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Lukijalle
Kädessäsi on Oulun seudun omaishoitajat ry:n juhlajulkaisu, joka on koottu yhdistyksen
20-vuotisjuhlavuoden 2018 kunniaksi. Julkaisu on tarkoitettu valottamaan yhdistyksen olemassaolon matkaa lukijalle ja kertomaan, miten toiminta on kehittynyt ja mitä on saatu aikaan
näiden 20 vuoden kuluessa. 10 vuotta sitten julkaistiin ensimmäinen Hellisä hyppysisä assuupi
hyvvyys. Nyt julkaisua on laajennettu käsittelemään koko kahtakymmentä vuotta yhdistystoimintaa, jonka taipaleelle mahtuu monenlaista. Julkaisuun sisältyy 10 vuoden takaisten yhteistyökumppaneiden kirjoituksia, ja useita vastaavia yhteistyökumppaneita on kuultu myös julkaisun uudemmassa osassa. Kuulemme omaishoitajan ja vapaaehtoistoimijan äänen, yhdistyksen
pitkäaikaisten työntekijöiden äänen sekä lopuksi hallituksen puheenjohtajan äänen. Voitte
lukiessanne huomata, kuinka yhteiskuntamme ja sen myötä myös järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut ja tuonut mukanaan uusia haasteita. Jotkut asiat pysyvät kuitenkin aina
muuttumattomina. Omaishoitajat tarvitsevat tietoa, tukea ja toimintaa selvitäkseen vaativasta
tehtävästään, ja tämä onkin yhdistyksen perustehtävä: omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa
aseman parantaminen, palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen sekä heidän hyvinvointinsa
ja toimintakykynsä tukeminen. Yhdistys on löytänyt oman tapansa tehdä työtä. Omaishoitajien
tarpeet huomataan ja niihin pureudutaan innovatiivisten kehittämishankkeiden myötä, joissa
kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään yhdistyksen omassa toiminnassa omaishoitajien
hyväksi.
Yhdistys on määritellyt toimintaansa ohjaaviksi arvoikseen yksilöllisyyden, tasa-arvon, avoimuuden, yhteisöllisyyden sekä toiminnan laadukkuuden. Näitä arvoja kunnioittaen myös
tämän juhlajulkaisun sisällys on saanut muotonsa.
Innoittavia lukuhetkiä toivottaen,
Leena Welling
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Tervehdys anneli kiljunen
on ollut useita omaishoitajien arkea tukevia
hankkeita, joissa taustalla on aina ollut tavoite parantaa omaishoitajien jaksamista ja
hyvinvointia.

Lämpimät onnittelut Oulun seudun
omaishoitajat ry:lle. Omaishoitoa on ollut
kautta historian, mutta sitä on systemaattisesti kehitetty vasta 1990-luvulta alkaen
järjestöjen aloitteesta. Syynä tähän oli, ettei
meillä ollut lainsäädäntöä, joka olisi huomioinut omaishoitajan tekemän työn ja läheisen
hoidon. Omaishoitajat aktivoituivat ja perustivat yhdistyksiä eri puolella Suomea tukemaan omaishoitajien arkea, hyvinvointia ja
edunvalvontaa. Oulun seudun omaishoitajat
ry syntyi ensimmäisten järjestöjen joukossa
20 vuotta sitten.
Yhdistys on ollut alusta alkaen aktiivinen
ja halunnut kehittää omaishoitoa ja kotona
asumista erilaisten hankkeiden ja vapaaehtoistyön avulla. Tavoitteena on ollut panostaa
omaishoitajien hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi mm. kotikuntoutuksen avulla. Luotiin
RAY:n tuella ennaltaehkäisevä kotikuntoutuksen malli tukemaan hoidettavan toimintakykyä ja omaishoitajan hyvinvointia. Tavoitteena oli tukea perhettä kokonaisvaltaisesti,
vahvistaa perheen voimavaroja vaikeissakin
omaishoitotilanteissa. Malli sai erityistä huomiota myös valtakunnallisesti. Tämän lisäksi
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Omaishoidon kehittämistyötä ja edunvalvontaa on tärkeää tehdä eri tasoilla, mutta
erityisen tärkeää on, että ihminen saa tarvittavan tuen läheltä päivittäiseen arkeen.
Tätä tärkeää työtä te olette tehneet ja teette
edelleen tukemalla omaishoitajia heidän
erilaisissa elämän tilanteissa. Vuorovaikutuksen, vertaistuen ja arjen tukemisen merkitys
meidän jokaisen elämässä on suuri. Tämä
työ on yhdistysten perustehtävää, josta ei
tule tinkiä. Paikallisella tasolla voimme kehittää ihmisille parempia, juuri heille kohdistettuja toiminta- ja tukimahdollisuuksia. Yhdistyksen tärkeä tavoite on aina toimia ajassa ja
omaishoitajien tarpeita kuullen. Näin Oulun
seudun omaishoitajat ry on aina toiminut.
Lämpimät onnittelut Oulun seudun
omaishoitajille hienosta työstä omaishoitajien
hyväksi ja toivotan teille kaikille iloa, intoa ja
menestystä myös seuraaville vuosille.
Anneli Kiljunen

MinnaMaria Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi:
”Ollaan oltu sydämestä tämän asian takana.”
Tunnelmia vuodelta 2008

Oulun seudun omaiset ja läheiset ry:n toimitilat sijaitsevat vanhassa arvorakennuksessa,
Puistolassa, aivan kaupungin ydinkeskustassa. Kaikki omaishoitajat ovat tervetulleita ”Ommaiskortteeriin” hakemaan tietoa ja
tukea sekä ihan vain rupattelemaan ja lepuuttamaan jalkojaan kaupungilla asioimisen
yhteydessä. Kortteerissa sijaitsevat myös
yhdistyksen seitsemän työntekijän työtilat.
Huoneisto on kaunis ja valoisa ja huokuu
vanhan rakennuksen arvokkuutta ja lämpöä.
Kaikki oli toisin vielä kymmenen vuotta
sitten, kun Marja-Liisa Kuukasjärvi ja Minnamaria Salminen perustivat Oma Ikä –yhdistyksen (Omaishoitajat ja ikääntyneet) ja
aloittelivat toimintaa omaishoitajien hyväksi.
Kaikki alkoi oikeastaan jo opiskeluaikana
vuonna 1996, kun he olivat opintokäynnillä
Kanta-Helsingin lähimmäisapu ry:ssä. He
tutustuivat yhdistyksen eri projekteihin, joista
yksi oli kohdennettu omaishoitajille. Tämä oli
kipinä, josta Oulun seudun omaiset ja läheiset ry on saanut alkunsa. Molemmille tunne
vastaavanlaisen toiminnan perustamisesta
Ouluun oli niin voimakas, että Marja-Liisa
kuvaa sitä ”ihan kuin joku olisi lyönyt nuijalla päähän”. Naiset epäilevät, että tuohon

aikaan (1996) ei Suomessa ollut olemassa
vielä yhtään omaishoitajien paikallisyhdistystä.
Omaishoitajaliitto on perustettu vuonna 1991
ja vuonna 1998 perustettu Oulun paikallisyhdistys oli yksi yhdeksästä vastaavanlaisesta
sinä vuonna perustetusta paikallisyhdistyksestä Suomessa.
Vuonna 1997 Minnamaria ja Marja-Liisa sitten alkoivat viedä asiaa eteenpäin ja kertovat
aloittaneensa ihan tyhjästä. Alussa heillä ei
ollut täyttä käsitystä siitä, miten organisoitua,
mutta apua löytyi oikeilta ihmisiltä oikeaan
aikaan. Tällaisia henkilöitä olivat Tommi Ruokonen (Omaiset mielenterveystyön tukena,
nykyisin Hyvän mielen talo) ja Anneli Kaitera
Kansalaistoiminnan palveluasemalta. Vähitellen ajatus yhdistyksen perustamisesta ja palvelevasta puhelimesta alkoi muotoutua. Pian
Oma Ikä -yhdistyksen perustamisen jälkeen
maaliskuussa 1998 lehdessä oli Marja-Liisan
ja Minnamarian haastattelu, jossa julkaistiin
yllätyksenä Marja-Liisan kotipuhelinnumero. Puheluja alkoi sataa ja näin sai alkunsa
omaishoitajien palveleva puhelin.
Syksyllä 1998 saatiin ensimmäiset toimitilat,
jotka OK-opintokeskuksen Lea Lihavainen
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sa keittiön nurkkauksesta. Siellä päivystettiin,
ohjattiin omaishoitajaryhmää ja tehtiin yhdistyksen ensimmäinen esite - kaikki tämä Marja-Liisan ja Minnamarian muun työn ohella.
Kulut maksettiin omasta pussista, kunnes liiton jäsenyys toi jonkin verran tuloja jäsenmaksujen kautta. Näihin samoihin aikoihin tytöt
saivat siis kuulla valtakunnallisesta omaishoitajaliitosta. Heidät kutsuttiin mukaan liiton
tilaisuuteen Aleksinkulmaan, ja heistä tuli liiton
alainen paikallisyhdistys sääntömuutoksineen.
Tässä vaiheessa yhdistyksen nimi muutettiin
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:ksi.
Vuonna 1999 toimistolle, joka siinä vaiheessa
sijaitsi kumppanuuskeskuksessa, palkattiin
työntekijä yhdistelmätuella.
Vuoden 2000 alusta alkaen palveleva puhelin sai ensimmäisen rahoituksen RAY:ltä, mikä
oli erityisen merkittävää, koska se loi turvaa
ja jatkuvuutta toiminnalle. Marja-Liisa ryhtyi
vetämään projektia. Myöhemmin omaishoitajien palvelevalle puhelimelle on myönnetty
kohdennettu toiminta-avustus. Toiminta laa-

10 vuotisjuhlavuoden matka Pietariin
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jeni vähitellen ja Minnamaria otti vastuulleen
KUTOA-projektin vuonna 2002. Kahden työntekijän voimin saatiin paremmat tilat Pakkahuoneenkadun ja Saaristonkadun kulmasta.
Toimintaa kehitettäessä Minnamarialla ja Marja-Liisalla on ollut tuntosarvet herkkinä. Uusia
projektihakemuksia on aina kehitetty vastaamaan kentän tarpeisiin. KUTOA-projekti (Kuntien verkostoituminen Tukena Omaishoitajien
Arjessa), joka kehiteltiin kuntien viranomaisille
suunnatun kyselyn tuloksena, on tästä hyvä
esimerkki. Kotikuntoutukseen tähtäävä OMATOIMI-projekti käynnistyi vuonna 2004 ja
omaishoitajalle vapaahetkiä, sosiaalisia kontakteja ja tietoa tarjoava RINKELI (Rinnakkain,
Kehittäen, Liittäen) vuonna 2005. Vuoden
2007 alusta käynnistyivät VERTAISVOIMAja PALETTI-projektit. VERTAISVOIMA tukee
omaishoitajia, joiden omaishoitotilanne on jo
päättynyt joko hoidettavan kuolemaan tai laitokseen siirtymiseen. PALETTI (PALveluohjaus
Etäälle Tukien ja Tiedottaen) tarjoaa kotiin vietävää palveluohjausta ja tukee etäomaishoita-

jia. Vuosi 2007 on ensimmäinen vuosi, jolloin
ei ole tehty yhtään uutta projektihakemusta.
Minnamarian ja Marja-Liisan mieltä lämmittää
erityisesti Stakesin vuoden 2007 TERVE-SOS
–palkinto, joka myönnettiin OMATOIMI-projektissa luodulle kotikuntoutusmallille. On
hyvä saada tunnustusta tehdystä työstä ja
myös hieman näkyvyyttä yhdistykselle.
Toiminta on siis varsin laajaa, mutta sekä Marja-Liisa että Minnamaria kokevat haastavaksi
sen epävarmuuden, jossa on elettävä; projektit ja niille myönnetty rahoitushan eivät ole
ikuisia, ja eteenpäin mennään vuosi kerrallaan. Palvelevalle puhelimelle vuoden 2006
alusta lähtien myönnetty kohdennettu toiminta-avustus on tätä taustaa vasten erityisen
merkittävää. Tavoitteena on saada muutakin
toimintaa vakiinnutettua, että yhdistys voisi
varmemmalta pohjalta keskittyä toimintansa
kehittämiseen. Näinkin suuren organisaation
pyörittäminen pelkästään vapaaehtoistyönä
toimivan yhdistyksen hallituksen voimin on
haastavaa. Työtä olisi vielä erikseen hallinnon
koordinoijalle.

