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toiminnanjohtajan palsta                                                    

Kaunis ja helteinen kesä on muisto vain 
ja talvi tekee tuloaan. Samoin yhdistyk-
sen 20-vuotisjuhlavuosi lähenee lop-
puaan. On ollut ilo tehdä juhlavuoden 
tapahtumia todeksi ihanien työntekijöi-
demme ja yhteistyökumppanei-
demme kanssa. Ja kohtaa-
miset teidän kanssanne, 
hyvät omaishoitajat 
ja jäsenemme, ovat 
olleet juhlavuoden 
parasta antia. 

Mutta vielä on 
jäljellä runsaasti 
erilaisia juhla-
vuoden tapah-
tumia. Vietämme 
valtakunnallista 
omaishoitajien 
viikkoa marraskuun 
lopussa ja silloin juh-
litaan useana päivänä 
eri tavoin. Valtakunnallinen 
omaishoitajien viikko on vuo-
sittain järjestettävä teemaviikko, jolla 
halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita. 
Teemaviikkoa on vietetty jo vuodesta 
2003. Tänä vuonna valtakunnallista viik-
koa vietetään 25.11.–2.12. teemalla Näe, 
huomaa, kuule – omaishoidon moni-
muotoisuus. 

Oulussa Omaishoitajien viikko käyn-
nistyy jo 24.11 järjestettävällä Satujen 
saaret-tapahtumalla, joka on tarkoitettu 
iloksi erityislapsiperheille. Viikon pää-
juhlaa juhlitaan Oulussa 28.11. kauniissa 

kaupungintalon juhlasalissa ja tähän 
juhlaan on tulossa omaishoitajia ympäri 
Suomen. Viikko huipentuu yhdistyksen 
jäsenille tarkoitettuun illallisjuhlaan Ra-
vintola Rauhalassa 30.11. Lisäksi Om-
maiskortteeriin avautuu 14.11 alkaen Ka-
tariina Sutisen taidenäyttely nimeltään 

”Matkalla Katariinan kammarista”.

Viime vuosien tapaan 
toteutamme myös 

lipaskeräyksen 
marraskuussa. 
Etsimmekin nyt 
vapaaehtoisia 
lipaskerääjiä 
mukaan kerä-
ykseen. Viime 
vuoden lipas-
keräystuottoja 

käytetään teatte-
rimatkaan, jonka 

teemme marras-
kuussa Kokkolaan. 

Toukokuussa pidettyjen 
hyväntekeväisyystanssien 

tuotoilla olemme ostaneet lippuja 
Seniorisoppa joulukonserttiin, joka jär-
jestetään Oulun teatterissa 13.12. Kaikis-
ta loppuvuoden tapahtumista ja juhla-
vuoden 12 tahtoa-kampanjasta löydätte 
lisätietoja näistä Kortteeriuutisista. 

Juhlimisen lisäksi aktiivinen vaikut-
tamis- ja edunvalvontatoimintamme 
jatkuu. Seuraamme aktiivisesti muun 
muassa sote- ja maakuntauudistuk-
seen liittyviä asioita omaishoitajien 
näkökulmasta. Lisäksi minulla on mah-
dollisuus olla vaikuttamassa ikäihmis-

Vielä on juhlavuotta jäljellä
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hallituksen pakeilta                                                    

ten asioiden osalta valtakunnan tasolla, 
sillä minut valittiin jatkokaudelle Van-
hustyön Keskusliiton liittovaltuustoon 
vuosiksi 2018-2020. Olkaa siis rohkeasti 
minuun yhteydessä myös vaikuttamis-
toiminnan teemoihin liittyen.

Toivon teille kaikille hyvää loppuvuotta, 
toivottavasti tapaamme loppuvuoden 
juhlatapahtumisissamme!

Minnamaria Salminen, toiminnanjohtaja

Pian muistojen joukkoon siirtyvän hel-
lekesän uutisissa mieleeni jäivät useat 
maininnat vapaaehtoisista ja heidän 
merkittävissä rooleistaan monissa 
tehtävissä eri puolilla maailmaa. Miten 
olisikaan onnistunut luolapelastusope-
raatio Thaimaassa, jos lukuisat vapaa-
ehtoiset eivät olisi antaneet osaamis-
taan ja aikaansa viranomaisten avuksi. 
Naapurissa Ruotsissa vapaaehtoiset 
toimivat uutterasti valtavien metsäpalo-
jen sammutustöissä ja huoltopaikoilla. 
Nämä esimerkkeinä kertovat ihmisten 
halusta ja kyvystä auttaa lähimmäisiään 
ja yhteisöjä lähellä ja kaukana.

Suurin osa vapaaehtoistyöstä tehdään 
kuitenkin osana normaalia arkea, ja se 
ylittää harvoin uutiskynnykset. Siitä, 
kuinka yleistä ja suosittua vapaaehtois-
työhön osallistuminen on maassamme, 
kertoo mielestäni hyvin toukokuussa 
asiasta julkaistu kyselyraportti. Kansa-
laisareenan, Kirkkohallituksen ja Opin-
tokeskus Siviksen Taloustutkimuksella 
teettämä kyselyn tulokset kertovat, että 
40 prosenttia väestöstä tekee vapaaeh-
toistyötä. Kolme vuotta aiemmin vas-
taava luku oli 33 prosenttia. Erityisesti 
nuorten toimiminen vapaaehtoisena 
on lisääntynyt. Miesten ja eläkeläisten 
osuus on puolestaan laskenut. Nuo-
rista innokkaimpia vapaaehtoisia ovat 
opiskelijat ja koululaiset, varsinkin tytöt. 
Suurin osa vapaaehtoistyöstä kanavoi-
tuu edelleenkin järjestöjen ja yhteisöjen 
kautta ja se on pitkäkestoista, säännöl-

näkökulmia vapaaehtois-
työhön
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listä ja sitoutunutta. Itseorganisoitumi-
nen ja lyhytkestoinen, kampanjatyyppi-
nen toiminta nousevat kyselyssä myös 
esiin. 

Vapaaehtoistyötä tehdään eniten 
nuorten ja lasten parissa. Suosituim-
mat tavat ovat auttaminen, talkootyö 
ja neuvontatehtävät. Keväisen kyselyn 
mukaan jopa yli puolet nyt vapaaeh-
toistyöhön osallistumattomista tuli-
si mukaan, jos joku pyytäsi. Paljon oli 
myös niitä, jotka kokivat, ettei heillä ole 
aikaa tai terveyttä eikä toiminta toki 
kaikkia kiinnostakaan. Kyselyyn vastan-
neet vapaaehtoiset olivat tehneet edel-
tävän neljän viikon aikana keskimäärin 
15 tuntia vapaaehtoistyötä.  Edellisestä 
kyselystä tässä oli pudotusta kolme 
tuntia. 

Vapaaehtoistyön arvoksi on maassam-
me laskettu noin kolme miljardia euroa. 
Tärkeämpää kuin raha, on kuitenkin 
vapaaehtoistyön muu arvo. Se tuo iloa, 
mielekkyyttä ja sisältöä elämään, lisää 
yhteenkuuluvuutta ja kasvattaa kes-
kinäistä luottamusta. Se antaa kaikille 
halukkaille osallistumisen mahdollisuu-
den ja vaikuttamisen kanavan ja mikä 
parasta, mukaan voi tulla juuri omana 
tavallisena itsenään. 

YK julkaisi kevättalvella vuosittaisen 
Maailman Onnellisuus -raportin, jossa 
Suomi nousi ensimmäiseksi 156 maan 
joukossa. Raportin tulokset perustuvat 
yksilöiden omiin arviointeihin henki-
lökohtaisesta hyvinvoinnista.  Entuu-
destaan tiedämme, että tutkimusten 

mukaan vapaaehtoinen muiden autta-
minen lisää ihmisen onnellisuutta sekä 
kaikkien siihen osallistuvien hyvin-
vointia. Vaikka vapaaehtoistyö onkin 
vain yksi onnellisuuden ja hyvinvoinnin 
osatekijä, tuo se varmasti oman lisänsä 
tuon raportin tuloksiin.

Oululaisen vapaaehtoistyön Vares-ver-
koston 10-vuotisjuhlissa elokuussa 
puhunut kansanedustaja Hanna Sark-
kinen tähdensi puheessaan vapaaeh-
toistyön merkitystä hyvinvointitekijä-
nä. Hän myös korosti, että jatkossakin 
perusvastuu hyvinvointisektorilla tulee 
olla virallisilla palveluilla, joihin vapaa-
ehtoistyöllä voi tuoda täydentävän 
lisän. Sarkkinen näki vapaaehtoistyöllä 
olevan iso rooli mm. yksinäisyyden lie-
ventämisessä.

Mikä on vapaaehtoisen toiminnan tu-
levaisuus? Onko sillä jatkossa edelly-
tyksiä? Miten SOTE-uudistus vaikuttaa 
sosiaali- ja terveyssektorilla koko alan 
järjestökenttään ja vapaaehtoistyöhön?  
Suosittua TV-ohjelmaa mukaellen 
voinee kysyä: pitääkö olla huolissaan? 
Vastata varmaan voi kyllä ja ei. Kan-
salaistoiminnan koko toimintaympä-
ristön kenttä on väistämättä muutok-
sessa ja monien haasteiden edessä. 
Mm. talouden, työn ja elinkeinoelämän 
muutokset, väestöryhmien välinen 
eriarvoistuminen, monikulttuurisuuden 
lisääntyminen, digitalisaatio, ilmastoky-
symykset ja osallistumistapojen moni-
puolistuminen vaikuttavat myös vapaa-
ehtoistoimintaan. Ajassa on kyettävä 
elämään. 
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kuitenkin jatkuvana haasteena vapaa-
ehtoisten riittävyys ja kohtaanto. Vuo-
den 2016 Järjestöbarometrin mukaan 
etenkin vapaaehtoistehtävät järjestöjen 
hallituksissa eivät oikein vedä. Näihin 
haasteisiin tuskin auttaisi mm. Kan-
salaisareenan toiminnanjohtaja Leo 
Straniuksen ehdottama laki vapaaeh-
toistoiminnasta tai tarkatkaan kirjaukset 
seuraavan hallituskauden ohjelmaan. 
Niitähän Oikeusministeriön yhteydessä 
toimiva Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE on jo esittänyt. 
Enemmän ehkä auttaisi, jos me mu-
kana olevat osaisimme Straniuksen 
sanoin tehdä vapaaehtoistyöstä entistä 
tunnetumpaa, entistä houkuttelevam-
paa, entistä helpommin saavutettavaa. 
Stranius toivookin Suomesta maailman 
parasta alustaa vapaaehtoistoiminnalle. 
Sen rakentamisessa meillä kaikilla on 
vielä runsaasti työtä tässä muutosten 
maailmassa. 

Kortteeriuutisten lukijoiden toivon myös 
jaksavan kertovan muille vapaaehtois-
toiminnasta yhdistyksessämme. Meil-
lä on monia mukavia mahdollisuuksia 
tulla mukaan, kertaluontoista ja pidem-
pikestoista toimintaa. Meillä on myös 
avointa mieltä uusiin ideoihin vapaa-
ehtoistoiminnassa. Meillä myös pide-
tään hyvää huolta vapaaehtoisista. Tule 
mukaan!

