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toiminnanjohtajan palsta                                                    

nua toiminnanjohtajan työssäni. 
Hallituksen keskeisenä tehtävänä on 
omaistaan hoitavien edunvalvonta ja 
vaikuttamistyö. Tämä vuosi tulee ole-
maankin merkittävä edunvalvonnan 
kannalta. Toisaalta sote- ja maakunta-
uudistus haastaa edunvalvontaa, 

kuten myös useat vaalit, jotka käy-
dään tämän vuoden aikana. 

Yhdistyksessämme 
toimii aktiivinen 

edunvalvontatyö-
ryhmä, joka tulee 
tekemään edus-
kuntavaaleihin 
liittyen kyse-
lyn alueemme 
eduskuntavaa-
liehdokkaille. 
Kyselyn tulok-

sista voitte lukea 
nettisivuiltamme 

huhtikuun aikana, 
vielä ennen vaaleja.

Edunvalvontaa tehdään 
näkyväksi vuoden aikana koko 

toiminta-alueellamme. Tämä toteutuu 
alueen Ommaiskahviloissa, joissa minä, 
sekä omaishoidon ohjaajamme Heini 
Kemola vierailemme kertomassa yh-
distyksen tekemästä edunvalvonnas-
ta. Esittelyajankohdat löytyvät näistä 
Kortteeriuutisista ”Alueen Ommaiskah-
vilat”-kohdasta. 

Kortteeriuutisissa aloittaa myös uusi 
jatkuvaluonteinen ”Edunvalvontaa ja 
vaikuttamista”-palsta, jossa tällä ker-
taa esitellään Omaishoitajaliiton roolia 

Uusi vuosi on ollut mukava aloittaa 
muistellessa viime vuotta ja sen hie-
noja kohtaamisia sekä tapahtumia, kun 
yhdistys juhli 20-vuotisjuhlavuottaan 
monin eri tavoin. Näissä Kortteeriuu-
tisissa löytyykin koontia juhlavuoden 
tapahtumista valokuvien kera. 
Vuosi on alkanut mukavissa mer-
keissä myös sen vuoksi, 
että saimme rahoitta-
jaltamme STEA:lta 
joulukuussa positii-
visen avustuseh-
dotuksen, jonka 
mukaisesti jat-
kamme toimin-
taamme kuten 
ennenkin ja 
tapaatte myös 
jatkossa samat 
tutut työntekijät 
tapahtumissa toi-
minta-alueellamme 
sekä Ommaiskorttee-
rissa. 

Syyskokous 2018 valitsi uuden 
hallituksen vuodelle 2019 ja on syytä 
esitellä teille uusi hallituksemme: Taina 
Pitkänen-Koli jatkaa puheenjohtajana 
vuoden 2019. Hallituksen varsinaisina 
jäseninä jatkavat Urpo Unnbom, Kaisu 
Rundelin, Marja Keväjärvi, sekä uutena 
jäsenenä aloittaa Rita Oinas. Varajäse-
ninä toimivat Elsa Väyrynen, Sanna Ii-
sakka, Arja Björnholm sekä Liisa Jurmu. 
Hallituksen rooli yhdistystoiminnassa 
on merkittävä, siispä iso kiitos hallituk-
selle, joka erittäin sitoutuneesti hoitaa 
sille kuuluvia tehtäviä, sekä tukee mi-
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omaishoitajien edunvalvonnassa. Olkaa 
siis aktiivisia ja välittäkää tietoa minul-
le tai muille työntekijöillemme alueen 
omaishoitajien kuulumisista, myös niistä 
hyvistä.

Aurinkoista kevättä odottaen,

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja

tietoa, tukea, toimintaa

Viime vuonna vietimme yhdistyksem-
me 20- vuotisjuhlaa. On kiva juhlia, 
kun saa kehuja ja kuulla siitä kuinka 
merkityksellistä omaishoito on. STM:n 
muutosjohtaja Sinikka Salo toteaa, että 
”haluan korostaa omaishoidon suurta 
merkitystä kaiken ikäisten omaishoi-
toa tarvitsevien hyvinvoinnille. Työ on 
arvostettavaa ja uskon, että sen merki-
tys ollaan aiempaa paremmin havaittu 
yhteiskunnassa.”