Marja-Liisan ja Minnamarian mielissä siintää tulevaisuuden haaveena omaishoitajille
perustettava ”Hyvän olon keskus”. Se on
paikka, jonne omaishoitajan on helppo tulla
rentoutumaan sekä tukea ja tietoa saamaan.
Siellä toimisivat eri projektien kehittämät
tukimuodot, siellä olisi viihtyisä kahvila sekä
hoitoparkki myös hoidettaville. Sieltä lähtiessä jokaisella olisi hyvä olo. Tätä haavetta kohti
tytöt ovat kulkeneet alusta lähtien, ja samaa
tahtia jatkamalla se varmasti toteutuu. He kokevat saaneensa paljon apua oikeilta ihmisiltä
aina oikeaan aikaan, kun jotain asiaa on pitänyt viedä eteenpäin. Palaset ovat loksahdelleet kohdalleen, kun asiaan on uskottu ja oltu
sydämestä mukana siinä.
Marja-Liisan ja Minnamarian haastattelusta
muokannut Leena Welling

Suureksi ongelmaksi naiset kokevat sen, että
heillä ei ole tarjota säännöllisesti konkreettista
apua hoitajan muodossa omaishoitajille, jotka
haluaisivat vaikkapa osallistua yhdistyksen
järjestämiin tilaisuuksiin tai muuten saada
pienen hengähdyshetken arjen rutiineista.
Toisaalta, monissa omaishoitajayhdistyksen
projekteissa on kuitenkin huomioitu myös
hoidettavat ja heidän tarpeensa.
Ahkera työ on ollut palkitsevaa. Marja-Liisa ja
Minnamaria kokevat, että yhdistys on saanut
asiantuntija-aseman omalla alallaan ja toiminta-alueellaan. Heidän ei tarvitse enää tyrkyttää itseään ja tietojaan, vaan heitä pyydetään
esimerkiksi luennoimaan omaishoitajuudesta
tai osallistumaan eri projektien ohjausryhmiin. He ovat myös mukana Oulun kaupungin
vanhustyön eettisessä työryhmässä. Kaikkein
palkitsevinta on kuitenkin ollut omaishoitajilta
saatu suora palaute vuosien varrella. Tytöt
ovat tunteneet olevansa todella tärkeällä
asialla.
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Oulun seudulla kehitetään omaishoitajien
tukemista innovatiivisella otteella
Omaistaan auttaa yli miljoona suomalaista.
Heistä 280.000 on läheistensä pääasiallisia
auttajia. Se missä läheisestä huolehtiminen
muuttuu omaishoidoksi, on kuin veteen piirretty viiva. 10 vuotta täyttävä Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry tukee vastuullisesti omaistaan hoitavia. Yhdistys on monella
tavalla Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton lippulaiva - se on saanut myös julkista tunnustusta
työstään.
Omaishoitoahan on ollut kautta ihmisen
historian. Omaishoitajista puolet hoitaa iäkästä, sairasta puolisoaan. Kotona hoitamisen
tukeminen tuli osaksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa 1980-luvulla. Kun valtakunnallinen
omaishoitajien yhdistys oli syntynyt 1991, alkoi
samanaikaisesti tälläkin rintamalla tapahtua
ja julkinen keskustelu omaisten roolista heräsi. Ensimmäinen asetus omaishoidon tuesta
saatiin 1993 ja laki omaishoidon tuesta vuonna
2006. Tätä olivat edeltäneet monet asetusmuutokset ja kehittämistoimet. Omaishoidon
tuen piirissä on nyt noin 30.000 omaishoitajaa.
Tiedämme kuitenkin, että raskasta omaishoitoa ja päivittäistä apua henkilökohtaisissa
toimissa antaa noin 60.000 henkilöä, joten itse
asiassa tukeen oikeutettuja on vähintään puolet enemmän kuin omaisensa hoidosta kunnan kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia.
Uuden lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat
tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitajat
ja Läheiset -Liitto ry ei ole täysin tyytyväinen
uuteen lakiin, ja seuraavana kehityshaasteena
olisikin saada omaishoidon tuki Kelan kautta
maksettavaksi, joka lisäisi omaishoitajien keskinäistä tasa-arvoa.
Vuonna 1991 perustettuun Omaishoitajat ja
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Läheiset -Liittoon oli liittynyt vuoteen 1997
mennessä viisi alueellista omaishoitajayhdistystä. Kun 1998 uusia yhdistyksiä perustettiin
vielä yhdeksän, oli valtakunnallisen yhdistyksen sääntömuutoksella syntynyt toimiva
valtakunnallinen liitto. Ouluun oli nuorten
aktiivisten ihmisten aloitteesta saatu aikaan
oma jo varsin kehityskelpoinen yhdistys. Hämmästystä herättävät edelleenkin yhdistyksen
aktiivisuus paikallisena toimijana ja sen monet
kehittämishankkeet. Raha-automaattiyhdistys
antoi tukea uudelle yhdistykselle, sai ilmaa
siipiensä alle. Tällä hetkellä Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry on liiton 67 paikallisyhdistyksen joukossa omaleimainen, osaava
ja kehitysmyönteinen. Valtakunnallinen liitto
pitää yhdistyksen työtä erittäin merkittävänä. Yhteistyö on aina hyvää ja rakentavaa.
Innovatiivisuus palvelujen kehittämisessä
on omaishoitajille hyvin merkittävää, kuten
myös epävirallinen vertaistuki, jota Oulun
seudun omaishoitajat ja läheiset ry tarjoaa.
Yhdistyksen toimintamuodoista jokainen voi
löytää monipuolisesti itselleen jotakin. Liitto
onnittelee 10 vuotta täyttävää Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry:tä.
Merja Salanko-Vuorela, Toiminnanjohtaja
(1991-2013), Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto
ry

Järjestöyhteistyötä monella tasolla
Valtakunnallisen järjestön, Suomen Parkinson-liiton, Pohjois-Suomen aluetyöntekijänä
olen tehnyt yhteistyötä Oulun seudun omaiset
ja läheiset ry:n kanssa jo kymmenen vuotta.
Meillä oli ensin toimistot yhteisissä tiloissa
Oulun kumppanuuskeskuksessa Taka-Lyötyn
kadulla ja sittemmin yhteistyö on jatkunut,
vaikka yhdistyksen toimisto onkin muuttanut
ensin Saaristonkadulle ja nyt sitten Pakkahuoneenkadulle. Siinä ajassa yhdistyksen toiminta on laajentunut paljon uusien projektien ja
palvelevan puhelimen muodossa.
Suomen Parkinson -liiton toimintaan ovat aina
liittyneet luonnollisena osana sairastuneiden
omaiset, ja olemme järjestäneet ryhmiä myös
heille. Nykyisin ohjaamme omaisiamme
pääosin omaishoitajayhdistysten vertaistukiryhmiin ja muuhun toimintaan. Omaishoitajayhdistyksen toiminta ja yhteistyö ovat koskettaneet Oulun alueella mm. Pohjois-Suomen
Parkinson -yhdistyksen ja Oulun seudun
Parkinson -kerhon ihmisiä. Tosin henkilön ei
tarvitse olla yhdistyksen jäsen päästäkseen
järjestön palveluista osalliseksi.
Omaisten tukeminen on tärkeä työalue myös
meille. Koska sairaus tuo usein mukanaan
aloitekyvyttömyyttä, omaiset joutuvat olemaan aktiivisia ja innostamaan sairastuneita
mukaan esimerkiksi kerhojen toimintaan.
Omaiset saattavat toimia myös paikallisten
kerhojen vetäjinä, ja puolison kuoleman jälkeenkin osa omaisista on jäänyt mukaan
kerhojen toimintaan. Omaisten osuus on
meidän toiminnassamme aivan korvaamatonta. Omaishoitajayhdistyksen projektien avulla
olemme saaneet tietoa omaisten tilanteesta
laajemmin ja voineet käyttää sitä hyväksi valtakunnallisesti. Omaishoitajayhdistyksen tarjoamat palvelut ovat helpottaneet myös omaa
työtäni. Kun tunnen yhdistyksen toimintaa, on
helppoa mainostaa sitä ja ohjata ihmisiä yhdistyksen piiriin. Lähes jokaisella käymälläni
Parkinson-yhdistys/kerhokäynnillä (40–50
käyntiä vuodessa) mainostan myös omaishoitajayhdistyksen toimintaa. Parkinson -omaisia

on mukana omaishoitaja-yhdistyksien toiminnassa, osa heistä aktiivisesti.
Yhdistyksen OMATOIMI-projektissa tuli
esille, kuinka Parkinson-potilaat ja heidän
omaisensa eivät tiedä oikeuksistaan ja etuisuuksistaan, kuten omaishoidon tuesta tai
eläkkeensaajan hoitotuesta, eivätkä näin
ollen osaa niitä hakea. OMATOIMI–projekti
vastasi sopivasti tähän tiedonpuutteeseen,
kun yhtenä vuonna projektin kohderyhmänä
olivat juuri Parkinsonin tautia sairastavat ja
heidän omaisensa. Projektin avulla he saivat
tietoa heille kuuluvista etuisuuksista ja niiden
hakemisesta. Osallistujat ovat olleet erittäin
kiitollisia projektin antiin ja tyytyväisiä, kun
tulivat lähteneeksi mukaan siihen. Kuten jo
aikaisemmin todettiin, lähteminen voi olla sairastuneelle ja joskus myös omaiselle hyvinkin
vaikeaa. Osallistujat projektiin saatiin muun
muassa lehtiartikkelin avulla, ja vetäjät kävivät
kertomassa projektista myös Oulun Parkinson-kerhon kerhoillassa. Minä puolestani
kävin kertomassa Parkinson-liiton ja sen yhdistysten toiminnasta projektin yhdessä Kelan
kanssa järjestämällä sopeutumisvalmennusja kuntoutuskurssilla Rokualla. Seuraan OMATOIMI–projektia tarkemmin myös sen takia,
että kuulun projektin ohjausryhmään.
Viime vuosina omaisten asiat ovat nousseet
paremmin esille ja uusia projekteja kehitellään. Omaisasiat ovat myös rahoittajan (RAY)
yksi painopistealueista. Ja tekemätöntä työtä
on paljon. Jos järjestöpuoli on kiinnostunut
omaisasioista, vähän toisin taitaa vielä olla julkisella puolella. Omaisten tekemää hoitotyötä
ei huomata eikä arvosteta tarpeeksi. Rahaa
omaishoidon tukeen on aivan liian vähän.
Minulla on vain hyvää sanottavaa yhdistyksen
toiminnasta ja yhteistyöstä, ja toivotan mitä
parhainta onnea 10-vuotiaalle omaisyhdistykselle.
Jukka Tauriainen
Aluetyöntekijä
Suomen Parkinson-liitto
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Opiskelijat ovat oppineet arvostamaan
omaishoitajien tekemää työtä
Kymmenen vuotta täyttävä Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry on jo vuosien ajan
ollut Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikalle tärkeä yhteistyökumppani.
Järjestön työntekijät ovat vuosittain käyneet
oppilaitoksessamme kertomassa uusille sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille, miten
yksi merkittävä edunvalvontajärjestö Oulun
seudulla toimii. Näin opiskelijoille konkretisoituu se, miten kolmas sektori toiminnallaan
täydentää julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää.
Tiedon lisäksi Oulun seudun omaishoitajat
ja läheiset ry on tarjonnut monelle sosionomiopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa käytännön harjoittelu. Harjoittelujaksot ovat olleet
kestoltaan viidestä kymmeneen opintoviikkoon. Harjoittelun aikana opiskelija on voinut
käytännössä tutustua sekä järjestön toimintaan että niihin ihmisiin, joiden asioita yhdistys
on perustettu ajamaan. Harjoittelujaksojen
aikana opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä työntekijöiltä saamaansa ohjaukseen ja ovat oppineet arvostamaan omaishoitajien tekemää
työtä poikkeuksetta aikaisempaa enemmän.
Työn vaativuus on herättänyt pohdintaa hoitajien jaksamisesta ja läheisten ihmisten hyväntahtoisuudesta ja lähimmäisenrakkaudesta.
Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikan sosionomiopiskelijat ovat järjestäneet
yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa
erilaisia omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja tapahtumia. Lisäksi opiskelijoita on osallistunut yhdistyksen järjestämille
vapaaehtoistyön kursseille ja näihin liittyvään
vapaaehtoistoimintaan. Yhteisten toimintojen
ohella Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on tarjonnut työpaikan ainakin kahdelle
Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikasta valmistuneelle sosionomille.
Haluan onnitella kymmenen vuotta täyttävää
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:tä
sekä kiittää Diakonia-ammattikorkeakoulun
10 / oulun seudun omaishoita jat ry

Oulun toimipisteen puolesta hyvästä yhteistyöstä. Samalla tahdon toivottaa yhdistykselle ja siinä työskenteleville voimia toimia
omaishoitajien ja heidän läheistensä jaksamisen tukijoina ja puolestapuhujina.
Kerttu Weissenfelt
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulun
Oulun toimipiste