Elsa Väyrynen
Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen

SOTE-uudistus, mikäli se toteutuu 
suunniteltuna, tuo paikallisille toimijoille 
uudet yhteistyökumppanit, maakunnat. 
Yhteisiin pöytiin on jo tänä syksynä voi-
nut osallistua Omaishoidon maakunta-
päivillä, yhdistyksemme olikin mukana 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivil-
lä. Valppautta, luovuutta ja rohkeutta 
kokeilla ja kehittää järjestö- ja vapaaeh-
toistoimintaa toimijoilta varmasti vaa-
ditaan. Ihmisten halu auttaa ja käyttää 
aikaansa hyödyllisesti, jotka ovat suu-
rimpia motiiveja vapaaehtoistoimintaan, 
elävät kuitenkin vahvoina edelleen.  Voi 
helposti yhtyä kansansanedustaja Sark-
kisen sanoihin, että meidän on pidettä-
vä huoli, ettei vapaaehtoistyö häviäisi. 

Virallisella taholla vapaaehtoistyö on 
huomioitu mm. nykyisessä hallitusoh-
jelmassa muutamissa kohdin, joiden 
tavoitteena oli mm helpottaa vapaaeh-
toistoimintaa ja lisätä yhteisöllisyyttä 
turhaa sääntelyä purkamalla, Tavoittee-
na oli myös perata kansalaisten arkea 
haittaavia säädöksiä vapaaehtoistoi-
minta mukaan lukien. Hallituskauden 
alkupuolella tehtiinkin laaja selvitys va-
paaehtoistoiminnasta. Sen suositusten 
mukaisesti Oikeusministeriö nimettiin 
vapaaehtoistyön vastuuministeriöksi. 
Jolle kuului vapaaehtoistyön koordi-
naatio ja toimintaedellytysten kehittä-
minen. Säädöspuolella mm. järjestöjen 
verotusta koskevaa ohjeistusta yhden-
mukaistettiin. 

Huolimatta siitä, että yhä useampi 
suomalainen tekee vapaaehtoistyö-
tä monilla järjestöillä ja yhteisöillä on 
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Vuoden omaishoitajateko-palkinto

Vuonna 2018 jaetaan viidennen 
kerran vuoden omaishoitaja-
teko-palkinto. 

Oulun seudun omaishoitajat ry haluaa 
muistaa palkinnolla omaishoitajaa tai 
etäomaishoitajaa, joka täyttää kaikki tai 
osan alla mainituista kriteereistä

 ¶ Hän arvostaa omaa hyvinvointiaan 
ja aikaansa ja tavoittelee sitä jär-
jestämällä itselleen vapaa hetkiä ja 
omaa aikaa.

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

 ¶ Hän ottaa vastaan kaupungin / 
kunnan tarjoamia hoitotyötä helpot-
tavia palveluita.

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

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

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

 ¶ Hänen ei tarvitse olla virallinen so-
pimuksen tehnyt omaishoitaja eikä 
yhdistyksen jäsen.

Vuoden omaishoitajateko -palkinnon 
saaja valitaan Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:n toiminta-alueelta. Jaettava 
palkintosumma on 200€. Palkintona 
on lahjakortti, jonka saaja voi käyttää 

omaan virkistykseensä ja hyvinvointiin-
sa. Palkinnon saaja julkaistaan Valta-
kunnallisella omaishoitajien viikolla 
marraskuun lopulla ja palkinto jaetaan 
30.11. yhdistyksen jäsenille tarkoitetus-
sa juhlassa Ravintola Rauhalassa. 

Palkinnon saajaa voi ehdottaa 17.11 
mennessä sähköpostilla minnamaria.
salminen@osol.fi tai kirjeitse Oulun 
seudun omaishoitajat ry, Minnamaria 
Salminen, Isokatu 47, 90100 Oulu. 
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  12 tahtoa - kampanja

12 tahtoa - kampanja tekee 
omaishoitajien mittaamatto-
man arvokasta ja näkymä-
töntä työtä näkyVäksi! 

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

Kampanjamme tarkoituksena on tehdä 
näkymätön näkyväksi – kertoa suo-
raan ja mutkattomasti mittaamattoman 
tärkeästä työstä. Työstä, jota yhteis-
kuntamme ei vieläkään oikein tajua. 
Tehdään näkymätön näkyväksi! Osoit-
teessa www.12tahtoa.fi julkaistaan joka 
kuukausi uusi omaishoitajan tahto eli 
näkökulma, joka valottaa omaishoidon 
arkea ja paikallisten omaishoitoyhdis-
tysten työtä.

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

Kesäkuun tahtona huumori. Huumori 
on tärkeä selviytymiskeino, kun elä-
mäntilanteet ja olosuhteet vaihtelevat. 
Nauru antaa voimaa kohdata asioita, 
viisautta ottaa askel taaksepäin ja ky-
kyä ihmetellä elämän kummallisuuksia. 
Nauru on myös tarttuvaa, se yhdistää 
ihmisiä ja lisää myönteistä vuorovaiku-
tusta. Tuskin mikään muu tasapainottaa 
kehoa ja sen voimavaroja niin nopeas-
ti ja tehokkaasti kuin kunnon nauru. 
Huumori on siis ilmainen lääke moneen 
vaivaan. ”Huumoria tarvitaan sitä ilman 
ei pärjää. Tilannehuumori on paikallaan 
se auttaa arjessa, se pelastaa monta 
tilannetta ja on monesti selviytymiskei-
nokin.”
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  12 tahtoa - kampanja

Heinäkuun tahtona ymmärtäminen. 
Omaishoitajan pitäisi muistaa, että 
myös hoidettava voi kaivata vertaistu-
kea, henkilöä, jonka kanssa hän voisi 
jutella itseään askarruttavista asioista 
tai muistella elämän iloja ja suruja. Se 
on yhdessäoloa, mikä lisää motivaatio-
ta ja turvallisuuden tunnetta molem-
mille osapuolille. Sen sijaan sairauden 
aiheuttama muutos parisuhteeseen 
on asia, jonka vaikutusta on mahdoton 
ymmärtää ja ennakoida. Kaikki elämän 
rutiinit ja roolit menevät uusiksi.”

Elokuun tahtona lupaus. Omaishoitaja 
voi olla kuka tahansa meistä – taval-
linen ihminen, joka on luvannut pitää 
huolta läheisestään ja mahdollistaa 
hänelle asuminen omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. Lupaus läh-
tee halusta olla ihminen ihmiselle, to-
teuttaa inhimillisyyden tehtävää omine 
vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kun 
ryhtyy omaishoitajaksi, on yleensä teh-
nyt itselleen selväksi, että pitää huolta 
parhaan kykynsä mukaan omaisestaan. 

Sen lisäksi olisi luvattava pitää huolta 
myös itsestään. Uupunut omaishoita-
ja ei jaksa hoitaa omaistaan parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Syyskuun tahtona itsekkyys. Saako 
omaishoitaja olla itsekäs? Terve itsek-
kyys on sitä, että pystyy huolehtimaan 
omista tarpeistaan ja asettamaan 
toiminalleen rajat ilman syyllisyyden 
tunteita. Usein omaishoitaja sivuuttaa 
omat tarpeensa ja laitaa hoidettavan 
tarpeet etusijalle. Kuitenkin on tärkeää, 
ettei omia tarpeita hylätä ja keskitytä 
huolehtimaan vain hoidettavan tarpeis-
ta. Jos emme huolehdi itsestämme, 
voimme palaa loppuun. Ensimmäinen 
askel terveeseen itsekyyteen on oppia 
tunnistamaan omat tarpeet ja pystyttä-
vä myöntämään ne itselleen.

12 tahtoa – kampanja jatkuu vuoden 
loppuun saakka. Lokakuun tahtona vel-
vollisuus.

http://www.12tahtoa.fi
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Oulun seudun omaishoitajat ry 20 vuotta
Kutsu

Meillä on ilo kutsua Sinut, jäsenemme, yhdistyksemme jäsenten iltajuhlaan 
perjantaina 30.11.2018 klo 18-23. 

Paikka

Ravintola Rauhala, osoite Mannenkatu 4, Oulu. Tila on esteetön.

Ohjelma

Juhla pitää sisällään kolmen ruokalajin illallisen, elävää musiikkia, muistoja, hyvää 
seuraa ja juhlahumua. Esiintyjinä Omnivoces ja tanssittamassa Duo Kuokkanen & 
Järvenpää.

Ilmoittautuminen

Osallistumismaksu juhlaan on yhdistyksen jäsenille 30€, avecille 40€. Juhlaan 
on rajallinen määrä paikkoja ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat 
ilmoittautumiset keskiviikkoon 14.11. mennessä soittamalla Ommaiskortteerin 
numeroon 08 882 1690 tai Marjolle numeroon 040 350 5955.

Vahvistat ilmoittautumisesi maksamalla osallistumismaksun 21.11. mennessä 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n tilille FI02 5740 5820 0310 55 ja laittamalla viesti-
kenttään osallistujien nimet..

Olet lämpimästi tervetullut juhlimaan kanssamme!
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Vuoden Vapaaehtoistoiminta-kunniamaininta

Vuoden Vapaaehtoistoiminta 
-kunniamaininnan saajaa etsi-
tään

Juhlavuoden kunniaksi vuonna 2018 
jaetaan yhdistyksemme Vuoden vapaa-
ehtoistoiminta – kunniamaininta. Oulun 
seudun omaishoitajat ry haluaa muis-
taa kunniamaininnalla vapaaehtoista tai 
vapaaehtoisia. 
Kunniamaininnan saaja voi olla porukka 
tai yksi henkilö. 

Kriteereitä kunniamaininnan myöntä-
miselle ovat: 

 ¶ Vapaaehtoinen/vapaaehtoiset 
ovat mukana omien voimavarojen 
ja mahdollisuuksien mukaan. Yhtä 
arvokasta on se, että vapaaehtoistoi-
mintaa tehdään kerran vuodessa tai 
viikoittain.  

 ¶ Vapaaehtoiset ovat tietoisia oikeuk-
sistaan.

 ¶ Vapaaehtoistoiminnassa korostuu 
aito läsnäolo, yhteisöllisyys ja toisista 
huolehtiminen.

Vuoden vapaaehtoistoiminta – kun-
niamaininnan saaja valitaan Oulun 
seudun omaishoitajat ry:n toimin-
ta-alueelta ja tämän valitsee Oulun 
seudun omaishoitajat ry:n hallitus. 
Kunniamaininnan saaja/saajat julkais-
taan Valtakunnallisella omaishoitajien 
viikolla marraskuun lopulla. 

Kunniamaininnan saajaa voi ehdottaa 
17.11 mennessä sähköpostilla minna-
maria.salminen@osol.fi tai 

kirjeitse Oulun seudun omaishoitajat 
ry, Minnamaria Salminen, Isokatu 47, 
90100 Oulu. Ehdotus tulee perustella 
kriteereillä, mutta ehdokkaan ei tarvitse 
täyttää kaikkia kriteereitä.

Kunniamaininnan saaja julkaistaan Val-
takunnallisella omaishoitajien viikolla 
marraskuun lopulla ja kunniamainin-
ta jaetaan 30.11 yhdistyksen jäsenille 
tarkoitetussa juhlassa Ravintola Rauha-
lassa.
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omaishoitajien viikon
näyttely

omaishoitajien viikolla 
katariina sutisen taidenäytte-
ly ”matkalla - katariinan ka-
marista” ommaiskortteerissa.

Katariina Sutinen kertoo taidenäytte-
lystään seuraavasti:

Olemme koko elämämme ajan matkal-
la jonnekin; kouluun, töihin, kauppaan, 
harrastuksiin, tapaamaan ystäviä, kotiin.