Jatkamme tänä vuonna omaishoita-
japerheiden tukemista tutuin ottein: 
NÄEMME, HUOMAAMME JA KUULEM-
ME!  Erittäin tärkeitä työllemme ovat 
yhteistyökumppanimme, joita on kym-
menittäin edustaen sosiaali- ja terve-
ysalan järjestöjä sekä julkisen sektorin 
toimijoita. Myös yhteydet opiskelijoihin 
ovat tärkeitä. Yhdistyksellämme on 
mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan 

toimijoihin asiantuntijaedustuksen kaut-
ta.

Tänä vuonna on eduskuntavaalit ja 
ehkä myös maakuntavaalit. Tämä 
saa ehdokkaat kiinnostumaan myös 
omaishoitoasiasta - niin kuin edellisi-
näkin vuosina. Viime vaalien tuloksena 
koottu hallitus on pannut alulle ikäih-
misten ja kaiken ikäisten omaishoidon 
kärkihankkeen. Tuloksista on vaikea 
sanoa mitään, koska hallituskausi jatkuu 
vielä. 

Omaishoitajaliitto on jo julkaissut vaa-
li- ja hallitusohjelmatavoitteet, joiden 
päämääränä on turvata omaishoi-
don edellytykset. Tulisi myös turvata 
omaishoitajan jaksaminen ”tarkoituk-
senmukaisilla palveluilla, riittävällä 
palkkiolla ja vapailla”. Erityisen tärkeää 
on taata työelämän ja omaishoidon yh-
teensovittaminen. Oletetaan, että työs-
säkäyvien omaishoitajien määrä lisään-
tyy. Kannustaako palkkio omaishoitoon, 
varsinkin kun siitä joutuu maksamaan 
veroa. Sitä ei voi poistaa kokonaan, kos-
ka kaikkia verovelvollisia tulisi kohdella 
tasavertaisesti, mutta sitä voisi keven-
tää. Tuen pitäisi myös olla etuoikeutettu 
tulo, jota ei oteta huomioon omaishoita-
jien sosiaalietuuksia laskettaessa. Tämä 
on valtakunnallista yhteiskuntapolitiik-
kaa. Sekä omaishoitoperheiden että 
yhdistysten on tärkeää tietää, että työtä 
on mahdollista tehdä pitkäjänteisesti.
Tämä täytyy olla tuki- ja avustustoimin-
nan lähtökohta.

Jos ja kun maakuntauudistus tulee 

hallituksen pakeilta
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sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 
maakunnan järjestettäviksi. Mitä jää 
kunnalle? Kunnalla pysyy erittäin tär-
keä tehtävä: hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen. Sen tulee läpäistä kaik-
ki kunnan perustoiminnot, jotka ovat 
sivistys- ja kulttuuripalvelut, maankäyt-
tö, kaavoitus ja asuntotuotanto. Täytyy 
tunnistaa edellä mainittujen toimin-
tojen yhteiset pinnat maakunnan ja 
kolmannen sektorin kanssa. Näin linjaa 
Oulun kaupungin hyvinvointilautakun-
ta. Näiden palvelujen kokonaistoimi-
vuutta yhdistyksemme voi tarkastella 
omaishoitoperheiden kannalta. Erityi-
sen tärkeänä pidän asumispalvelujen 
uudistamista. Suomessa alkaa olla 
hyviä esimerkkejä yhteisöllisestä asu-
misesta ja perhehoitokylästä. Niissä 
yhdistyy asumiseen hoiva ja virkistys 
sekä läheisyys. Tämä on sitä yhteiskun-
tapolitiikkaa!

toiVotan meille kaikille hyVÄÄ 
Vuotta 2019. 

Taina Pitkänen-Koli
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

pop up -kahvilapäivä 
ommaiskortteerissa 
lauantaina 18.5.2019

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset 
perustavat POP UP -kahviloita eri puo-
lella Suomea Kansainvälisenä ravinto-
lapäivänä lauantaina 18.5.2019. Laita 
siis päivämäärä kalenteriisi! Luvassa siis 
herkuttelua ja mukavaa yhdessäoloa!

tervetuloa!

omaishoito on pop!
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kampanja juhlavuoden 
käynnistäjänä

Juhlavuosi käynnistyi tammikuussa, 
jolloin käynnistimme 12 Tahtoa-kam-
panjan yhteistyössä Joensuun seudun 
Omaishoitajat ry:n sekä Pääkaupunki-
seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
kanssa, jotka myös juhlivat 20-vuotis-
juhlavuottaan. Kampanjamme tarkoi-
tuksena oli tehdä näkymätön näkyväksi 
– kertoa suoraan ja mutkattomasti mit-
taamattoman tärkeästä työstä. Työs-
tä, jota yhteiskuntamme ei vieläkään 
oikein tajua. Osoitteessa www.12tah-
toa.fi julkaistiin joka kuukausi uusi 
omaishoitajan tahto eli näkökulma, joka 
valotti omaishoidon arkea ja paikallis-
ten omaishoitoyhdistysten työtä. Kaikki 
tahdot löytyvät edelleen osoitteesta 
www.12tahtoa.fi.