Yhdistyksellä on ollut suuri vaikutus alueen
omaishoitajien ja hoidettavien asemaan
Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen
vuotta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset
ry:n toiminnan aloittamisesta. Toiminta-ajatuksena yhdistyksellä on alusta lähtien ollut omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa
aseman parantaminen ja tukeminen. Lisäksi
tarkoituksena on kehittää omaishoitajille ja
heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluja
ja tukitoimia sekä edistää omaishoitajien ja
heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.
Kymmenen vuotta on lyhyt aika ihmisen elämässä. Tänä aikana on kuitenkin tapahtunut
paljon sekä Oulun seudun omaishoitajat ja
läheiset ry:n toiminnassa että valtiovallan ja
kuntien suhtautumisessa omaishoitoon. Kuntien strategioissa painotetaan entistä enemmän avohoitoa sekä ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuutta erilaisten palvelujen
turvin asua ja elää omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä ei kuitenkaan
onnistu pelkkien kunnallisten palvelujen
turvin, koska monet tarvitsevat kotiinsa hoivaa
ympäri vuorokauden siellä selviytyäkseen.
Tällaista lähes ympärivuorokautista hoivaa
pystyvät tarjoamaan monissa tapauksissa vain
samassa taloudessa asuvat puolisot tai lähellä
asuvat lapset.
Omaishoidon tuki sai oman lakinsa vuoden
2006 alusta. Myös omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien määrä ja siitä mahdollisesti
perittävät kustannukset ovat saaneet lain
voiman. Useissa kunnissa tämä on parantanut
omaishoitajien asemaa, mutta liian usein kunnat ovat käyttäneet hyväkseen heille jäänyttä
oikeutta määritellä omaishoidon tuen myöntämisperusteet.
Suomessa on noin 500 000 omaishoitajaa,
jotka jäävät lain suomien taloudellisten korvausten ja vapaapäivien ulkopuolelle. Osa
heistä ei edes tiedä täyttävänsä omaishoitajan
kriteerit. Ilman aktiivista yhdistysten tiedotusja koulutustoimintaa ja esiintymistä julkisissa

tiedotusvälineissä heidän määränsä olisi varmasti vielä suurempi.
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on
tehnyt arvokasta työtä kymmenen vuoden
ajan seudun omaishoitajien parissa. He ovat
myös olleet aktiivisesti yhteydessä kunnallisiin
päättäjiin omaishoitajien aseman parantamiseksi alueen kunnissa ja määrärahojen lisäämiseksi omaishoidon tukeen kuntien budjeteissa. Heitä saadaan varmasti myös kiittää
oikea-aikaisesta tiedottamisesta, kun Oulussa
saatiin pari vuotta sitten aikaan valtuustopäätös, jonka mukaan omaishoidon tukea maksetaan kaikille myöntämisperusteet täyttäville.
Lukuisiin projekteihinsa yhdistys on järjestänyt
rahoituksen RAY:n kautta. Näistä pitkäaikaisempia ja varmasti myös seudun omaishoitajien ja hoidettavien elämään suuresti vaikuttavia ovat muun muassa omaishoitajien
palveleva puhelin, KUTOA, valtakunnallisestikin palkittu ja Stakesin hyvät käytännöt ohjelmaan päässyt OMATOIMI-projekti, RINKELI,
VERTAISVOIMA ja PALETTI. Näiden projektien
kautta moni omaishoitaja on saanut tietoa
häntä askarruttaviin kysymyksiin, kun projektien työntekijät ovat käyneet kotikäynneillä
antamassa palveluohjausta ja neuvontaa.
Näin monin tavoin toimimalla omaishoitajien
ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi Oulun
seudun omaishoitajat ja läheiset ry paikkaa
sitä aukkoa, johon kunnallinen toiminta ei
syystä tai toisesta ylety. Monen projektin
ohjausryhmässä on ollut mukana myös kaupungin edustaja.
Projektien lisäksi järjestö on pystynyt tarjoamaan erittäin tärkeää vertaistukea omaishoitajille yhteisten koulutus-, keskustelu- ja
virkistystapahtumien muodossa. Monissa
selvityksissä on todettu, että juuri keskustelut
ja yhdessäolo samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa voimaannuttavat ja auttavat
jaksamaan vaikeissakin tilanteissa. Tätä kautta
moni on löytänyt ystäviä, joille voi uskoutua.
Yhdistyksen tekemä yhteistyö tänä aikana eri
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oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa on
ollut merkittävää. Se on tarjonnut opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja näin mahdollisuuden
tutustua myös omaishoitajan arkeen. Lisäksi
yhdistyksen toimihenkilöt ovat aktiivisesti olleet mukana kaupungin vanhustyön eri
projektiryhmissä, kuten SAKKE -projektissa,
eettisessä työryhmässä ja AVEK:ssa, joilla pyritään löytämään toimintamalleja kuntalaisten
parhaaksi.
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:llä
on tämän kymmenen vuoden aikana ollut suuri vaikutus alueen omaishoitajien ja
omaishoidettavien asemaan. On ollut ilo saa-
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da tehdä heidän kanssaan yhteistyötä tänä
aikana. Toivottavasti yhteistyö kuntien kanssa
jatkuu yhtä aktiivisesti, ja uusia innovaatioita
omaishoitajien hyväksi löytyy.
Raija Raappana
Palvelupäällikkö,
sosiaali- ja terveystoimi, Oulun kaupunki
Kotona asumista tukevat palvelut

On ollut tärkeää olla mukana
omaishoitajayhdistyksen toiminnassa

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n
toiminta-alueeseen kuuluu yhtenä osana Kiimingin kunta. Minä astuin kuvioihin KUTOAprojektin myötä, joka käynnistyi maaliskuussa
2002. Hyvin epäilevänä menin ensimmäiseen palaveriin. Ensimmäisenä ajatuksenani
oli epäilys päällekkäisen työn tekemisestä.
Kuluvien vuosien aikana olen kuitenkin saanut kokea, että meille kaikille riittää työtä ja
että jopa tarvitsemme toisiamme. Huomasin,
että yhteistyö antaa voimaa selviytyä vaikeistakin asioista. Se tietomäärä, jonka saimme
KUTOA- projektilta, auttoi meitä kehittämään
omaishoidontukea omassa kunnassamme.
Tiedon kulku on ollut yksi tärkeimmistä
asioita, mitä yhdistyksen ja kunnan välillä on
tapahtunut. Ei ole tarvinnut ihmetellä yksin,
vaan on saattanut soittaa ja kysyä asiasta
kuin asiasta. Tietoa on kulkenut myös omaishoitajille kotikäynneillä, puhelimitse sekä
virkistyspäivillä. Jokaisella kunnalla on omat
toimintamallinsa. Niitä vertailemalla olemme
saaneet hyviä ideoita omiin kuntiimme. Kyselyt, joita tehtiin useimmissa kunnissa, antoivat
meille ideoita niin palkkioiden suuruuksista
kuin muistakin tukitoimista. Omaishoitajien
tukeminen nousi yhdeksi haasteeksi, ja varsinkin omaishoidon rahallinen tuki koettiin

tärkeäksi jaksamisen kannalta. Työn arvostus
nousee, kun siitä saa palkkion. Taloudellisen
tuen saaminen mahdollisti omaisen hoitamisen kotona. Joka vuosi mietimme, miten
saisimme kunnan rahataloudesta päättäville
sellaista tietoa, joka turvaisi omaishoitajien
riittävän osuuden myös talousarviossa. Yhteiset palaverit omaishoitajayhdistyksen
kanssa auttoivat meitä; emme olleet yksin.
Totesimme, etteivät kauniit sanat enää tehoa,
vaan tarvitaan lukuja, jotka todistavat päättäjille, kuinka kunnalle on edullisinta tukea
omaishoitajuutta. Esimerkiksi: yhden dementoituneen ihmisen keskimääräiset vuosikustannukset laitoshoidossa ovat 36 386 euroa
ja kotihoidossa 14 564 euroa. Keskimääräinen
vuorokausikustannus laitoshoidossa on 100
euroa ja koti-hoidossa 40 euroa (Sulkava,
2006).
Omaishoitajat saivat vertaistukea omissa
omaishoitoryhmissä, joita Kiimingissä oli
kaksi. Ryhmissä luotiin luottavainen ja lämmin
ilmapiiri, jossa saattoi keskustella kipeistäkin
asioista. Ryhmän vetäjinä toimivat kotisairaanhoitajat sekä diakoniatyöntekijät. Ryhmissä
vaihdettiin kokemuksia ja saatiin uusia ideoita
ja ennen kaikkea tuettiin jaksamista. Todettiin,
kuinka omaishoitajien pitää muistaa käyttää
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vapaapäiviään oman itsensä takia.
Omaishoitajat, jotka ovat aktiivisesti mukana
eri tilaisuuksissa, saavat enemmän tietoa.
Omat harrastukset antavat heille myös voimia, jotta he jaksaisivat taas hoitaa omaistaan.
Ryhmä toimi molempiin suuntiin, jolloin ohjaajatkin saivat omaishoitajilta tukea ja uusia
ideoita vastaisuuden varalle. Ryhmät eivät
tällä hetkellä ole toiminnassa, vaan nyt ikään
kuin vedetään henkeä ja mietitään uusia
toimintamuotoja. Virkistystoiminnalla on ollut
oma merkityksensä. Uusia ystäviä ja samassa
elämäntilanteessa olevia on ollut mahdollisuus tavata, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä
heidän kanssaan ja samalla myös irrotella
arjen töistä. Luonto on tarjonnut omaa antiaan, ja ehkä sillä makkaranpaistollakin on
saattanut olla oma merkityksensä. Joulujuhla
on koonnut useamman kunnan omaishoitajat
yhteen vuosittain ja luonut yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
KUTOA- projektin aikana me viranhaltijat
saatoimme vertailla omaishoidontuen myöntämisperusteita ja palkkioiden suuruuksia eri
kunnissa. Yhteistyössä yritimme tasapuolistaa
omaishoitajien asemaa. Myös työntekijöinä
saimme koulutusta, jotta pysyisimme ajan
tasalla. Olen itse kokenut, miten tärkeää on
ollut olla mukana Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnassa. Uskon, että
14 / oulun seudun omaishoita jat ry

yhdessä meissä on voimaa ja kykyä viedä
omaishoitajien asioita eteenpäin. Toivotan
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle
onnea ja menestystä 10- vuotisjuhlaan.
Aila Ylönen
Kotipalvelun ohjaaja, Kiiminki

Laaja-alainen yhteistyö kertoo halusta auttaa
Omaishoitajille ja omaishoidosta kiinnostuneille järjestettiin vuonna 1999 Oulun kirjastotalolla ”Ajankohtaista omaishoidossa”
– koulutuspäivä. Tilaisuudessa, jonka Oulun
seudun omaishoitajat ja läheiset ry järjesti, oli
paikalla myös seurakunnan diakonia-työntekijöitä. Näin kohdattiin ja tutustuttiin - yhteistyö seurakunnan ja Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n välille alkoi muodostua.
Jo samana vuonna vietettiin omaishoitajien
joulujuhlaa. Siitä tuli vuosittainen juhla, jonka
nimi muutettiin vuonna 2006 Omaishoitajien
kirkkopyhäksi.
Väestö ikääntyy, ja sen myötä yhteisenä
tavoitteenamme on ikääntyvien ihmisten
kunnioituksen ja arvostuksen lisääminen sekä
heidän voimavarojensa huomioonottaminen
yhteiskuntamme jäseninä. Samalla pyrimme myös auttamaan ihmisten arkielämän
sujumista. Olemme järjestäneet yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia, retkipäiviä ja leirejä.
Sosiaalisella verkostolla on suuri merkitys
omaishoitajien voimavaroja lisäävänä tekijänä. Monet omaishoitajat käyvät myös seura-

