. 

Palvelumme soveltuvat kaikille perheille, erityisesti iäkkäille, vammautuneille ja 

lapsiperheille.

Kauttamme myös omaishoitajien lomitus ja palvelut veteraanisetelillä.

Voit ostaa palveluita yksityisesti, palvelusetelillä tai saada ne kaupungin/kunnan 

kautta ostopalveluna.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

Asiakasohjaus puh. 044 531 9612

www.medivida.fi
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