maaliskuun juhlaseminaari 
yhteistyökumppaneille 

Oulun seudun omaishoitajat ry täytti 
virallisesti 20 vuotta 20.3.2018. Yhdistys 
juhlisti syntymäpäiväänsä juhlasemi-
naarilla yhteistyökumppaneiden kanssa 
23.3.2018 ODL:n Wegelius-salissa. 

Vieraita ja onnittelijoita oli tullut runsain 
määrin ympäri Suomea. Myös muista 
paikallisyhdistyksistä oli saapunut pai-
kalle onnittelemaan meitä kuten Napa-
piirin Omaishoitajat ry, Kokkolanseudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry, Ylikiimingin 
Omaishoitajat ry ja Pääkaupunkiseudun 
omaishoitajat ry. Yhdistyksen puheen-
johtaja Taina Pitkänen-Koli ja toimin-

muisteloita juhlavuodesta 2018

nanjohtaja Minnamaria Salminen ottivat 
vieraat lämpimästi vastaan ennen 
seminaarin alkua. Juhlaseminaari lähti 
käyntiin Anu-Maija Kärjän juontamana, 
hän esitteli niin puheenvuoron pitäjät 
kuin piti yleisönkin tunnelmassa muka-
na omalla pirteällä otteellaan ja välillä 
intouduttiin jopa taukojumppaamaan. 

Ensimmäisen puheenvuoron piti Taina 
Pitkänen-Koli, joka toivotti kaikki vieraat 
lämpimästi tervetulleeksi osaksi yhdis-
tyksen tärkeää juhlapäivää. Puhujina 
seminaarissa oli mm. STEA:n avustus-
valmistelija Anne Kukkonen, joka välitti 
rahoittajan onnittelut ja kertoi omaishoi-
don kehittämisestä STEA:n tuella. 
Diakonityöntekijä Asta Leinonen toi 
tervehdyksen Karjasillan seurakunnas-
ta lämminhenkisellä ”Yhdessä olem-
me enemmän” tervehdyksellä. Oulun 
kaupungilta osallistui sosiaalijohtaja 
Arja Heikkinen onnitteluilla ja ”Yhdes-
sä omaishoitoa kehittämässä” aiheella. 
Oman puheenvuoronsa saivat myös 
erityislapsen vanhempi ja yhdistyksen 
vapaaehtoinen. Useat vieraat käyttivät 
puheenvuoron onnitellen ja kiittäen yh-
distystä sen ansiokkaasta toiminnasta 
omaishoitajien hyväksi jo vuosien ajan. 
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Juhlavuoden kunniaksi julkaisim-
me myös Leena Wellingin kokoaman 
20-vuotisjuhlajulkaisun tähänastisesta 
taipaleestamme. Julkaisu oli saata-
villa myös juhlaseminaarissa, minkä 
kaikki vieraat saivat ottaa mukaansa 
muistoksi. Saimme myös nauttia Helmi 
Väinämön harppumusiikista. Lopuk-
si kansanedustaja ja Omaishoitajaliit-
to ry:n puheenjohtaja Anneli Kiljunen 

kertoi omaishoidon tulevaisuudesta 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Yhdessä 
olemme enemmän! Seminaari päätet-
tiin makoisilla juhlakahveilla ja iloisella 
porinalla juhlavieraiden kesken. 

toukokuun 20-Vuotisjuhla-
matka pärnuun

Toukokuussa teimme onnistuneen 
20-vuotisjuhlamatkan Pärnuun, mukana 
oli 20 ihanaa matkalaista; omaishoitajia 
ja muita yhdistyksen jäseniä. Matkan 
toteuttamiseen käytimme huomattavan 
summan meille maaliskuussa lahjoi-
tetuista tuotoista jotka antoivat Kärppä 
Ladies.

Tervis hotelli monipuolisine hoitoineen 
saivat osallistujat rentoutumaan ja 
päivän retki Riigan kaupunkiin oli yksi 
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muisteloita juhlavuodesta 2018
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matkan ehdottomista kohokohdista. 
Tapasimme Pärnussa myös Joensuun 
seudun Omaishoitajat ry:n matkalaisia, 
jotka majoittuivat samassa Tervis-hotel-
lissa kuin mekin. 