Elämänmittainen matka. 
Matka ei aina mene suunnitelmiemme 
mukaisesti. On tehtävä valintoja.
On uusia kokemuksia ja iloisia yllätyk-
siä. On myös surua ja luopumisia.
Maalatessani olen matkalla, jota intuitio 
ohjaa. Matkalla jonnekin, jonka pää-
määrää en vielä tiedä.
 
Maalaustekniikkoina käytän akryli-, 
vesiliukoisia öljyvärejä sekä mehiläisva-
havärejä (Encaustic). Viimeksi mainittu 
on hyvin vanha menetelmä. Meillä vielä 
vähän käytetty, mutta Euroopassa laa-
jalti tunnettu ja käytetty.

Opettajinani ovat olleet Taideopettaja 
Marianne Lukkarinen ja LogoArt-Taide-
terapiaohjaaja Eija Kortetjärvi.

näyttely esillä 
ommaiskortteerissa 14.11.-5.12.

omaishoitajien viikon
pääjuhla

Keskiviikko 28.11.2018 klo 15.30–18.30
Oulun kaupungintalo juhlasali, Kirkko-
katu 2a, Oulu.

Päivän musiikista ja tilaisuuden juonta-
misesta vastaa näyttelijä, laulaja Merja 
Larivaara.

ohjelmassa

15.30 Musiikkia
 Tervetulosanat
 Taina Pitkänen-Koli,  
 Oulun seudun omaishoitajat ry
15.45 Valtiovallan tervehdys
 Pirkko Mattila, sosiaali- ja 
 terveysministeri, STM
16.00 Oulun kaupungin tervehdys
 Juha Hänninen, 
 kaupunginvaltuuston puheen-  
 johtaja, Oulun kaupunki
16.15 Juhlapuhe
 Sari Tervonen, toiminnanjohtaja,  
 Omaishoitajaliitto
16.45 Kahvitauko
17.45 Musiikkia
18.00 Sanoja omaishoidosta
 Marja-Liisa Kerola, omaishoitaja
18.15 Päätössanat
 Sari Havela-Hiitola, 
 aluevastaava, Omaishoitajaliitto
18.30 Hyvää kotimatkaa!

tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 
18.11. mennessä yhdistys@osol.fi tai 
puh. 08 882 1690
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aVoimet ovet & joulumyyjäiset
ommaiskortteerissa

isokatu 47, katutaso

maanantaina 26.11. klo 10-14

tervetuloa tapaamaan muita omaishoitajia & tutustumaan 
yhteistyökumppaneidemme tuote- ja palVelutarjontaan. 

sekä tekemään edullisia ostoksia perinteisestä myyntipöy-
dästämme, Valikoimassa erilaisia käsitöitä & maukkaita 

leivoksia.
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omaishoitaja tekee tärkeää 
työtä! autetaan yhdessä 
omaishoitajia jaksamaan 
paremmin!

Oulun seudun omaishoitajat ry etsii 
joukkoihinsa kaikenikäisiä vapaaeh-
toistoimijoita Oulun seudulta. Sinulla 
on mahdollisuus toimia monenlaisissa 
vapaaehtoistehtävissä joko kertaluon-
toisesti tai sitoutua pidempiaikaiseen 
vapaaehtoisuuteen. Voit toimia mm. 
Tapahtuma-avustajana, Ommaiskahvi-
lavapaaehtoisena tai kyläkummina. 

Haluaisitko sinä olla yksi heistä? 

tule lipaskerääjäksemme!

Onko sinulla aikaa ja halua tehdä jotain 
mielekästä ja merkityksellistä? Halu-
atko toimia omaishoitajien arjen tu-
kemiseksi? Sinulla on mahdollisuus 
osallistua lyhytkestoiseen vapaaeh-
toistoimintaan, lipaskeräykseen, jonka 
tuotoilla Oulun seudun omaishoitajat ry 
järjestää omaishoitajille mm. virkistys-
toimintaa. Lipaskerääjät keräävät lahjoi-
tuksia 19.11–29.11 ja lipaskeräyspaikkoja 
ovat Ideapark, Limingantullin Prisma, 
Kaakkurin Citymarket, Iin Kärkkäinen ja 
Kempeleen Zeppelin.

Lipaskeräysinfotilaisuus pidetään Om-
maiskortteerissa 12.11.2018 klo 16–17, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu. Ilmoittaudu 
lipaskerääjäksi viimeistään 9.11.2018.

Lisätietoja: Marja Heikkinen, 
040 5019119 tai marja.heikkinen@osol.fi

Verratonta vapaa-
ehtoistoimintaa!

uusi vertaistukiryhmä
alkaa

hetki minulle – ryhmä

Onko sinun omaishoitotilanteesi muu-
toksessa? Mietitkö kenties vaihtoehtoja 
omaishoitajuudellesi? Onko sinun hoi-
dettavasi muuttanut tai muuttamassa 
palvelukotiin?

Näiden tärkeiden kysymysten äärellä, 
on helpottavaa, kun on joku, samassa 
tilanteessa oleva, jonka kanssa kes-
kustella asioista. Saamme toisiltamme 
vertaistukea, voimaa, valoa ja iloa. Tule 
mukaan ryhmäämme! Ryhmään ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon.

Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
Ommaiskortteerissa, Isokatu 47 (katu-
taso).

 ¶ 19.11.2018 klo 17.00–18.30
 ¶ 10.12.2018 klo 17.00–18.30
 ¶ 14.1.2019   klo 17.00–18.30
 ¶ 11.2.2019   klo 17.00–18.30
 ¶ 11.3.2019   klo 17.00–18.30
 ¶ 15.4.2019  klo 17.00–18.30
 ¶ 13.5.2019  klo 17.00–18.30

Lisätietoja: Marja Heikkinen, p. 040 501 
9119

olet lämpimästi terVetullut!
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etäomaishoitajien 
kokoontumisia

omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on tarkoitettu 
kaikille etäomaishoitajille iloksi ja virkis-
tykseksi. Tule mukaan kokemaan 
vertaistuen voimaa!

Syksyn 2018 kokoontumisajat:
 To 15.11 klo 18.00-20.00

Ke 12.12. jouluruokailu ravintolassa 
yhdistyksen tarjoamana

Tammikuussa ryhmä ei kokoonnu, 
kokoontumiset jatkuvat helmikuussa.

Tapaamispaikkana on yleensä Om-
maiskortteeri osoitteessa Isokatu 47, 
katutaso. 

Ilmoittautumiset jouluruokailuun sekä 
lisätietoja: Minna Hernberg, p. 040 559 
7766

tervetuloa mukavaan 
joukkoon!

omaishoitajan runo

hiljainen tuokio

Välillä minä väsyn tähän kilpajuoksuun
päivästä päivään
 vuodesta vuoteen
kilpasilla pakenevan ajan kanssa.
Vilistäkööt villakoirat 
  olkoot tiskit tiskaamatta
pyykit pesemättä
silittämättä.
Hyvästelen syyllistävät ajatukset
hiivin sohvalle aviomiehen viereen.

Hiljainen tuokio lähekkäin.
 käsi kädessä poski poskessa
ja taas minä jaksan.

Runon kirjoitti Annikki Vuoti
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seniorisoppa
joulukonsertti

seniorisoppa tulee taas 
suurelle näyttämölle 

oulun teatterissa! 
Seniorisoppa joulukonsertti 13.12. klo 11.00.

Konsertissa kuullaan kauneimpia joululauluja, perinteisiä ja uusia. Varpunen jou-
luaamuna, Piparin tuoksua, Joulumaa, Aavistus… Jouluisen orkesterin solisteina 
teatterin näyttelijöitä sekä yllätysvieras.

Konsertin jälkeen kaikille tarjoillaan suuren näyttämön lämpiössä torttukahvit.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n kautta on saatavilla lippuja tähän ihanan joului-
seen konserttiin. Lippuja on rajattu määrä, joten varaathan omasi pian! 

Lipun hinta on 5 euroa/kpl. Maksu vain käteisellä. Liput on haettava Ommais-
kortteerista, lippuja ei postiteta.

Olemme käyttäneet toukokuun hyväntekeväisyystanssien tuottoja lippujen hank-
kimiseen.

Varaa lippusi Ommaiskortteerin numerosta: 08 882 1690.
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt

Olen Minnamaria Salminen, yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja. Koulutukseltani 
sosionomi AMK, vm. 1998. Lisäkoulu-
tuksena olen suorittanut mm. taloushal-
linnon ammattitutkinnon ja johtamisen 
erityisammattitutkinto. Olen ollut yhdis-
tyksen toiminnassa mukana vuodesta 
1998 lähtien, toisena perustajajäsene-
nä. Toiminnanjohtajana vastaan mm. 
yhdistyksen taloushallinnosta, henki-
löstöhallinnosta, yhdistyksen toiminnan 
kehittämisestä ja johtamisesta. Edun-
valvonta ja vaikuttamistyö ovat työni 
keskeisiä asioita. 20 vuoden aikana 
olen työskennellyt useissa yhdistyksen 
hankkeissa, kehittäen uusia omaishoi-
tajia tukevia toimintamuotoja. Koen 
tekeväni tärkeää, merkityksellistä työtä 
omaishoitajien aseman parantamiseksi 
ja tukemiseksi. 

Vapaa-ajan intohimoni on kokemusten 
kerääminen matkustelemalla maailmal-
la mieheni kera. Lisäksi rakastan kult-
tuuria kaikissa sen muodoissa. 

Jos olisin eläin olisin kirahvi. Sillä on 
kyky näyttää tyyneltä ja rauhalliselta 
kaikissa tilanteissa, mutta silti liikkua 
nopeasti ja saada aikaan paljon. Lisäk-
si kirahvi tarkkailee korkealta elämää, 
myös minua kiinnostaa ihmiset, ihmi-

Olen Marjo-Riitta Pekkala, oululaisena 
olen ollut muutaman vuoden. Työsken-
telen yhdistyksen järjestösihteerinä ja 
koulutukseltani olen merkonomi. Olen 
työskennellyt monenlaisten asioiden 
parissa elämäni aikana, lastenhoidosta 
myyntityöhön. Omaishoitajuus on myös 
omalla kohdalla tuttu asia. 

Puolisoni kanssa käymme teatterissa, 
konserteissa ja kokkailemme mieluus-
ti myös yhdessä. Matkustelu on myös 
mukavaa. Ihmisläheinen työ on minun 
juttuni ja on hienoa oppia uusia asioi-
ta. Hyvältä tuntuu, jos on saanut auttaa 
jotakuta vaikkapa kuuntelemalla iloja ja 
suruja.

Jos olisin eläin, haluaisin olla leijona, 
koska se on komea ja ei pelkää mitään.

Lempivuodenaikani on syksy, silloin on 
ihana nautiskella pimeistä illoista, syty-
tellä kynttilöitä ja käpertyä sohvannurk-
kaan unelmoimaan.

syys ja ihmisenä kehittyminen ylipää-
tään. 