kunnan kerhoissa. Niissä voi jakaa ajatuksia
samanlaisessa elämäntilanteessa olevan
kanssa. Vertaistuki on tärkeää, ja Karjasillan
seurakunnassa onkin järjestetty vertaistukiryhmä omaishoitajille.
Seurakunta tukee omaishoitajien jaksamista
myös kotikäyntien avulla. Monesti keskustelu tuo helpotusta sekä hoitavalle omaiselle
että hoidettavalle. Puhuminen vaikeuksista
ja elämäntilanteesta auttaa näkemään, ettei
meistä kukaan ole yksin. On tärkeää myös
huomioida omaishoitajien riittävä palvelujen
ja tuen saanti, jotta he jaksaisivat jatkaa tässä arvokkaassa tehtävässä. Omaishoitajalla
ja hoidettavalla tulee olla hyvät ja turvalliset
olosuhteet.
Joulukuun ensimmäisenä päivänä vuonna
2000 järjestettiin valtakunnallinen omaishoitajien juhlapäivä Aleksinkulmassa. Tässä
tilaisuudessa oli myös näyttely omaishoitajien
työtä tukevista erilaisista palveluista, kuten
kotipalvelusta, lääkkeistä ja apuvälineistä.
Omaishoitajien juhlapäivän tavoitteena oli
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tukea ja arvostaa omaishoitajia sekä tiedottaa toiminnasta. Mukana järjestelyissä olivat
myös Suomen Punainen Risti, Oulun Alzheimer-yhdistys ja Ylikiimingin Omaishoitajat ry.
Yhteisvastuukeräyksen kotimaankohteena
oli vuonna 2001 Omaishoitajat ja läheiset
ry:n ”Sairaan hyvät” -projekti. Keräyksen
avulla kirkko ilmaisi arvostuksensa muun
muassa sairaan hyvälle kaurapuuron keittäjälle, ääneen lukijalle, paidan napittajalle
ja suihkuttajalle. Projektin tarkoituksena oli
herättää julkista keskustelua omaishoidosta
ja omaishoidontuesta. Samalla pyrittiin löytämään uusia omaishoitajia eli ihmisiä, jotka
eivät vielä ole mieltäneet itseään omaishoitajiksi sekä tukemaan perheitä löytämään
voimavaroja ja ratkaisuja arkielämän kysymyksiin. Tässä asiassa yhteistyötä tehtiin
keräämällä varoja erilaisilla tapahtumilla
ja tilaisuuksilla, etsimällä yhdessä uusia
omaishoitajia sekä tiedottamalla asioista.
Yhteistyötä tehden osaamista ja tehtäviä
on voitu jakaa molemmin puolin ja samalla on annettu tietoa jaettavaksi eteenpäin
omaishoitajille. Tällaisilla säännöllisillä tapaamisilla vältetään toiminnan päällekkäisyyttä ja
käytettävissä olevat voimavarat kohdistetaan
mahdollisimman laaja-alaisesti palvelemaan
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tarpeita. Yhteistyö on myös viesti omaishoitajille:
laaja-alainen vastuunottaminen kertoo halusta auttaa.
”Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee. Tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja
puutteemme.” Virsi 428:4
Lämpimät onnittelut ja kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Anna-Maija Sälkiö, Oulun ev.-lut. seurakuntien diakonia-työntekijä
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Yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia

Omaishoitajien kuntosaliryhmä. Kuvassa vasemmalta: Leena Ervasti, Aune Lohi, Taina Pitkänen-Koli, Maija Henttonen, Päivi Ahonen. Vuodesta 2006 Oulun seudun omaishoitajilla on ollut
oma kuntosalivuoro Lassintalolla. ”On tärkeää pitää kunnostaan huolta. Laitteet ovat turvallisia
ja helppokäyttöisiä”, kertovat naiset. Tavallisesti paikalla on 5-6 kuntoilijaa. Maija Henttonen on
käyttänyt tätä kuntosalivuoroa jo sen alusta saakka.

Yhdistyksen väkeä retkellä Rokualla keväällä 2007
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Virstanpylväitä 1998-2008
ÝÝ 1998 Omaikä – Oulun seudun omaishoitajat ry perustetaan, perustajajäsenet Marja-Liisa
Kuukasjärvi, Minnamaria Salminen ja Rauha Kauppinen
ÝÝ 1998 Ensimmäinen toimipaikka OK-opintokeskuksen tiloissa Mäkelininkadulla
ÝÝ 1999 Ensimmäinen palkattu työntekijä, toimistosihteeri
ÝÝ 1999 Yhdistys liittyy valtakunnallisen Omaishoitajat ja läheiset –liiton paikallisyhdistykseksi
ÝÝ 1999 Yhdistyksessä yli 100 jäsentä
ÝÝ 2000-05 Ensimmäinen rahoitus Raha-automaattiyhdistykseltä, Omaishoitajien palveleva
puhelin –hanke
ÝÝ 2001 Nimeksi Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
ÝÝ 2002 Yhdistyksessä yli 200 jäsentä
ÝÝ 2002-06 KUTOA-hanke: Tukea ympäristökuntien viranomaisille ja omaishoitajille, vertaisryhmätoimintojen kehittäminen 12 kunnan alueella
ÝÝ 2003-08 OMATOIMI-hanke: Kotikuntoutusta ikääntyneille omaishoitajille ja hoidettaville
ÝÝ 2005-08 RINKELI-hanke: Ennaltaehkäisevää työtä omaishoitajien ja –hoidettavien voimaantumiseksi kuntouttavan kotikäyntitoiminnan avulla
ÝÝ 2005 Nimikilpailun tuloksena toimiston nimeksi Ommaiskortteeri, Pakkahuoneenkatu 15
ÝÝ 2005 Kortteeriuutiset alkavat ilmestyä
ÝÝ 2005 Kuusi työntekijää
ÝÝ 2006 Yhdistys saa ensimmäisen virallisen logon ja kotisivut
ÝÝ 2006 Yhdistyksessä yli 300 jäsentä
ÝÝ 2006 Ensimmäinen pysyväisluontoinen toiminta-avustus Omaishoitajien palveleva puhelin
–hankkeen jatkoksi, toimii edelleen v. 2009 lähtien OMAISTUKI-toiminnan nimellä
ÝÝ 2007 TERVE-SOS –palkinto OMATOIMI-hankkeessa kehitetylle kotikuntoutusmallille
ÝÝ 2007-11 VERTAISVOIMAA-hanke: Tukea omaisensa kuoleman kautta menettäneille
omaishoitajille, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen alkaa
ÝÝ 2007-11 PALETTI-hanke: Palveluohjausta ympäristökuntiin, etäomaishoitajuus-ilmiön tutkiminen alkaa
ÝÝ 2008 10-vuotisjuhla
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Minnamaria Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi:
Laajat yhteistyöverkostot ovat voimavaramme
keskiviikko, joihin voi tulla hakemaan tietoa,
keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan muita omaishoitajia.

Melko lailla tasan 10 vuotta sitten tapasimme
Minnamarian ja Marja-Liisan kanssa näissä
samoissa merkeissä. Juhlajulkaisua varten
tarvittiin kuulla näiden perustajajäsenien
mietteitä Oulun 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

Ommaiskortteeri nykyisellään muistuttaa
sitä Hyvänolon 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 omaishoitajien 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.
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 myön-
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netyn 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 monimuotoisuu-
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desta kasvaisi. Lapsiperhetoimintaa tullaan
jatkossa tukemaan myös erityislapsiperhetyön avulla, sillä pian starttaa 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.
FB-sivuilla on yli 800 tykkääjää.
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.

Marja-Liisa ja Minnamaria uskovat, että kotiin
vietävillä kotona asumista tukevilla palveluilla
on merkittävä rooli tulevaisuudessa. Työtä
tehdään edelleen omaishoitajien hyväksi,
täydellä sydämellä.

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 kaupungille 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.
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Oulun seudun omaishoitajat on toimelias edelläkävijä
jat on antanut keskusteluun ison panoksen
teettämällä tutkimuksen etäomaishoidosta.
Tutkimuksen tuloksena etäomaishoito- ja
etäomaishoitajuuskäsitteet ovat nousseet
keskusteluun ja saaneet sisältöä. Tietoa tästä
omaishoidon ja hoivan muodosta on levinnyt
kautta maan. Yhdistys on tehnyt etäomaishoitoa näkyväksi kahden eri hankkeen kautta ja
tuonut arvokasta lisätietoa tästä omaishoitajaryhmästä tutkimuksellisen aineiston ja
palveluiden mallintamisen avulla.

Oulun seudun omaishoitajat on yksi
Omaishoitajat ja läheiset -liiton aktiivisimmista
yhdistyksistä. Yhdistyksen toiminta on aloitteellista ja uutta kehittävää. Oulun seudun
yhdistys on jäsenmäärältään liiton toiseksi
suurin ja jäsenmäärä kasvaa.
Liitolla ja Oulun seudun yhdistyksellä on ollut
vuosien varrella paljon yhteistyötä. Yhdessä
on järjestetty mm. neuvottelupäiviä, lakipäiviä,
liiton alueellinen 20-vuotisjuhla sekä yhdistyksen 15-vuotisjuhlaseminaari. Yhdistyksen
edustajia on ollut liiton järjestämillä opintomatkoilla, viimeksi maaliskuussa 2017 Brysselissä. Liiton edustajia on kutsuttu yhdistyksen
kehittämishankkeiden ohjausryhmiin ja yhdistyksen edustaja oli liiton hallituksessa vuosina
2014-2015.
Yhdessä on tehty myös alueellista ja paikallista vaikuttamistyötä ja laadittu esimerkiksi
kannanottoja Oulun kaupungin ja ympäristökuntien omaishoidon kriteereihin liittyvissä
kysymyksissä. Kriteerien määrittämiseen on
pystytty vaikuttamaan omaishoitoperheiden kannalta myönteisellä tavalla. Lisäksi on
markkinoitu perhehoidon mallia Oulun kaupungille sekä vahvistettu omaishoidon näkyvyyttä Oulun kaupungin ja järjestöjen välisessä Esko-hankkeessa.
Omaishoidon monimuotoisuudesta puhutaan
yhä enemmän. Oulun seudun omaishoita-
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Oulun seudun omaishoitajat kehittää, kokeilee ja ottaa käyttöön hyviksi todettuja toimintamalleja. Ommaisraadista löytyy yhtymäkohtia Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja
FinFami - Mielenterveysomaisten keskusliiton
yhteisessä Opastava-hankkeessa kehittämään omaishoitajaraatimalliin. Ommaisraadin eli omaishoidon kysymyksistä kiinnostuneiden kohtaamis- ja keskustelupaikan
toteuttamisessa hyödynnetään Opastavan
tuottamia aineistoja. Yhdistys on ollut useissa
liiton järjestämissä tilaisuuksissa jakamassa
kokemuksiaan eri hankkeistaan. Keväällä
2017 yhdistykseltä tuli liittoon aloite selvittää
omaishoitajan vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Liiton lakimies teki asiasta selvityksen
ja tulos jaettiin tiedoksi kaikille yhdistyksille
liiton järjestöpäivillä. Yhdistys on aloitteellinen
tavalla, josta hyötyvät kaikki liiton jäsenyhdistykset. Oulun seudun omaishoitajat on
tunnustettu toimija, jolle on myönnetty useita,
myös kansallisen tason, tunnustuspalkintoja.
Yhdistys käy hyvin malliksi liiton muille paikallisyhdistyksiksi siitä, mihin tavoitteellisella
ja määrätietoisella toiminnalla voi päästä.
Tunnustukset ovat kiitosta tehdystä työstä, ja
samanaikaisesti ne motivoivat uuteen.
Omaishoitajat ja läheiset -liitto kiittää Oulun
seudun yhdistystä omaishoidon ja omaishoitajien hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa
menestystä tuleville vuosille.
Marja Tuomi
Toiminnanjohtaja
Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry

STEA onnittelee Oulun seudun omaishoitajat ry:tä
STEA onnittelee 20 vuotta täyttävää Oulun seudun omaishoitajat ry:tä! Maaliskuussa tulee
täyteen jo kaksi vuosikymmentä esimerkillistä järjestötoimintaa. Yhteinen historiamme on pitkä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2017, mutta
yhteistyö STEAn edeltäjän eli Raha-automaattiyhdistyksen avustusosaston kanssa alkoi jo
heti järjestön toiminnan alkaessa vuonna 1998.
Oulun seudun omaishoitajat ry on yksi suurimmista omaishoitajien yhdistyksistä ja tekee hyvää yhteistyötä alueen muiden järjestöjen ja kunnan kanssa. Järjestö on myös saanut useita
palkintoja ja tunnustuksia eri hankkeista. Näistä mainittakoon viimeisimpinä Mielekäs -ohjelma
2015: Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on vetovoimainen sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikka ja Omaishoitajien työnohjausmenetelmä ja Satujen saaret -menetelmä Hyvä
käytäntö- palkintoehdokkaiden joukossa vuonna 2017.
STEAn avustusvalmistelija Anne Kukkonen antaa kehuja Oulun seudun omaishoitajat ry:lle
osaavasta ja ammattitaitoisesta hankkeiden vetämisestä ja laadukkaasta raportoinnista. Vuonna 2017 järjestö sai avustusta yhteensä 464 000 euroa. Toiminta-avustuksen saivat Omaistuki–toiminta ja Ihimisen Lähelle -toiminta. Omaistuki-toiminta tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja
neuvontaa sekä tietoa ja tukea omaistaan tai läheistään hoitaville. Ihimisen Lähelle -toimintamuotoja ovat matalankynnyksen Ommaiskahvilatoiminta, kummiopiskelijatoiminta, Ovet-valmennukset, vapaaehtoistoiminta, infotilaisuudet, Ommaisraadit ja Elämäniloa-kurssit. Hyvinvoiva Perhe HYPE -hanke on määräaikainen kehittämishanke. Se tarjoaa vertaistukitoimintaa
ja palveluohjausta omaishoitoperheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva alle 18-vuotias lapsi.
Lämpimät onnittelut ja onnea matkaan myös alkavalle kolmannelle vuosikymmenelle!
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Omaishoito tukee kotona asumista
Oulun kaupungilla ja Oulun seudun
omaishoitajat ry:llä on pitkä yhteinen historia.
Olen toiminut vanhustyön johtajana puolet
lyhyemmän ajan kuin yhdistys on ollut toiminnassa ja tältä ajalta kokemukseni on, että
yhteistyö ja yhteinen tekeminen on ajan saatossa vain vahvistunut.
Oulun seudun omaishoitajat ry on ollut
omaishoidon kehittämisessä valtakunnallinen
edelläkävijä jo pitkään. Vuonna 2007 yhdistyksen kehittämä Ennaltaehkäisevän kotikuntoutuksen malli valittiin silloisen Stakesin
(nykyisin THL) Hyvät käytännöt -ohjelmaan ja
sille myönnettiin Stakesin Terve Sos –palkinto.
Kotikuntoutusmallin pohjalta yhdistys
muokkasi omaishoitoperheille suunnitellun
kotikuntoutuspalvelun, jota Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut alkoi hankkia osana
omaishoidon tukea yhdistyksen perustamalta
Hilipakka Palvelut Oy:ltä. Palvelua kehitettiin
aktiivisesti yhteistyössä hyvinvointipalvelujen
kanssa. Kehittämisen lähtökohtana oli erityisesti omaishoitajilta ja –hoidettavilta saatu
palaute kuntoutuksen vaikutuksista heidän
arkeensa. Vaikka omaishoitoperheiden kotikuntoutusta tuottaa nykyään toinen palveluntuottaja OSOL ry:n kehittämän mallin pohjalta,
yhdistys on kehittänyt aktiivisesti uusia tapoja
omaishoitoperheiden tukeen.
Tänä päivänä yhdistyksen järjestämät ommaisraadit ovat yksi uusimpia yhteistoimintamuotoja OSOL ry:n ja Oulun kaupungin
hyvinvointipalvelujen välillä. Yhdistys järjestää
omaishoitoperheille säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa eri puolella tapaamisia, joissa
on aina jokin ajankohtainen teema ja painopisteenä on kokemusten ja ideoiden kerääminen omaishoitoperheiltä. Ommaisraatien
jälkeen yhdistyksen sekä hyvinvointipalvelujen johto ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja tapaavat ja käsittelevät yhdessä
ommaisraadeissa esille tulleet ideat ja kehittämisehdotukset. Yhteisesti arvioiden ideoita
ja kehittämisehdotuksia viedään joko jatkovalmisteluun tai mahdollisuuksien mukaan
jopa suoraan toteutukseen. Tällä hetkellä
yhteisessä mietinnässä on mm. palvelusete-
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lin hyödyntämisen mahdollisuudet omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin ostettavan
tai ns. päiväpalvelun lisäksi.
Omaishoidolla on suuri merkitys eri asiakasryhmien kotona asumisen onnistumisessa.
Oulun kaupungin ikäihmisten palvelujen
rakenne olisi huomattavasti enemmän palveluasumis- ja laitospainotteinen, mikäli omaihoitajia ei alueellamme olisi. Vaikka nykyään
kehotetaan varautumaan monipuolisesti
omaan ikääntymiseen, omaishoitajuus on kuitenkin usein sellaista, ettei siihen pysty varautumaan. Lapsen syntymään vammaisena tai
läheisen akuuttiin sairastumiseen on vaikea
varautua. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan
neuvoja ja tukea. Tässä työssä Oulun seudun
omaishoitajat ry on kunnostautunut. Oulussa
omaishoidon tuen kattavuus ei luonnollisestikaan olisi korkea ilman sitoutuneita omaishoitajia, mutta uskon myös, että kattavuus olisi
matalampi ilman Oulun seudun omaiset ry:n
järjestämiä monipuolisia tuen, ohjauksen ja
toiminnan muotoja.
Vielä lopuksi haluan omasta ja Oulun kaupungin puolesta onnitella lämpimästi Oulun
seudun omaishoitajat ry:tä 20-vuotisesta
ansiokkaasta työstä omaishoitajien ja heidän
läheistensä eteen ja toivottaa toimintarikasta
tulevaisuutta!
Anna Haverinen
vanhustyön johtaja
Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki

Oulun seudun omaishoitajat ry mukana
hyvinvointikeskuksen toiminnassa
Kiimingin hyvinvointikeskus aloitti Oulun
kaupungin ensimmäisenä hyvinvointikeskuksena 2014. Hyvinvointikeskustoimintamallissa
on keskeistä alueen asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen moniammatillisesti ja monitoimijaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin
kanssa. Kiimingin hyvinvointikeskuksen aloitusvaiheessa syvennettiin jo aiemmin toteutettua yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Oulun seudun omaishoitajat ry on ollut mukana
hyvinvointikeskuksen järjestötoiminnan ohjausryhmässä, jossa käytännön yhteistyötä on
ideoitu, suunniteltu ja toimeenpantu. Tämä
on tuonut järjestöä lähemmäksi hyvinvointikeskuksen ammattilaisia, yhteisistä tavoitteista on sovittu ja molempien roolit omaishoitoperheiden tukena ovat selkeät.
Kiimingin hyvinvointikeskuksessa toimii kuntalaisten yhteinen Olohuone, jonka toimintaan
omaishoitajayhdistys heti sitoutui. Ommaiskahvila ja Ommaisraadit kokoontuvat Olohuoneessa sekä hyvinvointikeskuksen hyvinvointipisteessä Yli-Iissä. Kahvilan tilaisuuksissa on
asiateemoja, mutta myös kevyttä ohjelmaa
tukemaan omaishoitajan jaksamista. Hyvinvointikeskus antaa toiminnan käyttöön tilat,
tiedottaa osaltaan ja aktivoi kuntalaisia osallistumaan. Hyvinvointikeskuksen ammattilaiset voivat tuoda ideoitaan toimintaan, kun
saavat näkökulmaa omaishoitoperheiden
arkeen työskennellessään heidän kanssaan
kodeissa ja vastaanotoilla.
Omaishoitajilla on hyvinvointikeskuksen Seniorissa oma kuntosalivuoro kerran viikossa.
Oulun seudun omaishoitajat ry on ollut myös
mukana hyvinvointikeskuksen ja sivistys- ja
kulttuuripalveluiden yhteistyönä toteuttamilla hyvinvointiviikoilla syksyisin ja keväisin eri
tapahtumissa.

jien tarpeista lähtevää ja hyvinvointia tukevaa. Hyvinvointikeskusten toimijoilla on oma
tehtävänsä huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta omaishoitajayhdistys on kiitettävällä tavalla pystynyt tukemaan alueellisella
toiminnallaan omaishoitajien jaksamista ja
sitä kautta omaishoidettavan kotona asumista. Oulun seudun omaishoitajien osuus
on erittäin merkittävä hyvinvointikeskuksen
elämänkaaren mukaisten palveluiden yhteistyökumppanina.
Oulun seudun omaishoitajia onnitellen
Sirkku Kaltakari
palvelupäällikkö
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Kiimingin ja Myllyojan hyvinvointikeskukset

Hyvinvointikeskuksen näkökulmasta yhteistyö Oulun seudun omaishoitajat ry:n
kanssa on ollut aktiivista alueen omaishoita-
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Kokemuksia yhteistyöstä
Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa
Yhteistyömme tavoitteena on ollut kohdata mahdollisimman monia omaishoitajia ja
heidän läheisiään, tukea heidän jaksamistaan, tarjota virkistystoimintaa ja mahdollistaa
heidän osallisuutensa myös seurakuntayhteyteen.
Yhteistyömme sisältö on ollut omaishoitajille ja heidän läheisilleen tarjotun yhteisen
toiminnan suunnittelua, toteuttamista, työresurssien jakamista, toiminnasta tiedottamista, ohjausta ja neuvontaa. Olemme saaneet
seurakuntien työryhmiin ja seurakuntalaisille
suunnattuihin vertaisryhmiin arvokasta tietoa
meneillään olevista projekteista ja omaishoitajille suunnatuista tukimuodoista joko yhdistyksen esitteistä tai työntekijän vierailujen
kautta.
Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö on
avannut puolin ja toisin uusia mahdollisuuksia
tehdä kotikäyntejä omaishoitajien ja heidän
läheistensä luo. Läheisensä menettäneet
omaishoitajat ovat saaneet tietoa seurakuntien tarjoamista sururyhmistä yhdistyksen
työntekijöiden välittäminä. Seurakuntiemme diakoniatyöntekijät ovat myös ohjanneet
omaishoitajille suunnattuja vertaisryhmiä.
Lisäksi kuluneena vuosikymmenenä olemme
järjestäneet vuosittain joko viikonloppuleirin
Rokuan leirikeskuksessa tai leiripäivän Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. Yhteisen
ohjelman ja keskinäisten juttuhetkien lisäksi
osallistujat ovat saaneet iloita erityisesti luonnon läheisyydestä ja ulkoilusta.
Omaishoitajien viikko marraskuussa on aloitettu yhteisellä omaishoitajien kirkkopyhällä
vaihdellen seurakuntien eri kirkoissa. Messun
jälkeen on vaihdettu kuulumisia yhteisen
aterian ja ohjelmallisen hetken äärellä. Moni
omaishoitaja on kokenut merkittävänä mahdollisuuden hiljentyä ja osallistua yhteiseen
messuun.

Yhdistyksen Vertaisvoima-projektissa
2007–2011 kehittämää Elämäniloa-kurssia
on toteutettu projektin päättymisen jälkeen
Lämsänjärven leirikeskuksessa diakoniatyöntekijöiden ja yhdistyksen työntekijän
yhteistyönä. Osallistujilta saaman palautteen
mukaan kurssin antama vertaistuki on ollut
merkityksellistä ja kurssin tarjoama ohjelmasisältö on auttanut heitä katsomaan elämässä
eteenpäin.
Vuosittain on pidetty valtakunnallisen vanhustenviikon yhteydessä yhteinen juhla
yhteistyössä kaupungin, monien oppilaitosten, omaishoitajayhdistyksen ja seurakuntien
kanssa. Juhlan valmistelu on yksi esimerkki
laajasta yhteistyöstä ja sen toimivuudesta. Juhla on tavoittanut vuosittain yli 400
osallistujaa. Olemme kokeneet yhteistyön
yhdistyksen työntekijöiden kanssa toisia
kunnioittavaksi, innostavaksi ja iloiseksi. Yhteistyö mahdollistaa ammatillisen osaamisen
ja resurssien jakamisen, ja sitä kautta toivottavasti mahdollisimman laajan tuen tarjoamisen
sitä kaipaaville ja tukea etsiville.
Asta Leinonen
Vanhustyön diakonissa,
Karjasillan seurakunta

Ihimistä lähellä Oulun seudun
omaishoitajayhdistyksen matkassa
toimintaa omaishoidettaville sillä aikaa. Samaan aikaan kouluttaja ja työnohjaaja Marja
Keväjärvi aloitti omaishoitajien työnohjaajana.
Pian syntyi myös idea kummiopiskelijatoiminnasta, jota lähdimme yhdessä innostuneesti
kehittämään. Toiminta aloitettiin maaliskuussa
2014, ja pian meillä oli jo asiakkaita kokonaisille opiskelijaryhmille jonoksi asti.