Pitkästä bussimatkasta tuli muuta-
mia kriittisiä palautteita, mutta ruusuja 
jaettiin sen sijaan runsaasti. Osallistujat 
kokivat, että yhteisiä keskustelun aihei-
ta ja ”huolenpurkuja” oli riittävästi, se oli 
mieltä keventävää. Matka oli osallistu-
jien mielestä hyvin järjestetty ja hyvä 
porukka kruunasi matkan. Yhdistyksen 
perustajajäsenet Minnamaria ja Mar-
ja-Liisa, jotka toimivat matkanjohtajina, 
saivat kiitosta järjestelyistä; ”Huolehti-
vat ja ”äidilliset” matkan vastuuhenki-
löt, kukaan ei jäänyt yksin koko matkan 
aikana. Matkanjohtajat tekivät matkasta 
rennon ja hyväntuulisen. Kiitos tytöille, 
huolehtivat onko jokainen mukana”.

Valtakunnallinen omaishoita-
javiikon pääjuhla oulun kau-
pungintalolla  

teksti: Antti Hyvärinen

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon 
pääjuhla keräsi satahenkisen ylei-
sön Oulun kaupungintalon juhlasa-
liin. Useissa juhlan puheissa korostui 
omaishoidon yhteiskunnallinen tärkeys. 
Myös yhteistyön merkityksestä puhut-
tiin paljon. Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli 
toivotti juhlakansan tervetulleeksi pää-
juhlaan.

Oulun kaupungin tervehdyksen juhlaan 
toi valtuuston puheenjohtaja Juha Hän-
ninen. Hän näki omaishoidon tärkeänä 
yhteiskunnallisena kysymyksenä. Myös 
valtuuston puheenjohtaja piti yhteistyö-
tä paikallisyhdistyksen kanssa onnistu-
neena. Esimerkkinä yhteistyöstä ovat 
kahdesti vuodessa järjestettävät om-
maisraadit, joista kaupunki saa tietoa ja 
kehitysehdotuksia. 

Juhlapuheen pitänyt Omaishoitajaliiton 
toiminnanjohtaja Sari Tervonen kiitti lii-
ton paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät 
satamäärin tapahtumia Valtakunnal-
lisella omaishoitajien viikolla. Toimin-
nanjohtaja pohtii, että omaishoito on 
rakkauden ja huolenpidon työtä per-
heenjäsenistä. Omaishoito on kuitenkin 
samalla yhteiskuntapolitiikan keskeinen 
kysymys.

Kokemusasiantuntijan näkökulman 
juhlaan toi Marja-Liisa Kerola, joka on 
työskennellyt miehensä omaishoitaja-
na. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan 
antoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 
Mattila, joka esiintyi videokuvan välityk-
sellä.

iltajuhla jäsenille ja omaishoi-
tajille rauhalassa

Juhlavuosi huipentui 30.11.2018 Rau-
halassa pidettyyn jäsenten iltajuhlaan. 
Yhdistyksen puheenjohtaja ja toimin-
nanjohtaja toivottivat osallistujat terve-
tulleeksi juhlaan.

Juhlan juontajana toimi ihana Anu-Mai-

Osol 1_2019.indd   9 22.1.2019   14:19:40



10

tukseen: Tasavallan Presidentti myönsi 
ansioituneille Suomen kansalaisille 
kunniamerkkejä 6.12.2018. Oulun seu-
dun omaishoitajat ry:n perustajajäsenet 
saavat seuraavat kunniamerkit:
Minnamaria Salmiselle myönnettiin 
Suomen Leijonan Ansioristi ja Marja-Lii-
sa Kuukasjärvelle myönnettiin Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mitali kulta-
ristein.

Lämmin kiitos kaikille juhlavuoden ta-
pahtumissa mukana olleille, omaishoi-
tajille, jäsenillemme, yhteistyökump-
paneille sekä lahjoittajille!

muisteloita juhlavuodesta 2018

ja Kärjä, joka juonsi myös maaliskuun 
juhlaseminaarin. Juhlan aikana tarjot-
tiin kolmen ruokalajin juhlaillallinen, 
saimme kuulla Omnivoces lauluyhty-
een lauluja, kuulimme Jussi Unnbomin 
Matti ja Teppo-shown, sekä muistella 
20 mennyttä vuotta kuvien kautta. Juh-
lailta huipentui Duo Järvenpään esit-
tämään tanssimusiikkiin, joka sai väen 
tanssilattialle. 