Lempivuodenaikani on kevät; kaikki 
kesän ihanuudet ja vehreys ovat silloin 
tuloillaan.
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt

Olen Heini Kemola, koulutukselta-
ni erikoissairaanhoitaja. Työskentelen 
omaishoidonohjaajana Omaistuki – toi-
minnassa. Omaishoitajat ja heidän arki 
on tullut minulle tutuksi myös kaikesta 
aikaisemmasta kliinisestä hoitotyöstäni 
parinkymmenen vuoden ajalta. Akuu-
tissa hoitotyössä omaisen neuvonta 
ja ohjaus tapahtui useimmiten joko 
hoitotyön yhteydessä tai kotiuttamisti-
lanteessa. Nykyisessä työssäni ohjaan, 
neuvon ja tuen omaishoitajaa hänen 
arjessaan niin puhelimitse kuin henki-
lökohtaisten tapaamisten kautta. Koen 
oman työni mielekkääksi ja tärkeäksi ja 
siinä nimenomaan ihmisten yksilöllinen 
kohtaaminen, ajan antaminen ja heidän 
kuunteleminen. Perheeseeni kuuluu 
aviomies ja kaksi aikuista lasta sekä 
3 suloista lapsenlasta. Ai sitä onnen 
tunnetta, kun saa hoitaa heitä ja jakaa 
arkea heidän kanssaan. 
Vapaa-ajalla liikun ja käyn kuntosalilla.

Jos olisin eläin, olisin hirvi koska se on 
ylväs ja valpas, vähän varuillaan oleva ja 
tarvittaessa poistuu paikalta. 

Lempivuodenaika on kesä, silloin on 
lämmintä, valoisaa, aurinko paistaa ja 
pääsee liikkumaan helposti.

Olen Marja Heikkinen. Toimin omais-
toiminnan ohjaajana yhdistyksessäm-
me ja olen mukana Ihimisen Lähelle 
– toiminnassa. Koulutukseltani olen 
kuntoutuksenohjaaja AMK. Olen aloit-
tanut työskentelyn yhdistyksessämme 
v. 2012. Järjestötyön kokemusta minul-
le on kertynyt vuodesta 2009 alkaen. 
Sitä ennen olin töissä päiväkodissa noin 
15v. Tykkään tehdä töitä omaishoitajien 
ja vapaaehtoisten parissa. Asiakkai-
den kohtaamiset ovat mielestäni työni 
timantteja. 

Vapaapäiviäni täyttää epäsäännöllinen 
kuntoilu sekä erityisesti ensimmäisen 
lapsenlapsen kanssa touhuilu. 

Jos olisin eläin, olisin perhonen. Per-
hosen kaunis väritys, kevyt olemus ja 
liihotteleva kulku tuo mieleen ehkä 
ihanteen arkipäivän sujuvuudesta, jossa 
ei pidä unohtaa ympäristön kauneutta 

Lempivuodenaika on kevät. Kun luonto 
herää, niin värimaailma on silmiä hipo-
vaa
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt
       

yhdistyksen työntekijöiden esittelyt

Olen Tiia Ikonen perhetyön kehittäjä 
Erityistä Energiaa – hankkeessa. Kou-
lutustaustani koostuu filosofian maiste-
rin tutkinnosta, humanistisista tieteistä 
sekä sosionomi AMK – tutkinnosta. Kai-
ken maailman lisäkoulutuksia on tullut 
keräiltyä; esimerkiksi ratkaisukeskeisen 
neuropsykiatrisen valmentajan koulu-
tus tuli koluttua nykyisen työsuhteen 
kuluessa. 

Vapaa-aikaani käytän erilaisten yh-
denvertaisuussateenvarjon alla oleviin 
vapaaehtoistoimiin, menneisyyden kai-
veluun sekä geokätköilyyn. 

Jos olisin eläin, olisin varis. Olen sosiaa-
linen ja utelias, paikoin äänekäs – mutta 
en kauniilla äänellä, sekä kierrätysintoi-
nen aamuvirkkutapaus. 

”Varislinnut ovat seurallisia parvilintu-
ja. Ne ovat lähes kaikkiruokaisia ja sen 
vuoksi myös tavallisia ruokavieraita mo-
nilla kaatopaikoilla. Varislintujen yhtey-
denpito- ja varoitusäänet ovat kuuluvia. 
Laulajiksi niitä ei juurikaan voi sanoa.” 
-Yle, Oppiminen. 

”Varikset lentävät aamuhämärissä va-
kituiseen kokoontumispaikkaansa, esi-
merkiksi jonkin rakennuksen katolle tai 

Olen Minna Hernberg, vastaava omais-
toiminnan ohjaaja Ihimisen Lähelle 
– toiminnassa. Koulutukseltani olen 
sosionomi AMK ja työvuosien aikana 
olen hankkinut erilaista lisäkoulutusta, 
viimeisempänä suoritin Tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinnon. Omaishoita-
jien ja heidän läheisten kanssa erilaisis-
sa tehtävissä olen toiminut  vuodesta 
1999 lähtien. 

Vapaa-ajalla liikun ja touhuan perheeni 
sekä ystävien kanssa. Toimin aktiivisesti 
kotikyläni Nuorisoseurassa vapaaeh-
toistoimijana lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden parissa. Positiivinen ja innos-
tunut elämänasenne ovat osa minua. 
Elämänilo saa näkyä.

Jos olisin eläin, olisin kuukkeli kaik-
kiruokainen ja utelias,  jopa puolikesy 
onnenlintu, joka saa lennellä Lapin iha-
nissa maisemissa. 

Lempivuodenaikani on kevät.
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt
       

yhdistyksen työntekijöiden esittelyt

korkeaan puuhun […]Varis on luonteel-
taan utelias ja kekseliäs lintu. […] Varis 
myös tarkkailee ympäristöään tiiviisti.” 
-Wikipedia. 

Lempivuodenaikani on syksy. Kirkkaina 
kukkivat ruskan sävyt, luonnon voiman-
näytteet myrskytuulina ja kaatosateina, 
kaiken nielevä pimeys ja viimein, aamun 
sarastaessa, maailman vallanneet väl-
kehtivät jääkiteet. 

Olen Salla Jämsén, vastaava perhe-
työn kehittäjä yhdistyksemme Erityis-
tä Energiaa – hankkeessa. Valmistuin 
2004 Kuntoutuksen ohjaajaksi AMK ja 
2013 suoritin kuntoutuksen ylemmän 
tutkinnon. Lisäkoulutuksena minulla 
on satuhierontaohjaajan, vauvahie-
rontaohjaajan sekä lapsijoogaohjaajan 
koulutukset. Olen työskennellyt yhdis-
tyksessä yhteensä noin 9 vuotta. Nautin 
valtavasti nykyisestä työstäni, jossa 
saan työskennellä erityislapsiperhei-
den kanssa. Kotonani mellestää myös 
ihanaa seuraa, 6-vuotias tytär, 9-vuotias 
poika sekä puolisoni. 

Vapaa-aikani täyttää lasteni harras-
tukset sekä perheeni kanssa yhdessä 
puuhailu. Omiin harrastuksiini kuuluvat 
jooga, kuntosali, ryhmäliikuntatunnit 

sekä unelmointi. 

Jos olisin eläin, olisin rotukissa Korat. 
Kauniit Koratit ovat aktiivisia, hellyy-
denkipeitä, ystävällisiä ja lempeitä sekä 
kiintyvät helposti ihmisiin. Koska Koratit 
ovat seurallisia, ne kaipaavat usein viih-
dyttävää seuraa ja ovat hyvin leikkisiä 
vielä aikuisenakin. Kissa on älykäs, ystä-
vällinen ja ihmisrakas. Koratin huomio-
taherättävimmät ominaisuudet ovat sen 
suuret loistavan vihreät silmät ja sydä-
menmuotoiset kasvot. 

Lempivuodenaikani: 

Heilu keinuni korkealle,
linnut ne laulavat häitä,
minä olen nuori kuin päivänkukka,
en muistele suruja näitä.

Heilu keinuni korkealle,
nythän on kesäinen ilta,
mesimarja maistaa
ja tuomi tuoksuu
ja kuulas on taivahan silta!

Larin-Kyöstin runosta mukaeltu
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt

Olen Johanna Sumén, työskentelen 
yhdistyksen viestinnän parissa ja kou-
lutukseltani olen datanomi. Yhdistyk-
sessä olen ollut mukana vuoden verran, 
aiempi työkokemukseni koostuu niin 
nettisivujen parissa työskentelystä kuin 
assistentin tehtävistä. Nyt viestinnän 
maailma on vienyt minut täysin ja nau-
tin nykyisistä työtehtävistäni yhdistyk-
sessä. 

Vapaa-aikani kuluu elokuvien, valo-
kuvauksen, pelaamisen ja lenkkeilyn 
parissa tai reippaan 9v kummityttöni 
kanssa. 

Jos olisin eläin, olisin jääkarhu, sopeu-
tuu helposti erilaisiin tilanteisiin, nauttii 
eniten arktisesta ilmastosta.

Lempivuodenaikani on talvi.

Olen Tuukka Reinikainen, yhdistyksen 
tuorein henkilöstökiinnitys ja toimin 
perhetyön kehittäjänä yhdistyksen Eri-
tyistä Energiaa -hankkeessa. Olen val-
mistunut sosionomiksi Oulun Seudun 
ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. 
Olen työskennellyt 15 vuoden ajan ke-
hitysvamma -alalla, ja koen erityiseksi 
vahvuudeksi erityisryhmien kulttuuritoi-
minteiden ohjaamisen ja edistämisen. 
Perheeseeni kuuluvat vaimoni, sekä 
18-, 14-, ja 6 -vuotiaat poikamme. 

Vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen 
kanssa touhuten, kitaraa soittaen ja 
laulaen sekä aina mahdollisuuksien 
mukaan Savon sydänmailla metsänhoi-
dollisissa tehtävissä. 

Jos olisin eläin, olisin pulu, näkee 
kauas, mutta tulee lähelle. Nokkii ja on 
aina tiellä.” 

Lempivuodenaikani on kesä..
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yhdistyksen työntekijöiden esittelyt



24

ommaiskortteerin  
Ommaiskahvila 
 
 

 
Joka toinen keskiviikko klo 10–12  

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu 
 

14.11  

 
28.11 

5.12   

 
23.1     

6.2     

20.2  

 
 

tervetuloa! 
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Ommaiskahvilat  
alueella 
 
 

 

 

tervetuloa! 
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ikäihmisten palveluohjauksen yhteystiedot

Nämä yhteystiedot on tarkoitettu omaishoidontuen saajille, joilla on nimetty pal-
veluohjaaja ikäihmisten palveluohjauksessa. Listasta löydät oman palveluohjaa-
jasi postinumerosi perusteella. Ole aina yhteydessä vain omaan palveluohjaa-
jaasi. Parhaiten saat häneen yhteyden jättämällä soittopyynnön TAI lähettämällä 
tekstiviestin omalle palveluohjaajallesi TAI soittamalla Aino-neuvontaan p. 044 703 
4973 ma-pe klo 9-15. 

Jos et ole Ikäihmisten palveluohjauksen asiakas, eikä sinulla ei ole omaa palve-
luohjaajaa, ole yhteydessä Aino-neuvontaan.

Aino-neuvonta on maksutonta palvelua ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Ai-
no-neuvonnasta voit kysyä mitä vain ikäihmisten palveluista. Aino-neuvonta pal-
velee ma-pe klo 9-15.