6.6.2013 sain juuri OAKK:n sosiaali- ja terveystiimissä koulutuspäällikön työt aloittaneena
ensimmäisen viestin Marja Heikkiseltä Ihimisen Lähelle – hankkeen yhteistyöstä: Marja
Heikkinen:
“Olemme täällä kehittelemässä ryhmätoimintaa/virikepaikkaa omaishoidettaville
Ihimisen Lähelle – projektin puitteissa, miten
olisi OAKK?” Hanke vaikutti kiinnostavalta ja
halusimme tietää siitä enemmän. Vastasin saman tien: “Hei Marja! Kiitos yhteydenotostasi!
Otamme mielellämme haasteen vastaan.”
Olin samaan aikaan pohtinut sitä, miten
voisimme tarjota opiskelijoille enemmän
mahdollisuuksia säännölliseen käytännön
oppimiseen tai asiakastyöhön. Anu Holappa
ja Johanna Autio-Lämsä mukanani, ideoita
pursuen, vatsa täynnä tuoretta pullaa ja varsin
ihastuneina Marjan, Minnan, Leenan ja Minnamarian ajatuksiin palasimme syyskuussa
2013 työpaikalle ensimmäisestä yhteistyötapaamisesta. Te tarvitsette meitä ja me tarvitsemme Teitä - YHDESSÄ teemme hyvää.
2013–2014 ensi-ihastuksen jälkeen seurasi
lukuisia palavereita, joiden myötä OSOL alkoi
suunnitella omaishoitajille kohtaamisia ja me
sitä, miten opiskelijat voisivat toteuttaa virike-

Omaishoidettavien virikepäivien osallistujamäärät olivat vaihtelevat ja toiminta toi
lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijoille
arvokasta käytännön kokemusta. Kouluttajat
nauttivat ohjauspäivistä asiakastyössä. Seurasi kokeiluja, toteutuksia, uudelleen arviointia,
takapakkejakin ja kehittämistä. Kummiopiskelijatoiminnan idea opiskelijaparin tai – kolmikon viikoittaisesta tapaamisesta tietyn
omaishoidettavan kanssa nousi siiville varsin
pian ja osallistujia alkoi löytyä tasaiseen tahtiin. Marja Heikkinen teki OSOLissa työtä, jotta
saimme muotoiltua yhteistyösopimuksen ja
Anu ja Johanna täällä meidän päässä organisoivat toimintaa ja yhyttivät omaishoidettavat
ja opiskelijat.
Opiskelijat kokevat kummiopiskelijoina toimimisen haastavaksi ja vastuulliseksi, mutta
erittäin opettavaiseksi ja palkitsevaksi tavaksi
oppia. Usein koulutettavat asiat saattavat
jäädä tiedon tasolle pitkäksikin aikaa, kunnes
tulee tilaisuus oppia, miten tieto muuntuu
käytännön osaamiseksi työelämässä. Kummiopiskelijat saavat mahdollisuuden kehittää
tutkinnon perusteiden mukaista tietoa viikoittain asiakkaansa kanssa vähitellen osaamiseksi ja ammattitaidoksi. Monille opiskelijoille
se on ollut myös ensimmäinen kosketus
omaishoitajan arkeen: ”Huomasin miten tärkeää tämä toiminta on ja sen miten omaisilla
on usein raskasta huolehtia asioista oman
työnsä ohella ja asuessaan kaukana.” Myös
useita ystävyyssuhteita syntyi samalla, jotka
jatkuvat opiskeluajan jälkeenkin. Olemme
vieneet mallia valtakunnallisesti eteenpäin ja
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toivomme sen laajenevan muuallekin Suomeen. Marja Heikkisen kanssa esittelimme
toimintaa mm. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä
Jyväskylässä 2016, jossa malli valittiin TERVE
SOS – kilpailun finaaliin.
Yhteistyö OSOLin kanssa on ollut yksi kohokohdista työssäni OAKK:ssa. Yhdistyksen
henkilöstön aito lämpö, empatia ja auttamisen ilo omaishoitajien ja omaishoidettavien
arjen rikastuttamisesta on tarttunut sekä
opiskelijoihimme että kouluttajiimme. Yhdistyksenne toiminta on arvokasta jokaiselle
siihen osallistuvalle asiakkaalle, mutta sitä se
on ollut myös meille.
Lämpimin kiitoksin,
Elina Penger
Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Omaishoitajien jaksaminen on yhteinen asiamme
Rokua-konsernin tarkoituksena on edistää
kansanterveyttä. Siksi on luonnollista, että
olemme toimineet jo pitkään kumppanuusverkostossa yhteistyössä Oulun seudun
omaishoitajat ry:n kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on toimia omaishoitajien jaksamisen tukena.
Rokuan Kuntoutus on järjestänyt yli kymmenen vuotta omaishoitajien kuntoutusta mm.
Kansaneläkelaitoksen rahoittamana. Viimeiset
vuodet olemme keskittyneet parikurssien
toteuttamiseen, sillä kokemuksemme mukaan parikursseilla on mahdollisuus löytää
omaishoitajan yksilöllisiä keinoja jaksamisen
tueksi entistä paremmin. Omaishoitajayhdistys on toiminut aktiivisesti asiakasohjauksessa. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n
rahoittamat tuetut lomat omaishoitajille ovat
myös kuuluneet jo pitkään palvelutarjontaamme. Yhdistyksen rooli lomalaisten tiedottamisessa on merkittävä.
Yhteistyössä yhdistyksen kanssa olemme
järjestäneet Rokua Health & Spa:ssa suosittuja omaishoitajien virkistyspäiviä. Olemme
myös osallistuneet aktiivisesti omaishoitajien
Avoimien Ovien toimintaan Oulussa. Viimeiset
vuodet olemme olleet yhteistyökumppanina
tukemassa omaishoitajayhdistyksen toimintaa, sillä näemme omaishoitajien toiminnan tukemisen erittäin merkittävänä asiana.
Olemme myös kehitelleet Oulun yksikössämme, Oulun Mediterapiassa erilaisia avo-,
etä- ja kotikuntoutuksen muotoja, joista on
apua myös omaishoitajille.

alan toimijoiden kanssa erilaisia toimintamalleja, joilla varmistetaan omaishoitajien jaksaminen ja omaishoitajatyön vetovoimaisuus.
Heli Kaikkonen
Toimitusjohtaja
Rokua-konserni:
Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö
Rokuan Kuntoutus Oy
Oulun Mediterapia Oy

Viimeisinä vuosina Suomessa on leikattu
julkisia varoja kuntoutustoiminnan järjestämiseen. Tämä huolestuttaa meitä, sillä
omaishoitajat toimivat erittäin pienen tuen
varassa eivätkä useinkaan pysty hankkimaan
palveluja itsemaksavina asiakkaina. Tulevaisuuden Suomessa omaishoito tulee lisääntymään ja olemme valmiita kehittämään yhteistyössä Omaishoitajayhdistyksen ja muiden
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Vapaaehtoistoimijat ovat yhdistystoiminnan sielu
tellaan ja etsitään yhteistä näkemystä siitä,
mitä henkilö haluaisi tehdä ja kuinka paljon
aikaa hänellä on mahdollisuus käyttää. Hän
saa huolellisen perehdytyksen yhdistyksen
toimintaan sekä omaan tehtäväänsä. Hänellä
on mahdollisuus myös osallistua oman kiinnostuksensa puitteissa vapaaehtoisten koulutuksiin, joita järjestöt yhteistyössä järjestävät,
mutta se ei ole mitenkään pakollista.

”Oulun seudun omaishoitajien toiminnassa
vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeitä.
Jokainen vapaaehtoinen on yksilö ja toiminnassa mukana omien mahdollisuuksiensa ja
voimavarojensa puitteissa. Vapaaehtoisena
voi toimia tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla.”
Näin ohjeistetaan vapaaehtoistoimintaan
mukaan tulevia henkilöitä yhdistyksen kotisivuilla. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena
on palvella sekä omaishoitajia että itse osallistujia ja yhdistystä tarjoamalla mukavaa yhteistä tekemistä hyvän asian äärellä ja tuottaa
hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville.
Oulun seudun omaishoitajat ry on aina ollut vahvasti ammatilliselta pohjalta toimiva
yhdistys. Viime vuosina on ollut ilo huomata, miten yhä useampi vapaaehtoistoimija
on löytänyt yhdistyksen ja halunnut tukea
omaishoitoa omalta osaltaan. Kaikilla vapaaehtoisilla ei edes ole henkilökohtaisia
kytköksiä omaishoitoon, mutta he pitävät
omaishoitajien työtä niin tärkeänä, että haluavat antaa panoksensa heidän tukemisekseen.
Yhdistyksessä on selkeä toimintamalli, jota
toteutetaan mahdollisen vapaaehtoistoimijan
ottaessa yhteyttä. Jokaisen kanssa keskus-
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Oulun seudun omaishoitajat ry pitää hyvää
huolta vapaaehtoisistaan. Heille järjestetään
yhteisiä niin virkistyksellisiä kuin tietoa antavia
tapaamisia säännöllisesti. Jotkut ovat olleet
mukana jo pitempään, jotkut vasta tutustelevat, mutta kaikki ovat yhtä tervetulleita. Marjukka Kontio on yksi jo pitempään mukana
olleista. Hän on entinen omaishoitaja, joka
puolisonsa kuoltua löysi uutta sisältöä elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Jokaisella on oikeus olla tarpeellinen ja Marjukka
iloitsee siitä edistyksestä, mitä hän on nähnyt
yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa tapahtuneen vuosien aikana. Tehtävät ovat monipuolistuneet ja Marjukalla on ollut uskallusta
kokeilla monenlaista. Hän on ollut mukana
erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa omista
kokemuksistaan omaishoitajana sekä vapaaehtoistoimijana, myyjäistoiminnassa sekä hallitustyöskentelyssä kahteenkin eri otteeseen.
Ehkä eniten sydäntä lähellä on ollut Katse
huomiseen –kerhon vertaisohjaajana toimiminen yhdessä ohjaajatoveri Anna-Liisa
Kallion kanssa. Kerho on tarkoitettu entisille
omaishoitajille, jotka ovat menettäneet hoidettavansa kuoleman kautta. Tuon kerhon
toiminta on vertaistukea ja omaehtoista
vapaaehtoistoimintaa parhaimmillaan, ja
Marjukka sanookin aina lähtevänsä sieltä
enemmän saaneena kuin antaneena. Vapaaehtoistoiminta on antanut paljon uusia ystäviä, mistä Marjukka iloitsee vilpittömästi. Toivon että se on parantanut hyödyllisiä taitoja
kuten kuuntelun, mutta ennen kaikkea kuulemisen taitoa, Marjukka mainitsee harkiten.

Vapaaehtoisena Marjukka haluaa myös olla
tekemässä yhdistystä näkyväksi ja niinpä
hän on suostunut yhdistyksen ehdokkaaksi
Vuoden vapaaehtoinen -palkintoa 2017 valittaessa. Onnea Marjukalle ja suuret kiitokset
kaikkien vapaaehtoistemme suuriarvoisesta
työstä.
Lisää yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta ja
avoimista tehtävistä www.osol.fi/vapaaehtoistoiminta.
Marjukka Kontiota haastatteli Leena Welling
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Etäomaishoitaja Kaarina Blomster: Nämä kokemukset ovat olleet minulle elämänrikkautta

Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä on viime
vuodet tehty tunnetuksi ilmiötä nimeltä etäomaishoitajuus. Etäomaishoitaja on henkilö,
joka auttaa ja pitää huolta etänä läheisestään,
joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta
erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Hyvin tyypillisesti
etäomaishoitaja on esimerkiksi keski-iässä
oleva tytär, joka huolehtii iäkkäistä vanhemmistaan toiselle paikkakunnalle. On arvioitu,
että Suomessa n. 65 000 henkilöä hoitaa ja
avustaa etänä läheistään.
Vuosi sitten eläkkeelle jäänyt ja Oulussa
asuva Kaarina Blomster on jo lähes 20 vuoden ajan huolehtinut Kemissä asuvasta äidistään. Niin kuin omaishoitajuus yleensä, etäomaishoitajuuskin tulee hyvin usein elämään
vähitellen. 90-luvulla Kaarinan perheessä
tapahtuneiden kuolemantapausten johdosta
leskeksi jääneen ja jo aikaisemminkin sairaalloisen äidin kunto heikkeni ja vähitellen
Kaarina huomasi olevansa tilanteessa, jos-
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sa häntä tarvittiin vähän joka suuntaan. Äiti
kaipasi apua Kemissä, töissä oli kiireistä ja
vaativaa, aikuistumassa olevat nuoret tarvitsivat äitiä ja lapsenlapsiakin alkoi tulla. Äidille
järjestettiin apua ensin kotiin, sitten siirryttiin
palvelutaloon ja nyt viimeiseksi jo 90-vuotias
äiti on saanut paikan tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Voimme vain kuvitella, mitä
kaikkea on Kaarinalta vaadittu vuosien varrella, kun huolta on kannettu ja asioita järjestetty 100 km päästä. Vaikka äiti saa nyt apua
ympärivuorokautisesti, jatkuva huoli ei ole
poistunut mihinkään. Äiti ikävöi omaisiaan ja
kaipaa kotiinsa, sillä päivät ovat pitkiä jatkuvaa hoivaa tarvitsevalle vanhukselle. Kaarina
on hyvin tyytyväinen SPR:n ystäväpalvelun
kautta saadun vapaaehtoisen ystävän avusta ja seurasta. Jo usean vuoden ajan tämä
ystävä on käynyt äidin luona auttelemassa
ja seuraa pitämässä ja tullut tutuksi myös
Kaarinan kanssa. Nykyään Kaarina käy äidin
luona kerran viikossa ja onkin sillä reissullaan
sitten koko päivän. Yhteydenpito äitiin ei enää

nä omaishoitajaryhmänä ja heidän talouttaan
tuettaisiin esimerkiksi verohuojennuksilla ja
työelämän joustoilla. Etäomaishoitajalle kun
saattaa tulla melkoinen määrä matkustuskilometrejä vuoden aikana. Kaarinan kulkema
100 km on vielä lyhyt matka, kun sitä vertaa
niiden etäomaishoitajien etäisyyksiin, joiden
huolehdittava omainen asuu jopa toisessa
maassa. Kaarinaa mietityttää myös se, kuinka nykyään halutaan panostaa siihen, että
vanhukset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Se on toisaalta hyvä asia,
mutta taas toisaalta se ei poista sitä turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyyttä, jota yksin
asuvat vanhukset tuntevat tyhjässä kodissa.
Omaishoitajien tulisi pitää hyvää huolta itsestään, Kaarina muistuttaa. Voimat loppuvat vaatimusten keskellä, jos huolehtiminen
myös omista tarpeista unohtuu.
Kaarina Blomsteria haastatteli Leena Welling
Ps. Kaarinan äiti nukkui pois varhain aamulla
19.11.2017.