 ¶ Puh. 044 703 4973. Sähköposti: aino@ouka.fi
 ¶ Palvelupiste: Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
 ¶ Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

 

Oulun kaupungin Ikäihmisten palveluohjauksen palveluohjaajat  

Omaishoidontuki | Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

Puhelinaika 
ma pe  
klo 12 14 

Jemina Ahola 

90210, 90220, 90230, 90240, 90250, 90310, 90400, 90410, 90420, 90460, 90470 

044 703 6475 

Helena Kurkinen 

90810, 90820, 90830, 90840, 90850, 90860, 90650 

Eija Turpeeniemi 

90810, 90820, 90830, 90840, 90850, 90860, 90650 

044 497 0620 

 

050 388 6942 

Katri Ylitalo 

90100, 90120, 90130, 90140, 90150  

050 414 0772 

Anja Niemelä 

90500, 90510, 90520, 90530, 90540   

044 703 6515 

Arja Pulli 

90620, 90630, 90660, 90670, 90900, 90910, 90940, 91200, 91240, 91260, 91300, 
91310, 91700 

0400 232 480 

Jonna Tarakkamäki 

90550, 90560, 90570, 90580, 90800 

040 183 0362 
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erityisryhmien palveluohjauksen yhteystiedot

Nämä yhteystiedot on tarkoitettu omaishoidontuen saajille, joilla on nimetty pal-
veluohjaaja erityisryhmien palveluohjauksessa. Listasta löydät oman palveluoh-
jaajasi postinumerosi perusteella. Ole aina yhteydessä vain omaan palveluohjaa-
jaasi. Parhaiten saat häneen yhteyden jättämällä soittopyynnön TAI lähettämällä 
tekstiviestin omalle palveluohjaajallesi TAI soittamalla erityisryhmien palvelupu-
helimeen.

Jos et ole erityisryhmien palveluohjauksen asiakas, eikä sinulla ei ole omaa pal-
veluohjaajaa, ole yhteydessä erityisryhmien palvelupuhelimeen 044 703 5275 
arkisin klo 9–11 ja 12-15.

 

Oulun kaupungin erityisryhmien palveluohjauksen palveluohjaajat  

Omaishoidontuki 

 

Liisa Peltola 
 
90100,90120,90130, 90420, 90530, 90550, 90560, 90620, 90630, 90660, 
90670, 90800, 90810, 90820, 90830, 90840, 90850, 90860, 90900, 90910, 
90940, 91200, 91210, 91240, 91260, 91300, 91310 
 

050 593 4601 

liisa.peltola@ouka.fi 

Outi Pätsi 
 

90140, 90150, 90210, 90220, 90230, 90240, 90250, 90310, 90400, 90410, 
90460, 90470, 90500, 90510, 90520, 90540, 90570, 90580, 90650 

044 703 6462 
outi.patsi@ouka.fi  
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tietopaketti omaishoitajan va-
kuutuksesta on tehty yhteis-
työssä ikäihmisten palVeluoh-
jauksen kanssa.

Laki omaishoidontuesta määrää, että 
kunnan on vakuutettava virallinen 
omaishoitaja työtapaturman varal-
ta. Oulun kaupungissa omaishoitajan 
lakisääteinen tapaturmavakuutus on 
Fenniassa. Vakuutus sisältää myös vi-
rallisen omaishoitajan sijaisen työtapa-
turman varalta eli henkilön, joka työs-
kentelee sijaisen palkkausavustuksella 
omaishoitajan vapaan aikana. Sopimus-
ten tulee olla voimassa. 

työtapaturman sattuessa

1 Tee ilmoitus tapaturmasta Erityis-
ryhmien palveluohjauksen pal-
velusihteerille p. 08 558 54074 tai 
Ikäihmisten palveluohjauksen palve-
lusihteerille, p. 044 703 5501. Sinulle 
toimitetaan palautuskuoren kanssa 
tapaturmailmoituskaavake täytettä-
väksi ja palautettavaksi.

2 Hanki lääkärin lausunto työtapatur-
masta. Voit oman valintasi mukaan 
käydä joko terveysasemalla/hyvin-
vointikeskuksessa tai yksityisellä 
lääkärillä. Lääkärikäynnistä aiheutu-
vat kustannukset tulee maksaa itse.

3 Toimita tapaturmailmoituskaavake, 
kuitit aiheutuneista kustannuksista 
ja lääkärinlausunto palautuskuores-
sa palveluohjaukseen, PL 56, 90015 
Oulun kaupunki.

4 Palveluohjaus on yhteydessä va-
kuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö tekee 

tietopaketti omaishoitajan vakuutuksesta

päätöksen, korvaako lakisääteinen 
tapaturmavakuutus työtapaturmasta 
aiheutuvia kustannuksia.

Lisätietoa vakuutuksesta saat omalta 
palveluohjaajalta, palvelusihteereiltä ja 
Aino-neuvonnasta. Apua tapaturmail-
moituskaavakkeen täyttämiseen saat 
esimerkiksi Aino-neuvonnasta.

Ohje on laadittu yhteistyössä Oulun 
kaupungin palveluohjauksen kanssa.
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tervetuloa juttelemaan! Yhdistyksen verkkosivuilla näkyy chat-ikkuna aina, kun joku 
työntekijöistämme on paikalla vastaamassa chattiin.

hei, voinko
auttaa?

tuo kaverisikin 
yhdistyksen jäseneksi

jäsenhankintakampanja on käyn-
nissä vielä vuoden 2018 loppuun!

Kampanjan aikana jokainen jäseniä 
hankkinut osallistuu  palkinnon arvon-
taan joka on S-ryhmän 30€ lahjakortti. 
arvonta tammikuussa 2019.

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

 ¶ Muista varmistaa, että nimesi tulee 
näkyviin jäsenliittymislomakkeeseen, 
jotta tiedämme, kuka on toiminut 
suosittelijana.

 ¶ Voit littyä jäseneksi nettisivumme 
kautta www.osol.fi, soittamalla toi-
mistolle tai käymällä Ommaiskort-
teerissa. Myös Omaishoitajaliiton 
kautta voi liittyä jäseneksi:  
www.omaishoitajat.fi.

         onnea jäsenhankintaan!

yhdistys
sosiaalisessa mediassa

löydät yhdistyksemme sosiaalisen 
median eri kanavista, seuraa, tyk-
kää, kommentoi ja jaa!

facebook.com/
oulunseudunomaishoitajat

twitter.com/
ommaiskortteeri

instagram.com/
ommaiskortteeri/

bit.ly/osolvideot

muista myös yhdistyksen 
www-sivut: www.osol.fi
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

oivaltaVat päivät oulussa 5.6. minna lau-
teilla

kaikkien lasten synttärit vaaskelassa 
19.6.

taiteiden yötä vietettiin 16.8. ommaiskort-
teerissa. kulttuurikirppis ja vohvelibaari 
saavuttivat suuren suosion.musisoijina 
reenikaane family

työikäisille muistista huolestuneille-työ-
paja 10.8.

ommaiskahvilan syyskauden avajaiset
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

meillä ommaiskortteerissa 
on tiedon jakamisen lisäksi myös 

monenmoista toimintaa ja tapahtu-
mia! poikkea jutustelemaan kans-

samme ja samalla juomaan kuppo-
nen kahvia! 

kortteerimme on avoinna ma-pe 
klo 10.00 - 14.00 

olet lämpimästi tervetullut!

yhdistyksen työntekijät  tourilla, eli kiertueella ympäristökuntiemme alueilla esittele-
mässä toimintaamme. tässä marja, sara ja tuukka

” setä-samuli”minnamaria valmiina toiminnan esittelyyn
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koonti syksyn ommaisraadeista

Ommaisraadit pidettiin syyskuussa Kii-
mingissä, Oulunsalossa, Haukiputaalla ja 
Ommaiskortteerissa kaksi raatia. Osallis-
tujia raadeissa oli yhteensä 55 henkilöä.

aiheet raadeissa olivat:

 ¶ Omaishoitajien ja läheisten kuntou-
tuspalvelut ja lomat omaishoitajien 
tukena, Rokua-konserni.

 ¶ Asumispalvelut sekä kotiin annetta-
vat palvelut Oulun seudulla, Validia 
Asuminen.

 ¶ Mitä tehdä, kun omaishoitaja ei enää 
jaksa tai omaishoitaja sairastuu itse? 
Miten voisi varautua ennakkoon? 
Oulun kaupungin palveluohjausyk-
sikkö.

Raadeissa puheenvuorot pitivät Validian 
palvelupäällikkö Ritva Knuutinen-Heis-
kanen, Rokua Kuntoutuksen myynti-
johtaja Tiina Ruotsalainen sekä Heli 
Kaikkonen ja Oulun kaupungin Ikäih-
misten palveluohjauksen palveluoh-
jaajat. Mukana raadeissa olivat myös 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n työn-
tekijät Marja Heikkinen ja Minna Hern-
berg sekä toiminnanjohtaja Minnamaria 
Salminen. Raatien keskustelua kirjasivat 
opiskelijat Sara Heikkilä ja Sarah Tuo-
maala. Keskustelu raadeissa oli vilkasta 
ja kysymyksiä tehtiin paljon. Omaishoi-
tajat saivat vastauksia kysymyksiinsä ja 
mieltä askarruttaviin asioihin. Raadeissa 
puhututti ja kysymyksiä herätti erityi-
sesti omaishoitajan terveystarkastus, 
vakuutus, kuntoutuskurssit, vapaiden 
pitäminen ja yhteyden saaminen omaan 
palveluohjaajaan.

Ommaisraatien tehtävä on antaa tie-
dollista tukea eri vaiheissa omaishoita-
juutta oleville ihmisille. Ommaisraatien 
aiheet valitaan kuunnellen ja havainnoi-
den omaishoitajien tarpeita ja toiveita 
sekä käymällä keskustelua Omaishoi-
don yhteistyöfoorumin jäsenten kanssa. 
Ommaisraadeissa tavoitteena on saada 
omaishoitajien ääntä kuuluville, jotta 
omaishoidon tukea ja palveluita voitai-
siin kehittää entistä paremmin omaishoi-
tajien tarpeita vastaaviksi. 
91 % osallistujista koki, että Ommais-
raadin aiheet olivat ajankohtaisia ja 
tarpeellisia omaishoitajan näkökul-
masta. 82 % vastaajista koki saavansa 
uutta ja tarpeellista tietoa omaishoita-
juudesta. Tässä koonnissa on nostettu 
esille sellaisia asioita, jotka ovat tulleet 
esille raadeissa useamman omaishoita-
jan kertomana.

toimintaohjeet hätätilanteita 
varten

 ¶ Omaishoitajat eivät olleet tietoisia 
ohjeista sellaisten hätätilanteiden 
varalle, jossa omaishoitaja itse sai-
rastuu tai tarvitsee sairaalahoitoa. 
Keskustelua herätti se, miten hoidet-
tavan tilanne turvataan omaishoita-
jan sairastapauksen ajalta.

 ¶ Ohjeet hätätilanteita varten ovat 
tällä hetkellä infopaketissa, joka 
jaetaan uusille sopimuksen tehneille 
omaishoitajille. Tiedon pitäisi kui-
tenkin tavoittaa myös epäviralliset 
omaishoitajat sekä omaishoitajat, 
joiden tilanne on jatkunut jo pitkään.

 ¶ Tieto omaishoitajuudesta pitäisi 
näkyä omaishoitajan ja hoidettavan 
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tiedoissa niin, että ammattilaiset sen 
näkevät esimerkiksi ensihoidossa, 
OYS:ssa ja muissa terveyspalveluis-
sa. Tämä olisi tärkeää esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa omaishoitaja on itse 
kykenemätön tuomaan tätä esille 
vaikkapa omaishoitajan sairauskoh-
tauksen sattuessa.

omaishoitajan hyVinVointi- ja
terveystarkastus 

 ¶ Osa omaishoitajista ei tiennyt, että 
maksuton terveystarkastus tarjotaan 
kaupungin puolesta omaishoitajille. 

 ¶ Omaishoitajat olisivat toivoneet, että 
tarkastuksen jälkeen yhteydenpito 
olisi jatkunut tiiviimpänä varsinkin 
niissä tilanteissa, joissa olisi tarvinnut 
seurantaa. 

omaishoitajan vapaat
Raadeissa keskusteltiin vapaan pitämi-
sen tärkeydestä. Osa omaishoitajista oli 
epätietoisia, miten vapaat käytännössä 
voi toteuttaa, esimerkiksi miten järjeste-
tään hoidettavalle hoitopaikka tai miten 
palvelusetelit toimivat.

omaan palveluohjaajaan yhteyden 
saaminen

 ¶ Osa omaishoitajista koki, että he oli-
vat saaneet omaan palveluohjaajaan 
hyvin yhteyden. Toimivia yhteyden-
ottotapoja olivat olleet tekstiviestin 
lähettäminen ja Aino-neuvontaan 
soittaminen, jonka jälkeen oma pal-
veluohjaaja oli soittanut omaishoita-
jalle nopeastikin. 

 ¶ Osa omaishoitajista ei ollut saanut 
palvelua palveluohjaajien puhelin-

tunnin aikana, koska linjat ovat ruuh-
kaisia. Moni omaishoitaja oli tyyty-
mätön siihen, että lukuisista soitoista 
huolimatta yhteyttä ei ollut saanut. 

sopimusomaishoitajien tapaturma-
vakuutus 

 ¶ Osa omaishoitajista ei ollut tietoisia, 
että heidät on kaupungin puoles-
ta vakuutettu. He olivat epätietoisia 
myös siitä, mitä vakuutus kattaa. 

 ¶ Omaishoitajat toivoivat selkeää toi-
mintaohjetta tapaturman sattuessa

omaishoitajien kuntoutuskurssit
 ¶ Kokemukset Rokuan järjestämistä 

kuntoutuskursseista olivat posi-
tiivisia, mutta kursseista kaivattiin 
laajempaa tiedotusta. Osa omaishoi-
tajista ei ollut lainkaan tietoisia kurs-
seista tai eivät tienneet, miten niille 
voi hakeutua.

 ¶ Omaishoitajat kaipaavat tukea kun-
toutushakemusten täyttämiseen. 
Puheenvuoroissa nostettiin esiin, 
että KELA, Rokua Kuntoutus ja Ou-
lun seudun omaishoitajat ry ovat 
tahoja, joissa mielellään neuvotaan 
hakemusasioissa.

erityislasten vanhempien ommais-
raadin keskustelua ja kehittämi-
sehdotuksia:

 ¶ Keskustelua käytiin omaishoidon 
vapaapäivien pitämisen eri vaihto-
ehdoista. Perhehoito voisi olla hyvä 
vaihtoehto monelle perheelle ja sitä 
toivottiin kehitettävän edelleen.

 ¶ Yhteydenpito kaupungin palveluoh-
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jaajiin ei omaishoitajien näkökulmas-
ta toimi tarpeeksi hyvin. Puhelinajat 
ovat keskellä omaishoitajien työ-
päivää, soittopyyntöihin ei vastata 
tai on epätietoa siitä, keneen pitäisi 
olla yhteydessä. Uudeksi yhteyden-
pitokanavaksi toivottiin ja ehdotettiin 
chat-palvelua.

 ¶ Kotipalvelua toivotaan erityislap-
siperheille maksuttomaksi. Täl-
lä hetkellä useat lapsiperheiden 
omaishoitajat kokevat, että kotipal-
velu on liian kallista. Seurauksena 
perheiden vanhemmat väsyvät ja 
uupuvat, kun he eivät voi ottaa itsel-
leen kotipalvelua.

 ¶ Erityislapsiperheille järjestettyjä 
kuntoutuskursseja on edelleen liian 
vähän ja kuntoutustahon tulisi ottaa 
paremmin selville perheen erityis-
tarpeet. Perheet eivät saa kurssis-
ta tarvitsemaansa vertaistukea, jos 
kursseille osallistuvien perheiden 
tilanteet eivät ole tarpeeksi saman-
kaltaiset. Miten saadaan perheet yh-
distettyä paremmin kursseille? Olisi-
ko yksilöllisiä kuntoutusjaksoja syytä 
järjestää enemmän? Kursseille tulisi 
ohjata hakeutumaan tehokkaammin, 
esim. oman palveluohjaajan kautta.

Ommaisraatien jälkeen Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja tapaavat Oulun kau-
pungin johtavat hyvinvointipalvelujen 
viranhaltijat omaishoidon yhteistyöfoo-
rumissa ja vievät heille tiedoksi Om-
maisraatien palautteita ja raadeissa 
käytyä keskustelua.

heräsitkö yöllä huoleh-
timaan läheisestä?

jäikö aamukahVi juomatta, 
et ehtinyt?

Tule juttelemaan ja jakamaan arkeasi 
pienen ryhmän (max. neljä henkilöä) 
ja yhdistyksen omaishoidon ohjaajan 
kanssa päiväkahvin merkeissä.

Tapaamiset ovat kertaluontoisia! 
Ommaiskortteerissa, Isokatu 47, 
katutaso.

15.1.2019 klo 14.00 – 15.30
12.2.2019 klo 14.00 – 15.30
12.3.2019 klo 14.00 – 15.30

Ilmoittaudu 10.1. mennessä Heinille p. 
040 526 8105

tervetuloa!
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toimintaohje omaishoitajan 
ÄkillisessÄ sairastumisessa

Omaishoitajakin voi sairastua ja tarvita sairaalahoitoa, tai eteen voi tulla joku muu 
yllättävä tilanne. Silloin kun et itse pysty huolehtimaan läheisestäsi, järjestetään 
hänen hoitonsa muulla tavalla. Jos sijaishoitaja löytyy lähipiiristä, perehdytä hänet 
tehtävään hätätilanteiden varalta jo ennakkoon. Keskustele mahdollisista hätäti-
lanteista läheisesi kanssa.

hoidettavan hoidon järjestäminen oulussa, jos omaishoitaja 
sairastuu äkillisesti

Jos sinulla on lähipiirissäsi henkilö, joka voi huolehtia hoidettavasta, hälytä hänet 
paikalle. Jos sinulle ei ole sijaishoitajaa, kunta vastaa hoidettavan hoidon järjestä-
misestä.
Jos olette kotihoidon asiakkaita, ole yhteydessä:

 ¶ ma-su klo 7-21 omaan kotihoitoon
 ¶ ma-su klo 21-7 sosiaalipäivystykseen p. 044 703 6235
 ¶ Jos et heti saa yhteyttä, soita 112

Jos teillä ei ole kotihoitoa, ole yhteydessä:
 ¶ ma-pe klo 9-14 Aino-neuvontaan p. 044 703 4973 tai omaan palveluohjaajaan 
 ¶ arki iltaisin klo 14 jälkeen, öisin ja viikonloppuisin yhteys sosiaalipäivystykseen p. 

044 703 6235
 ¶ Jos et heti saa yhteyttä, soita 112 

hätätilanteissa soita aina 112
Muista ilmoittaa omasta yli kahden vuorokauden sairastumisesta omalle palve-
luohjaajallesi, jos et pysty sairastumisen vuoksi huolehtimaan läheisestäsi. Näin 
vältyt myöhemmin hoitopalkkion takaisinperinnältä. Yli kahden vuorokauden kes-
keytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota. Tarkemmat ohjeet omaishoidontuen 
keskeytyksistä löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta hakusanalla ‘Omaishoito’.

“Siinä tilanteessa kun ei saa ketään kiinni, soittakaa meille sosiaalipäivystykseen” 
- sosiaalityöntekijä Mira Takkinen

Sosiaalipäivystys p. 044 703 6235
Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soita 112.

Kiireettömän ilmoituksen tai yhteydenottopyynnön voit tehdä osoitteessa www.
ouka.fi/huoli.

Toimintaohjeen laati yhdistyksen opiskelija Sarah Tuomaala. Ohjeistuksen pohjana 
on käytetty Oulun kaupungin Ikääntyneiden palveluohjauksen tiedotetta “Yhteys-
tiedot ja toimintaohje äkillisessä sairastumisessa”. 
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eu:n vammaiskortti

hae Vammaiskorttia! 
 
EU:n vammaiskortti helpottaa asioimista, kortilla voi vaivattomasti todentaa tuen tai 
avustajan tarpeen. Korttia näyttämällä asiakaspalvelija ymmärtää, että asiakas saattaa 
esimerkiksi tarvita mukaan avustajan, enemmän aikaa asioimiseen tai vaikka apua liikkumiseen. 
Korttia voi käyttää Suomessa ja ulkomailla. Esimerkiksi Oulussa A-merkinnällistä korttia 
näyttämällä avustaja pääsee mukaan maksutta Oulun joukkoliikenteessä, Oulun keilahallissa, 
Suomipop festivaalilla ja Finnkino Plazassa. Lisää kohteita tulee koko ajan. Muun muassa 
omaishoitosopimus oikeuttaa A-merkintään. 
 
Hakemuksen voi tehdä kortin käyttäjä itse tai sen voi tehdä joku hänen puolestaan. Esimerkiksi 
omaishoitaja voi tehdä hakemuksen hoidettavan puolesta tai vanhempi lapsensa puolesta. 
 
Miten vammaiskorttia haetaan? 

1. Täytä Kelan lomake ja toimita se mahdollisine liitteineen 
Kelaan. 

2. Täydennä korttitilaus verkossa. Lisää valokuva. 
3. Maksa Vammaiskortti verkkopalvelussa.  
4. Valmis kortti tulee postissa kuukauden sisällä ja on voimassa 

vuoteen 2028. 
 
Hakemiseen tarvitaan korttiin oikeuttava voimassa oleva päätös, hakijan tai läheisen 
sähköpostiosoite ja hakijan kasvokuva sähköisessä muodossa. Tarkat ohjeet kortin hakemiseen 
ja korttiin oikeuttavat päätökset löytyvät Vammaiskortin ja Kelan verkkosivuilta. Paperisia 
ohjeita, esitteitä ja hakemuslomakkeita on jaossa Ommaiskortteerissa, autamme myös 
mielellämme hakemuksen tekemisessä. 
 
lisätietoa 
www.kela.fi/vammaiskortti  
www.vammaiskortti.fi 
vammaiskortti@kvps.fi 
Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram 
@vammaiskortti  
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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 14.30 – 15.30
Vesper-koti, Isokatu 88
Perehdytys uusille salin käyttäjille aina 
perjantaisin klo 10.00 ja se maksaa 10 €. 
Perehdytyksen jälkeen vapaa salin käyt-
tö aina maanantaisin.

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

Tiistaisin klo 13.30 – 14.30 
Kiiminki, senioritalo, Terveystie 3

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

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

hyvää oloa liikkuen, yhdistyksen kuntosalivuorot

Virkistäydy kylpylässä

Kylpylähotelli Eden tarjoaa Oulun seu-
dun omaishoitajat ry:n jäsenille kylpylä-
lippuihin jäsenalennuksen. Alennuksen 
saa näyttämällä jäsenkorttia. Kylpylä on 
avoinna päivittäin kello 10.00-21.00. 