onnistu puhelimitse.
Kaarina iloitsee siitä, että välit äidin ja muiden
sisarusten kanssa ovat aina pysyneet hyvinä.
Äidin luona vieraillaan vähintään kolme kertaa
viikossa, kun muutkin sukulaiset ja vapaaehtoinen ystävä ovat apuna. Apua ja tietoa on saatu
kunnan virkailijoilta, kun vain on osattu oikeaan
numeroon soittaa. Kaarina on ollut mukana
Etäomaispuoti-hankkeen (2012-2016) alusta
lähtien Oulun seudun omaishoitajat -yhdistyksen toiminnassa. Nykyään hän käy säännöllisesti etäomaishoitajille tarkoitetussa ryhmässä,
joka kokoontuu kerran kuukaudessa Ommaiskortteerilla. Vertaistuki ja kokemusten vaihto on
tärkeää. Etäomaishoitajien Facebook-ryhmä on
myös tullut tarpeeseen hädän hetkellä.
Näitä kokemuksiani äidin hoitajana en vaihtaisi
pois, Kaarina kertoo. Tämä on ollut elämänrikkautta, vaikka monta kertaa onkin ollut hätä siitä,
miten asiat saadaan järjestetyksi. Hän toivoo,
että etäomaishoitajat otettaisiin huomioon yhte-
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Sanna Kämäräinen: ”Tunnistautuminen
omaishoitajaksi ottaa aikansa”
Muutama vuosi sitten Ommaiskortteerilla
vieraili nuori omaishoitaja, down-tyttären äiti,
joka toi keskustelussa suoraan esille erään
tärkeän asian: yhdistyksellä ei ole mitään
tarjota lapsiperheille, joissa on erityislapsi.
Yhdistyksen tarjoama toiminta oli enemmän
sopivaa eläkeikäisille ihmisille. Tämä oli valitettavasti täyttä totta. Pitkään omaishoitajayhdistys miellettiinkin ikäihmisten yhdistykseksi.
Toki ohjausta, tukea ja neuvontaa annettiin
kaikille avuntarvitsijoille riippumatta heidän
iästään, mutta enimmäkseen yhteiskunnassa
ajateltiin yleisesti, että omaishoitajat ovat jo
eläkeiän saavuttaneita tai pian siinä vaiheessa
olevia henkilöitä. Oulun seudun omaishoitajat
ry on jo pitkään yrittänyt muuttaa tätä käsitystä. Omaishoitotilannehan voi tulla ihmisen
elämään missä vaiheessa tahansa.
Vuonna 2014 yhdistys sai rahoituksen hankkeeseen, joka kohdistui lapsiperheisiin, joissa
on erityistä tukea tarvitseva alle 18-vuotias
lapsi tai nuori. Tämän hankkeen toiminnan
avulla on kyetty paremmin laajentamaan
yleistä käsitystä omaishoitajuudesta ja Oulun
seudun omaishoitajat ry on saanut ravistettua
eläkeläisyhdistyksen viitan harteiltaan. Hyvinvoiva Perhe HYPE-hankkeen vauhtiin polkaisemalla toiminnalla haluttiin tukea niin vanhemmuutta kuin koko perhettä huomioimalla
myös erityislapsen sisarukset. Sanna Kämäräinen, alussa mainittu omaishoitajaäiti, on
ollut mukana toiminnassa alusta asti ohjausryhmän jäsenenä. Perhe on myös osallistunut
tuetulle lomalle Kalajoella, saanut kuunnella
hyviä luentoja ja vastaanottaa lakineuvontaa.
Sanna mainitsee vielä Hietasaaren kesätapahtumat mukavina tilaisuuksina. Tärkeää
on ollut tieto siitä, että on mahdollisuus osallistua ja saada tukea. Ommaiskortteerille on
ollut hyvä fiilis mennä ja tavata työntekijöitä.
Omaishoitotilanne tuli Sannan perheeseen
yllättäen: esikoisena syntynyt Veera-tytär
on down-lapsi, joita syntyy Suomessa vuo-
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sittain n. 70. Veeran elämän ensimmäiset
kolme kuukautta kuluivat sairaalassa, kun
downin oireyhtymään niin usein kuuluva
sydämen rakennevika aiheutti sydämen
vajaatoimintaa, joka oli leikkauksella korjattava Helsingissä asti. Kotiin päästyä huolta
aiheutti Veeran syöminen, hän kun ei sairaala-aikana ollut oppinut imemään nenä-mahaletkun huolehtiessa ravinnonsaannista.
Vähitellen elämä kuitenkin normalisoitui
suhteellisen tavalliseksi lapsiperheen arjeksi.
Pikkuveli Arttu syntyi pian Veeran jälkeen ja
elämä rullasi eteenpäin. Omaishoitajuus ei
ollut Sannalle ollenkaan selvä asia. Veeran
hoito pienenä oli aika lailla samankaltaista,
kuin muidenkin samanikäisten pienokaisten.
Vasta myöhemmässä kehitysvaiheessa erot
kehitysvammaisen Veeran ja esimerkiksi

terveen veljen välillä korostuivat. Sanna alkoi
saada omaishoidon tukea Veeran ollessa n.
10-vuotias koululainen. Kasvaminen ja tunnistautuminen omaishoitajaksi ottaa aikansa,
samoin kasvu siihen, että on valmis ottamaan
apua vastaan ja hyväksymään ajatuksen,
että minun tyttäreni onkin yhtä vammainen
kuin muut down-lapset, ja että on hyvä ottaa
vastaan palveluita myös ennaltaehkäisevässä
mielessä oman jaksaminen kannalta.
Sannan omaishoidon vapaapäivien ajaksi
Veera menee Paussiin, kaupungin tilapäishoitoyksikköön. Sannalla on viisi vapaapäivää
kuukaudessa, mutta ne eivät aina toteudu
kokonaisuudessaan joka kuukausi. Varsinkin
kesäisin vapaapäiviä on hankala saada järjestymään. Kuormittavimmaksi Sanna kokee
asioiden koordinoinnin. Jos esimerkiksi Veera sairastuu, siitä on ilmoitettava useisiin eri
paikkoihin päivän uudelleen järjestämiseksi.
Nykyään 17-vuotias Veera tarvitsee edelleen paljon ohjausta ja huolenpitoa päivittäin.
Hän käy koulua Luovilla. Tavoitteena on, että
tutkinnon suoritettuaan Veera saisi tuetun
palveluasumispaikan ja pääsisi käsiksi itsenäiseen elämään. Veeralla on kaksi pikkuveljeä
ja pikkusisko ja sisarusten mielestä Veera on
hyvä tyyppi. ”On OK olla erilainen”, sanoo Ville
10v.
Sanna Kämäräistä haastatteli Leena Welling
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Virstanpylväitä 2008-2018
2008 OMATOIMI-hankkeen tuloksena perus-

kanssa omaishoidon vuorovaikutuksellisen toi-

tetaan Hilipakka Palvelut Oy. 2014 ODL ostaa

mintatavan kehittämiseksi.

yrityksen, kotikuntoutusmallia toteutetaan vie- ÝÝ

2014 Aloitetaan yhteistyö Motio Finland Oy:n

läkin ODL-Hoivapalvelut Oy nimen alla

kanssa varainhankinnan tehostamiseksi. Kehi-

ÝÝ

2009 Yhdistyksessä yli 400 jäsentä

tetään ja tuotteistetaan yritysyhteistyötä.

ÝÝ

2009 Laaditaan yhdistyksen ensimmäinen

ÝÝ

ÝÝ

tintätoimisto Myyn kanssa, sosiaalisen median

2012 Muutto Kumppanuuskeskukseen, Isokatu

käyttö alkaa, kotisivut uudistetaan
2015 Sosiaali- ja terveysministeriön tunnustus osana Mielekäs-ohjelmaa: Oulun seudun

VOIMAA-hankkeessa kehitetylle ELÄMÄ-

omaishoitajat ja läheiset ry on vetovoimainen

NILOA-kurssimallille, kurssimalli on käytössä

sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikka.
ÝÝ

2015 Yhdistyksessä yli 500 jäsentä

2012-16 IHIMISEN LÄHELLE –hanke: alueelli- ÝÝ

2016 Yleisavustus RAY:ltä yleishyödylliseen

sen matalan kynnyksen toiminnan ja ensitiedon

toimintaan ensimmäisenä omaishoitajien pai-

saannin kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan

kallisyhdistyksenä Suomessa.

kehittäminen jatkuu
ÝÝ

ÝÝ

2012 TERVE-SOS –palkinto VERTAIS-

ainakin 9 eri organisaatiossa ympäri Suomen
ÝÝ

2014 Uuden visuaalisen ilmeen luominen Vies-

strategia vuosille 2010-2014

47
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

2012-16 ETÄOMAISPUOTI –hanke: tukea etä-

2016 Ommaiskortteerin tilat katutasoon osoitteessa Isokatu 47

omaishoitajille, etäomaishoitajuutta tehdään

ÝÝ

2016 Vapaaehtoisia yhdistyksessä 45 henkilöä

tunnetuksi

ÝÝ

2017 Nimenmuutos Oulun seudun omaishoi-

ÝÝ

2013 Mielenterveyspalkinto

tajat ry

ÝÝ

2013 Toiminnanjohtaja puolisoineen saa kutsun ÝÝ

2017-19 Ihimisen Lähelle -toiminnalle toimin-

Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivävas-

ta-avustus samannimisen kehittämishankkeen

taanotolle

tuloksena

ÝÝ

2014-16 12 työntekijää

ÝÝ

2014-17 Hyvinvoiva Perhe HYPE-hanke: Toi-

kunniamaininta Oulun omaishoidon kehittämi-

mintaa erityistä tukea tarvitsevien lasten per-

sen vuorovaikutteisesta toimintatavasta Oulun

heille

kaupungin kanssa.

ÝÝ

2014 Aloitetaan yhteistyö Oulun kaupungin
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ÝÝ

ÝÝ

2017 Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon

2017 yli 800 tykkääjää Facebookissa

YHTEISTYÖTÄ TEHDEN TULEVAISUUTEEN
Oulun seudun omaishoitajat ry:llä on kunnioitettava menneisyys. Olemme ponnistaneet
kahden rohkean naisen, Minnamaria Salmisen ja Marja-Liisa Kuukasjärven aloittamasta
vapaaehtoisvoimin toimivasta järjestöstä
Suomen toiseksi suurimmaksi omaishoitajien paikallisjärjestöksi, jolla on tällä hetkellä
eniten työntekijöitä ja toiseksi eniten jäseniä Suomessa. Työtä on tehty omaishoitajien parhaaksi ammatillisella otteella, sydän
lämpimänä. Toimintamme on laadukasta ja
pitkäjänteistä. Siitä kertovat ulkopuolisten,
lähinnä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden
antamat tunnustukset ja palkitsemiset sekä
finaalipaikat. Palkitseminen on kohdentunut
toimintoihin, joissa hanke on johtanut pysyvään toimintaan tai toiminta- ja kurssimalliin.
Erityistä kiitosta olemme saaneet innovatiivisesta toiminnasta, kuten Oulun kaupungin ja
meidän omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellisesta toimintamallistamme, johon
kuuluvat Ommaisraadit sekä hyvinvointipalvelujen ja omaishoitajayhdistyksen johdon
yhteistyöfoorumit. Se toi meille Oikeusministeriön jakaman Demokratiapalkinnon kunniamaininnan maaliskuussa 2017.
Sote-uudistuksen tultua voimaan nykytilanne
muuttuu oleellisesti, kun maakunta tulee mukaan uutena toimijana. Kaupungin tehtäväksi
jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Sen tulee läpäistä kaikki kunnan perustoiminnot, jotka ovat sivistys- ja kulttuuripalvelut,
maankäyttö, kaavoitus ja asuntotuotanto,
kuten hyvinvointilautakunta esittää lausunnossaan Oulun Muutosohjelma 2020:ssä.
Kaupungin täytyy myös tunnistaa edellä mainittujen toimintojen yhdyspinnat maakunnan
ja kolmannen sektorin kanssa..
Yhteistyötä kunnan kanssa on uudistettava
huomioon ottaen kunnan muuttuva asema
sote-palvelujen järjestämisessä sote-uudistuksen astuttua voimaan. Meidän omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellinen
toimintamallimme tulee saada osaksi maa-