Hinnat:
Kylpylälippu aikuiset 13€ (norm. 18€)
Perhelippu (2aik.+2lasta/ 1 aik.+3 lasta) 
40€ (norm.52€).
Avustaja pääsee ilmaiseksi!
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voimavaralähtöinen 
elämäntaidot ryhmä

Miten eriarvoisuus näkyy erityislap-
siperheen arjessa? Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n Erityistä Energiaa 
-hanke vähentää erityislapsiperheiden 
eriarvoisuutta tekemällä järjestölähtöis-
tä, ennaltaehkäisevää perhetyötä. Han-
ke työskentelee ilman omaishoidontu-
kea olevien perheiden kanssa, joissa on 
alle 29-vuotias kotona asuva erityistä 
tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

Pohjois-Pohjanmaan loputtomilla 
lakeuksilla kaikui kevättalven aikana 
kutsuhuuto erityislapsiperheille. Erityis-
tä Energiaa -hanke aloitti toimintansa. 
Toivoimme, että huutoomme vastaisivat 
sellaiset erityislapsiperheet, jotka olivat 
vaarassa pudota julkisten palvelu- ja tu-
kimuotojen ulkopuolelle.

Halusimme tavoittaa perheitä, jotka 

olivat saaneet kielteisen omaishoidon 
tuen päätöksen, olivat vailla kehitys-
vammahuollon palveluita tai muuten 
kokivat lapsen erityisyydellä olevan 
kuormittavia vaikutuksia perheen ar-
keen. Diagnooseilla, sen kummemmin 
kuin tuen tarpeen luonteella, ei ollut 
meille merkitystä. Oleellisempaa oli 
perheen oma kokemus tilanteestaan.

Tavoitimme erityislapsiperheitä toimin-
taamme verkostojen ja yhdistyksemme 
palveluohjauksen kautta. Tavattuam-
me perheitä meille selvisi jo toiminnan 
alkumetreillä, ettei erityislapsiperheillä 
ole yhtäläisiä mahdollisuuksia suhtees-
sa muihin perheisiin. Eriarvoisuuden 
kokemukset nousevat esiin ihmisten 
kertomuksissa. Julkisen palvelujärjes-
telmän aukot ammottavat auki kuin 
osuuskaupan ovet, mikäli perheen eri-

terveisiä erityislapsiperheestä
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tyistä tukea tarvitsevalla lapsella ei ole 
diagnoosia, tai järjestelmä ei tunnusta 
sitä tukeen ja palveluihin oikeuttavaksi. 
Taloudelliset seikat nousevat erityislap-
siperheissä myös usein eriarvoistavaksi 
tekijäksi. Mikäli perheessä on yksi tai 
useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi 
tai nuori, vanhemman tai vanhempien 
mahdollisuudet olla työmarkkinoilla 
eivät ole yhtäläiset suhteessa verrokki-
ryhmiin.

Tukea ja palveluita kuitenkin tarvitaan. 
Keskusteluissa, joita olemme käyneet 
on noussut esiin inhimillinen huoli eri-
tyislapsen pärjäämisestä, huoli omasta 
jaksamisesta sekä huoli parisuhteesta. 
Ihmisten kokemukset yksinäisyydestä 
ja ulkopuolelle jäämisestä kosketta-
vat. Erityistä tukea tarvitseva lapsi jää 
helposti ulkopuoliseksi ja kaveripiiri on 
suppea. Pahimmassa tapauksessa sitä 
ei ole lainkaan.

Järjestimme Oulussa kesällä Kaikkien 
lasten syntymäpäivä -ilmaistapahtu-
man Jaatinen ry:n kanssa. Tapahtuma 
oli suunnattu erityislapsiperheille, ollen 
kuitenkin kaikille avoin. Tuona päivänä 
jokainen lapsi oli päivänsankari. Ta-
pahtumassa oli monenlaista mukavaa 
tekemistä perheille: disco, maanmainio 
Peetu-pelle, hattarakioski, kakkua ja 
jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi pieni 
lahja. Päivän antina tiimimme muistirai-
doille jäi paljon iloisia ilmeitä, naurua, 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvää 
meininkiä. Sateinen sääkään ei hidasta-
nut hauskanpitoa.

Erään tapahtumaan osallistuneen äi-
din kommentti kuului: ”Kaikkien lasten 
synttärit olivat oikea hyvän mielen juhla! 
Lapsia kuunteleva DJ, hymyä ja hatta-
roita. Kakkua, kahvia ja tanssia. Taikuri, 
makkaroita ja leikkejä! Jokainen lapsi 
sai kokea olevansa tasavertainen, eikä 
kukaan erottunut olemaan erityinen. 
Tai toisaalta jokainen sai olla erityinen. 
Paljon onnea!”

Kokemukset osallisuudesta ovat tärkei-
tä, yhtä lailla kuin kokemukset arjesta 
irtautumisesta. Toivomme, voivamme 
tarjota perheillemme toiminnassamme 
molempia.

Tuukka Reinikainen, perhetyön kehit-
täjä Oulun seudun omaishoitajat ry, 
Erityistä Energiaa -hanke

Blogi on julkaistu ensimmäisenä Kaikille 
eväät elämään -avustusohjelman sivulla 
10.9.2018

Kaikille eväät elämään -avustusohjelma 
vähentää eriarvoisuutta. Ohjelmassa on 
mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden parissa työskentelevän järjestön 
kehittämishanketta ja Lastensuojelun 
Keskusliitto koordinoi sen toteuttamista. 
Ohjelmaa rahoittaa STEA.
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lähdetään yhdessä erityislapsiperhetyön avulla hakemaan voi-
mavaroja arkeen!

Tarjoamme perhetyötä perheille, joissa on kotona asuva alle 29-vuotias erityistä 
tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hakuvaiheessa ei painoteta lapsen diagnoosia tai 
tuen tarpeita, vaan perheen kokemus ulkopuolisesta tuen ja avun tarpeesta on 
riittävä. Perhetyö on tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka eivät tällä hetkellä saa 
omaishoidontukea, palveluita kehitysvammalain perusteella, eivätkä Oulun kau-
pungin tuottamaa perhetyötä.

Perhetyön sisällöt rakennetaan perheen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mu-
kaan. Kotikäynnit voivat sisältää arjen askareissa tukemista, kuten yhdessä sii-
voamista tai ruoan laittoa. Voimme toiveiden mukaisesti tukea perheenjäsenten 
välisiä vuorovaikutussuhteita ja tarpeen mukaan voimme käydä yhdessä läpi per-
heelle sopivia palveluita ja toimintoja. Tapaamiset ja yhdessä tekeminen sijoittuvat 
perheen omiin ympäristöihin, kuten kotiin ja lähipalveluihin.

Hae mukaan erityislapsiperhetyöhön 31.12.2018 mennessä tämän linkin kautta 
https://www.kyselynetti.com/s/perhetyo.

erityislapsiperhetyön avulla 
voimavaroja arkeen
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Valinnat helmi-maaliskuussa 2019 alkavaan perhetyöhön tehdään tammikuun 
2019 aikana. Mukaan valittuihin perheisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti 
tammikuun aikana. Perheet, jotka eivät mahdu mukaan jaksolle, saavat tiedon 
sähköpostitse. 

erityislapsiperhetyön avulla 
voimavaroja arkeen

Lisätietoja:

Vastaava perhetyön kehittäjä 
Salla Jämsén 040 771 0266

Perhetyön kehittäjä
Tiia Ikonen 040 771 1832

Perhetyön kehittäjä
Tuukka Reinikainen 040 771 5272

etunimi.sukunimi@osol.fi
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aika: lauantai 24.11.2018  klo 10.00-15.15
paikka: kiViharjuntie 4, oamk, sote

päivän aikana on ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin,
 yhdessä ja erikseen!

Suuri Avaruusmatka vie meidät taiteilun, liikunnan ja rauhoittumisen planeetoil-
le. Ohjelmassa huomioidaan lasten tuen tarpeet esteettömässä ympäristössä ja 
päivään sisältyy mm. perhekohtainen opiskelija-avustaja, tähtihetkiä lounaalla, 

avaruusseikkailu lapsille sekä tarvittaessa päiväunimahdollisuus. Tapahtuma on 
maksuton ja suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi

Mukaan mahtuu noin 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta perhettä. Ilmoittautumiset 
4.11. mennessä osoitteeseessa: https://www.kyselynetti.com/s/satujensaaret18 

Lisätietoja: tiia.ikonen@osol.fi tai 040 771 1832.

Seikkailupäivän järjestävät Oulun seudun omaishoitajat ry yhdessä Leijonaemojen 
sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

tervetuloa satujen saarten
suurelle aVaruusmatkalle!
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talvi 2018 ja keVät 2019

Leijonaemojen vertaistukiryhmät ovat 
avoimia kaikille erityislasten vanhem-
mille eikä Leijonaemot ry:n jäsenyyttä 
edellytetä. Ryhmät kokoontuvat kuu-

kausittain.

Tapaamisissa keskustellaan erilaisista 
vanhempien arkeen liittyvistä asioista. 

Ryhmäläiset voivat jakaa kokemuksiaan 
ja tunteitaan saaden siten voimavaroja 

ja vinkkejä arkeen. Keskustelut käydään 
ilman lapsia. Keskustelut ryhmässä 

ovat luottamuksellisia ja kaikki ryhmän 
jäsenet sitoutuvat ehdottomaan vai-

tiololupaukseen! Tapaamiset ovat van-
hempien omia voimaantumishetkiä.

Su 18.11. klo 16.00-18.00
Su 9.12.  klo 16.00-18.00
Su 20.1.  klo 12.00-14.00
Su 24.2.  klo 16.00-18.00
Su 17.3.   klo 14.00-18.00
Su 19.5.  klo 12.00-14.00

Kokoontumispaikka: Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Lisätietoa Leijonaemojen toiminnasta 
löydät osoitteesta: 

https://leijonaemot.fi/

muskaritoimintaa 
oulussa

oulun leijonaemojen 
kokoontumisajat 

ensi keVäänä aloittaa kaksi 
uutta erityislapsiperheiden-

muskariryhmää!

Yksi muskareista kokoontuu Etelä-Ou-
lussa ja toinen Pohjois-Oulussa. 

”Vaikka olisi ”huono päivä” 
muuten, niin muskarisa hymy 

nousee korViin aina.”

Muskarissa jokainen osallistuja saa 
osallistua yhteiseen musisointiin omalla 
tavallaan. Elävä musiikki hieroo lapsen 
aisteja ja antaa kokonaisvaltaisen ko-

kemuksen yhteisestä musiikkihetkestä. 
Vetäjinä toimivat Liikkuvan Laulurepun 
Mari ja Timo Rautio, joilla on pitkä ko-

kemus sekä lasten että musiikin parissa 
työskentelystä.

”muskaria on aina koVasti 
odoteltu. parasta on nähdä 
lasten riemu, mitä musiikki 

saa aikaan ja innostavat oh-
jaajat, jotka ottavat lapset 
yksilöllisesti ihanasti huo-

mioon.”

Lisätietoja uusista muskareista saat 
postituslistamme kautta. Listalle voit 
liittyä lähettämällä pyynnön osoittee-

seen tiia.ikonen@osol.fi.
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pariasiaa-luento mahdollistaa sinulle noin tunnin pysähtymi-
sen kenties elämäsi tärkeimmän ihmissuhteen äärelle.

Ommaiskortteerissa (Isokatu 47, katutaso) pidetään tammi-helmikuussa kaksi Pari-
asiaa-luentoa. Tule ja pysähdy parisuhteen äärelle yhdessä tai yksin. Kahvitarjoilu.

oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin
Milloin viimeksi pysähdyit kuuntelemaan tunteitasi? Tunnistamalla ja tuntemalla 

omia tunteitamme voimme hyväksyä ne ja pysyä tunteiden yläpuolella antamatta 
tunteille valtaa. Luento tarjoaa tietoa tunteista ja tunnetaidoista.  

Torstaina 14.2.2019 klo 17.30-18.30

aVaimia parisuhteen vuoroVaikutukseen
Vuorovaikutus on parisuhteen keskeinen alue ja yksi keskeisimmistä tarpeistam-
me onkin kaipaus tulla ymmärretyksi erityisesti läheistemme taholta. Luento tar-

joaa tietoa vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.
Torstaina 28.2.2019 klo 17.30-18.30

Vuorovaikutus ja tunteet parisuhteessa
kevättalven pariasiaa-luennot
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.mediterapia.fi

www.rokua.com
/kuntoutus

Rokuan luonto 
voimaannuttaa 
ja kuntouttaa
omaishoitajaakin

Tervetuloa retkelle, 
lomalle tai kuntoutumaan 

Rokualle!

04.-08.03.2019

Kurssinumero: 70641

10.-14.06.2019

Kurssinumero: 70642

12.-16.08.2019

Kurssinumero: 70643

11.-15.11.2019

Kurssinumero: 70644

21.-25.01.2019

Kurssinumero: 70639

11.-15.02.2019

Kurssinumero: 70640

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

Omaishoitajien parikurssit:

Vietä meillä omaishoitajan 
vapaapäivää alk. 149€/hlö

Kuntoutusta ja hyvinvointia Oulun keskustassa 

Meiltä mm. kotikuntoutusta, ikäihmisten avokuntoutusta ja 

liikuntavalmennusta - aina ammattitaidolla ja yksilöllisesti

Hallituskatu 36 A, 6krs, Oulu 
08-8155282 | mediterapia@rokua.com
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päivätoiminnasta apua sekä 
taunolle että eilalle

Eila toimii miehensä Taunon omaishoi-
tajana ja heillä on tavoitteena pärjätä 
kotona yhdessä mahdollisimman pit-
kään. Eilalla omaishoitajana on mah-
dollisuus kolmeen vapaaseen kuukau-
dessa, jotta hän jaksaa toimia tärkeässä 
roolissa kotona Taunon tukena. Eila ei 
koe vielä tarvitsevansa ympärivuoro-
kautista vapaata hoidettavan vuoro-
hoidon muodossa, joten he päättivät 
käyttää vapaat palveluseteleinä päivä-
toimintaan. 

Omaishoitajan vapaan palvelusete-
lin ja listan palveluseteliyrityksistä Eila 
sai oman alueensa palveluohjaajalta. 
Listalla oleva ODL Hoivapalvelut Oy:n 
päivätoiminta kuulosti Taunolle sopival-
ta toiminnalta, joten he varasivat sieltä 
tutustumispäivän ja pääsivät yhdessä 
tutustumaan päivätoimintaan. Aluk-
si Tauno oli ollut hieman epäileväinen 
viihtyisikö hän päivätoiminnassa, mutta 
tutustumispäivän päätteeksi he molem-
mat tulivat siihen tulokseen, että päivä-
toiminta on Taunolle sopiva.

Päivätoiminta on yhdessä kokemista, 
tekemistä ja jakamista. Juuri nämä asiat 
ovat Taunolle erittäin tärkeitä. Tau-
no on ollut aikanaan kova kalamies ja 
elämä ollut muutenkin aktiivista sekä 
työntäyteistä, joten tarinoita elävästä 
elämästä Taunolla riittää. Tauno seuraa 
tiivisti aikaansa, näin ollen päivätoimin-
nassa huomioidut vaihtuvat vuoden-
ajat, juhlapäivät ja muut kalenterivuo-

den kohokohdat tuovat mielenkiintoa 
päiviin. Myös omasta hyvinvoinnista 
huolehtimista Tauno pitää arvossaan, 
siksipä päivätoiminnan toiminnalliset ja 
virikkeelliset tuokiot sekä ulkoilut ovat 
hänelle tärkeitä.  

Monipuolisesta ravinnosta huolehtimi-
nen on ikäihmisten jaksamisen kan-
nalta tärkeää. Päivätoiminnan aikana 
käydäänkin aina maittavalla lounaalla 
Vesper-kodin ravintolassa sekä juodaan 
iltapäiväkahvit joko leivän tai makean 
kera ennen kotiin lähtöä. Tauno an-
taa hyvää palautetta ruoasta, hänen 
mielestä ruoka on ollut maistuvaa ja 
terveellistä kotiruokaa. 

Aamulla ennen päivätoimintaan lähtöä 
Eila ja Tauno pakkaavat mukaan päivän 
aikana tarvittavat lääkkeet, mahdolliset 
hygieniatarvikkeet sekä rollaattorin. Eila 
tilaa aamulla Taunolle Onni palvelulii-
kenteen auton meno- ja paluumatkalle. 
He ovat kokeneet kuljetuksen toimi-
neen mutkattomasti ja palvelun olleen 
turvallista ja ammattimaista. Päivätoi-
mintaan on mahdollista kulkea myös 
Kuljetuspalvelun taksikyydein tai omin 
kyydein niin kuin osa omaishoidettavien 
omaisista haluaa tehdä. 

Taunon ollessa päivätoiminnassa Eila 
voi rauhassa ja turvallisin mielin käy-
dä uimahallissa ja muilla asioilla, tai 
vaikka vain levätä kotona. Näin hänellä 
on mahdollisuus pitää huolta omasta 
hyvinvoinnistaan ja viettää omaa va-
paa-aikaa. Omaishoitajan jaksamisen 
kannalta onkin erittäin tärkeää hyödyn-

yhteistyökumppanimme odl hoiVapalvelut 
kertoo päiVätoimintapalvelustaan
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tää hänelle kuuluvat vapaapäivät, koska 
omaishoitajan työ on ympärivuorokau-
tista ja usein haastavaa.

Päivätoimintapäivän jälkeen kotona Eila 
ja Tauno käyvät läpi, mitä päivätoimin-
nassa on tehty. He toteavatkin päivien 
olevan erittäin hyvin suunniteltuja ja oh-
jauksen olevan asiantuntevaa, yksilölli-
set tarpeet huomioon ottavaa ja kodin-
omaista toimintaa. Eila kuitenkin vertaa 
Taunon saavan kotona ”arkipalvelua” 
ja päivätoiminnassa ” juhlapalvelua”. 
Eila on huomannut Taunon virkistyvän 
jokaisen päivätoimintapäivän jälkeen, ja 
että hän lähtee aiempaa mieluisammin 
esimerkiksi kyläilemään. 

Omassa kodissa asuminen ja pärjäämi-
nen edellyttävät sekä omaishoitajalta 
että –hoidettavalta riittävää arjen toi-

mintakykyä. Päivätoiminnan avulla Eila 
ja Tauno saavat molemmat itselleen so-
pivaa arjen toimintakykyä edistävää toi-
mintaa. Yhteenvetona voitaneen todeta 
ODL Hoivapalvelut Oy:n päivätoiminnan 
tukevan Eilan ja Taunon tavoitetta pär-
jätä kotona yhdessä mahdollisimman 
pitkään.

ODL Hoivapalvelut Oy
Päivätoiminta
Isokatu 88, 90120 Oulu

Raili Huuki
Päivätoimintavastaava, fysioterapeutti
050 312 5669
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Viihtyisää asumista ja 
arkea helpottavia palveluja

Oululainen Caritas tarjoaa monipuolisia 
palveluasumisen, kotihoidon ja kuntoutuksen 

palveluja ikäihmisille ja vammaisille 
20 vuoden kokemuksella. Yhteisöllisten 

palvelutalojemme arki täyttyy monenlaisesta 
maksuttomasta toiminnasta. 

Palveluohjaajamme antavat lisätietoa:
040 769 8615/ palvelut vanhuksille
050 375 8276/ palvelut vammaisille

            caritaslaiset.fi

Yhteisöllisyyden puolesta
yksinäisyyttä vastaan

Henkilökohtaista 
apua arkeen  
ja vapaa-aikaan 
Tarjoamme apua päivittäisiin toimiin, oli kyse sitten kotona tapahtuvasta 
avustamisesta tai avusta kodin ulkopuolella. Palvelu suunnitellaan ja 
toteutetaan sinun tarpeittesi mukaan.
Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä! 
validia.fi/asuminen
Asiakaspalvelu p. 020 33 1200
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Kotikuntoutus on omaishoitajille ja -hoidettaville tarkoitettu noin 11 kuukautta kestävä jakso, 
jonka tavoitteena on auttaa teitä selviytymään kodissanne mahdollisimman pitkään. Jaksoon 
sisältyy 6 kotikäyntiä, joiden aikana teitä tuetaan hyvinvoinnista huolehtimisessa, eri tuki-  
ja palvelumuotojen hakemisessa sekä kodin turvallisuusasioissa. Kotikäynnit tekevät ODL 
Hoivapalvelut Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ja se on virallisille omaishoitoperheille 
maksutonta. Kuntoutukseen hakeutumisesta voitte kysyä omalta palveluohjaajaltanne.

Kysy rohkeasti lisää!
Sami Juutinen, fysioterapeutti, kotikuntoutusvastaava
puh. 040 522 8472 tai sami.juutinen@odl.fi

Kotikuntoutus omaishoitoperheen jaksamisen tukena

ODL Hoivapalvelut Oy  I  Isokatu 88, 90120 Oulu  I  www.odl.fi

Koskenkoti - päivätoimintaa muistisairaille 

 
Tarjoamme muistisairaille monipuolista päivätoimintaa turvallisessa ympäristössä Oulun 
Seudun Mäntykodilla. Päivätoiminta mahdollistaa omaishoitajan päivävapaan tai työssäkäynnin vailla huolta omaisesta. 

Päivätoiminnassa voi osallistua liikuntaryhmiin, musiikki- ja porinapiiriin, erilaisiin pelituokioihin sekä harjoittaa luovasti 
kädentaitoja. Päivän aikana tarjotaan mahdollisuus lepohetkiin lepohuoneissa. Monipuolinen toimintamme on asiakkaan 
voimavaroja arvostavaa, kuntouttavaa ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää. Päivätoiminnalla tuetaan ikääntyneen 
kotona selviytymistä sekä omaisen jaksamista arjessa. 

Hintaan sisältyy aamupala, lounas, päiväkahvit sekä ohjattu toiminta. Koskenkodille on lisäksi mahdollisuus tilata 
lisämaksusta yksilöfysioterapia-, jalkahoito- sekä parturi-kampaajapalveluita. 

Päivätoimintaan on mahdollista osallistua 1-5 kertaa viikossa arkisin klo 7.30-15.30 välisenä aikana, asiakkaan ja 
omaishoitajan tarpeen mukaan. Kuljetus kotoa Koskenkodille ja takaisin pyritään järjestämään tarvittaessa Koskenkodin 
omalla kuljetuksella. Osallistumaan pääsee sosiaalityöntekijän, kotihoidon tai lääkärin lähetteellä. Mahdollisuus osallistua 
myös omakustanteisesti ilman lähetettä. 

Lisätietoa: Oulun Seudun Mäntykoti ry, päivätoiminnan tiimivastaava: 044 5504832    
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