kunnan toimintaa. Yleensä ottaen meidän
on löydettävä paikkamme sote- ja maakuntauudistuksessa ja tehtävä yhteistyötä sekä
kehittämistyötä niin maakunnan, kuntien kuin
muiden järjestöjen kanssa kumppanuuden
hengessä.
Maakunnan on huolehdittava järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta. Sen tulee
varata riittävästi resursseja omaishoitoperheiden tukemiseen. Perheille tulee tarjota
yksilöllisesti räätälöityä tukea lähipalveluna,
heidän todelliset tarpeensa huomioon ottaen
ja yhtenäisin valtakunnallisin perustein. Esimerkiksi sopivia palveluja vapaan mahdollistamiseksi.
Tulevaisuuden yhteiskuntaa suunnitellaan
niin, että yksilön vastuu kasvaa. Tämä koskee
myös omaishoitajaa. Onkin tärkeää kiinnittää
entistä enemmän huomiota omaishoitajan
osaamiseen ja jaksamiseen. Niinpä omaishoitajalle on taattava riittävästi omaa aikaa ja
mahdollisuus ansiotyöhön. Oulun seudun
omaishoitajat ry on tehnyt vuosia - ensimmäisenä Suomessa - pitkäjänteistä työtä työn ja
omaishoidon yhdistämisen mahdollistamiseksi, osana etäomaishoivan tunnetuksi tekemistä. Nykyisessä lainsäädännössä ei pitäisi
olla esteitä, mutta ratkaisut on tehtävä työpaikoilla. Tämä edellyttää joustavia käytäntöjä
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sekä omaishoitomyönteistä asennetta.
Lainaan tähän muutamia ajatuksia Omaishoitajaliiton 25-vuotisjuhlan omaishoidon teeseistä, joita työstettiin yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajien osaamista
ja asiantuntemusta on arvostettava. Heidän
kokemusasiantuntijuuttaan on käytettävä hyväksi. Heitä on kohdeltava sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyökumppaneina.
Toisaalta sote-ammattilaisten tulee kehittää
omaa osaamistaan. Heillä tulee olla tietoa ja
valmiuksia perheiden kohtaamiseen, neuvomiseen ja ohjaamiseen. Heidän koulutukseensa tulee sisältyä tietoa omaishoidosta.
Lainvalmistelussa, erilaisissa asiantuntijakuulemisissa ja palvelujen suunnittelussa tulee
enemmän kuulla käytännön arkea eläviä
ihmisiä.
Asumisen kehittäminen on suuri tulevaisuuden kysymys ja tärkeä omaishoitoperheille. Ei
vähiten siksi, että virallinen taho painottaa kotona asumista pääasiallisena asumismuotona. Nyt jo 92-93 prosenttia ikäihmisistä asuu
Oulussa kotonaan. Omaishoitajan työpaikka
on koti. Onko se aina sopiva työpaikaksi ja
onko se turvallinen? Minkälaiseen asumiseen
ikäihmisillä on jatkossa varaa? Miten näissä
olosuhteissa ratkaistaan se yksinäisyys ja
eristyneisyys, jossa omaishoitaja mahdollisesti elää, oli hän sitten ikäihmisen tai lapsen
omaishoitaja? Minä kannatan yhteisöllistä
asumista. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että iäkkäämmät ihmiset ovat muita
kiinnostuneempia asumaan yhteisöllisessä
asumismuodossa. Se on erityisen onnistunut
asumistapa, kun se on osa palvelu- ja hyvinvointikorttelia, jossa omasta korttelista tai
jopa omasta talosta löytyy palveluja, mukaan luettuna terveyspalveluja. Se vapauttaa
omaishoitajan lepoon ja virkistykseen.
On todennäköistä, että Oulun seudun
omaishoitajat ry:n tulevaisuus näyttää turvatulta: meillä on vakaa avustuspohja STEA:n
kautta, kuten myönnetty yleisavustus ja
kohdennetut toiminta-avustukset osoittavat.
Meillä on toimivia hyviä käytäntöjä ja toimiva
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edunvalvonta. Niiden jatkuvuuden haluamme
turvata ja kehittää niitä edelleen. Meillä on
hyviä yhteistyökumppaneita ja monipuoliset
verkostot. Yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on ollut antoisaa. Ilman avointa
vuorovaikutusta ja yhteistyötä emme olisi
yksin saavuttaneet näin hyviä tuloksia hankkeissamme. Se tarkoittaa yhteistyökumppaneiden aitoa arvostamista.
Taina Pitkänen-Koli
Puheenjohtaja, Oulun seudun omaishoitajat ry

Hallituksen jäsenet:
Björnholm Arja 2014Frondelius Arja 2004-2008
Haapalahti Aira 2003
Halttu Aino 2009-2013
Ikonen Tiia 2011-2014
Impola Lahja 2007-2008
Kemola Heini 2008-2009
Keränen Vuokko 2006-2007
Keväjärvi Marja 2016Kivimäki Johanna -2000
Kontio Marjukka 2009-2013, 2016-2017
Korkeamäki Toini 2009
Kurikka Elina 2008-2009
Kuukasjärvi Marja-Liisa 1998-2003, 2009-2010
Leimi Annikki 2002-2003
Luukkonen Petri pj 2008
Määttä Kirsimaria 2010
Nevalainen Helkky 2002
Ojala Leena 2002
Niemelä Susanna 2014-2015
Nukarinen Kauko 2008-2010
Nybacka Silvo 2006-2008, pj 2009-2011
Näppä Raija 2000-2001, 2003, pj 2004-2007
Piirainen Aune 2002-2005
Pitkänen Riitta 2010-2012
Pitkänen-Koli Taina 2011-2013, pj 2013Pitzen Liisa 2004-2005
Puolakanaho Päivi -2000
Puotiniemi Sari -2001
Rahja Sirkka-Liisa 2000-2002, 2004-2007
Rundelin Kaisu 2011Saastamoinen Anna-Maija 2002-2003
Saha Sari 2004-2007
Salminen Minnamaria pj 1998-2003, 20042005, pj 2011-2013
Silfver Eila 2012-2013
Sälkiö Anna-Maija -2001
Taikina-aho Aili 2002-2003
Tervaoja Pirkko 2001
Tolonen Outi 2014-2015
Typpö Riitta 2016Viramo Petteri 2014-2015
Unnbom Urpo 2014Väyrynen Elsa 2011Yrjänä Ritva 2013-2015

Oulun seudun omaishoitajat ry:n henkilökunta:
Heikkinen Marja 2012Hernberg Minna 2012Huotari Arttu 2013
Ikonen Tiia 2014Jämsen Salla 2005-2008, 2014Kaltio Minna 2005-2008
Kemola Heini 2009Kuukasjärvi Marja-Liisa 2000-2009, 20102013, 2014-2018
Moilanen Vesa 2010-2011
Nybacka Silvo 2011-2016
Ollila Mervi 2003-2004
Pekkala Marjo-Riitta 2013Pekonen Marjo 2014-2015
Pitzen Liisa 2005-2006
Reinikainen Tuukka 2018Saastamoinen Anna-Maija 2003-2016
Salminen Minnamaria 2002-2010, 2013Seppänen Elina 2006-2008
Silfver Eila 2009-2011
Sumén Johanna 2017Timonen Tuula 1999
Vanhala Lotta 2012-2013
Vuorikivi Anja 2015-2017
Welling Leena 2008-2016

Oulun seudun omaishoitajat toimipaikat:
ÝÝ OK-opintokeskuksen tiloissa,
Kauppurienkatu 34, Oulu, 1998-1999
ÝÝ Kumppanuuskeskus, Taka-Lyötyn aukio,
Oulu, 1999-2000
ÝÝ Mäkelininkatu 33, Oulu, 2000-2002
ÝÝ Saaristonkatu 32, Oulu, 2002-2006
ÝÝ Pakkahuoneenkatu 15, Puistolan talo, Oulu,
2006-2009
ÝÝ Pakkahuoneenkatu 32, Oulu, 2009-2012
ÝÝ Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Oulu, 2012-
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Mukana elämässä!
Strategia 2016 - 2020

1.
2.
3.

Kehitetään varainhankintaa ja selvitetään
vaihtoehtoisia rahoituskanavia
Hyödynnetään erilaisia kanavia kerätä tietoa ja
ymmärrystä toiminnan kehittämiseksi – kuullaan
kehittämistarpeita
Huomioidaan koko yhdistyksen toiminta-alue
yhdistyksen toiminnan eri muodoissa

4.
5.
6.

Arjen piristäjä ja
vertaistuen tarjoaja

Välittävä, helposti
lähestyttävä ja tunnettu
1.

2.
3.

Vahvistetaan yhdistyksen jäsenille näkyvää ydintoimintaa – henkilökohtaista jäsenten kohtaamista, ohjausta,
neuvontaa ja läsnäoloa.
Etsitään uusia foorumeita, joissa tietoa yhdistyksen
toiminnasta saa avattua mahdollisimman monille.
Vahvistetaan yhdistyksen toiminnan muotoja matalan
kynnyksen kohtaamispaikoiksi huomioiden yhdistyksen
koko toiminta-alue.

1.
2.
3.
4.

Edelläkävijä, oikeuksien
edistäjä ja tiedon jakaja
1.

2.

3.
4.
5.

Ylläpidetään ajan hermolla olevaa, toimivaa kehitystyötä
sekä hyödynnetään aiempien kehityshankkeiden
tuloksia.
Kartoitetaan tiedon lisäämistarpeet ja jaetaan ajankohtaista tietoa omaishoitajia koskevista etuuksista sekä
jäsenille että eri alojen ammattilaisille hyödyntäen
ensitiedon jakamisen vuosikelloa.
Parannetaan oman toiminnan näkyvyyttä.
Jatketaan edunvalvonta-työryhmän työtä ja osallistetaan siihen jäseniä koko toiminta-alueelta.
Jatketaan aktiivista vuoropuhelua Omaishoitajat ja
läheiset -liiton sekä yhteistyökumppaneiden kanssa ja
tuodaan uusia, ajankohtaisia ilmiöitä esille myös
valtakunnallisesti.

Kehitetään vapaaehtoistoiminnan mallia
Vahvistetaan yhteistyökumppaniverkostoa
Kehitetään viestinnän linjaa – se on
diplomaattinen, positiivinen, kehittävä ja lämmin.
Valitaan sopivat kanavat lähestyä eri
kohderyhmiä ja painotetaan viestinnässä
toiminnan avaamista – jotta se ymmärretään.

Ymmärretään jäsenistön tarpeet ja määritellään heille
tarkoitettua toimintaa ja sisältöä sen mukaisesti.
Tarjotaan jäsenten monimuotoisuuden huomioivaa,
kohdistettua toimintaa ja vertaistukea.
Etsitään erilaisia mahdollisuuksia arjen helpottamisen
avuksi.
Jatketaan yhteistyötä verkostojen ja kumppaneiden
kanssa, jotta voidaan tarjota molemmin puolin toimintaa
ja apua arkeen.

Omaishoitajuuden monimuotoisuuden näkyväksi tekijä
1.

2.

Panostetaan viestinnässä mielikuvan muokkaukseen –
jotta omaishoitajuuden monimuotoisuus ymmärretään
niin yhdistyksessä, kuin sen ulkopuolellakin.
Tuetaan monimuotoisuuden kokemista yhdistyksen
henkilökunnan aktiivisella tiedonsiirrolla hankkeiden
välillä.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
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Mukana jokaisessa
päivässä.

www.op.fi/oulu

Akkreditoitu ASBeSti- JA BetoNiteStAuSlABorAtorio t314
eSPoo i tAMPere i oulu

Labroc Oy on mukana tukemassa
Oulun seudun omaishoitajat ry:n työtä.
labroc.fi
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Onnea 20-vuotiaalle
Oulun Omaishoitajayhdistykselle!

Yhteisöllisyyden puolesta
yksinäisyyttä vastaan

Rokua-konserni
Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö
Rokuan Kuntoutus Oy
Oulun Mediterapia Oy

www.rokua.com

Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme
20 tarinaa arjestamme.
Tutustu: caritaslaiset.fi/20vuotta

VAPAITA VUOROHOITOPAIKKOJA
OMAISHOIDETTAVILLE

KOTIKYLÄ CAJANUKSESSA KEMPELEESSÄ

Sijaitsemme Oulun
Terveystaloa vastapäätä!

OTA YHTEYTTÄ:
Anu Kehusmaa, p. 046 923 7948
anu.kehusmaa@coronaria.fi

Palveluitamme on:
o Lääkehoidon
kokonaisarviointi
o Lääkityksen tarkistuspalvelu
o Lääkkeiden koneellinen
annosjakelu
o Lääkkeiden kotiinkuljetus
o Reseptin uusiminen

Palvelemme vuoden
jokaisena päivänä!

TERVETULOA!
Isokatu 45, 90100 Oulu
Ma-Pe klo 8.30–22,
La-Su klo 10–22
Puh: 08-3113112
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