Hyvää ruokaa, ihana tunnelma ja pal-
jon lämpimiä muistoja yhdistyksen 
20-vuotiselta taipaleelta takasi lämmin-
henkisen juhlan osallistujille. Jaoim-
me tilaisuuden aikana myös vuoden 
omaishoitajateko-palkinnot ja vuoden 
vapaaehtoistoiminta-kunniamaininnat, 
joista tarkempaa tietoa tässä jäsenleh-
dessä.

kunniamerkit

Oli hienoa päättää yhdistyksen 20-vuo-
tisjuhlavuosi seuraavaan huomionosoi-

Avoimet ovet  & vappumyyjäiset 
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Avoimet ovet  & vappumyyjäiset 

ommaiskortteerissa avoimet oVet ja 
vappumyyjäiset 

tiistaina 30.4. klo 10.00-14.00 

mukana menossa oVat yhteistyökumppanimme, 
esittelemässä palvelujaan ja tuotteitaan!

tervetuloa vappusiman ostoon ja
nauttimaan munkkikahvit!
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omaishoitajaliiton myÖntÄmÄt huomionosoitukset

omaishoitajaliitto ry:n hal-
litus myönsi oulun seudun 
omaishoitajat ry:n hakemuk-
sen perusteella huomionosoi-
tuksia yhdistyksen pitkäaikai-
sille toimijoille.

Pronssinen huomionosoitus myönne-
tään luottamushenkilölle vähintään 6 
vuoden ja toimihenkilölle vähintään 10 
vuoden paikallisesta yhdistystoimin-
nasta.

huomionosoituksen saivat:

Taina Pitkänen-Koli, hallituksen jäsen 
vuosina 2011-2013, puheenjohtajana 
hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen.

Elsa Väyrynen, hän on ollut hallituksen 
jäsen vuodesta 2011 lähtien.

Kaisu Rundelin, hän on ollut hallituksen 
jäsen vuodesta 2011 lähtien.

Marjukka Kontio, hän on ollut halli-
tuksen jäsen vuosina 2009-2013 sekä 
2016-2017, lisäksi hän toiminut useita 
vuosia vapaaehtoisena vertaisryhmän 
ohjaajana ja toimii edelleen.

Omaishoidon ohjaaja Heini Kemola, 
hän on ollut hallituksen jäsenenä vuo-
det 2008-2009 ja työntekijänä yhdistyk-
sessä vuodesta 2009 alkaen.

Huomionosoitukset luovutettiin 30.11 
yhdistyksen 20-vuotisiltajuhlassa, joka 
oli tarkoitettu alueen omaishoitajille 
sekä yhdistyksen jäsenille. Huomion-

osoitukset ojensivat Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Taina 
Pitkänen-Koli sekä toiminnanjohtaja 
Minnamaria Salminen.
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edunValVontaa ja vaikuttamista - palsta
omaishoitajaliiton rooli edunvalvontatyÖssÄ

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat 
liiton perustehtäviä. Vaikuttamistyön 
päätavoite on omaishoitajien aseman 
parantaminen kansallisen omaishoidon 
kehittämisohjelman (KOHO) esitysten 
mukaisesti.

Vaikuttamistoiminnan avulla lisätään ja 
levitetään omaishoitoa koskevaa tietoa. 
Tietoa välitetään mm. kunnanvaltuute-
tuille, kansanedustajille, ministeriöiden 
työryhmille sekä muille omaishoidon 
kehittämiseen ja päätöksentekoon 
osallistuville.

Vaikuttaminen kansallisella tasol-
la

Kansallisella tasolla vaikuttamistyön 
tavoitteena on mm. omaishoitoon liit-
tyvään lainsäädäntöön vaikuttaminen. 
Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja 
omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmä
Omaishoidon tukiryhmä eduskunnassa 
on perustettu vuonna 2016. Tukiryhmä 
on avoin kaikille kansanedustajille ja 
kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

omaishoidon tukiryhmään kuuluvat:

 ¶ Krista Mikkonen, Vihreät
 ¶ Anne Louhelainen, Sininen tulevai-

suus
 ¶ Sari Essayah, Kristillisdemokraatit
 ¶ Sari Tanus, Kristillisdemokraatit (tuki-

ryhmän varapuheenjohtaja)
 ¶ Katja Hänninen, Vasemmistoliitto
 ¶ Anneli Kiljunen, SDP (tukiryhmän 

puheenjohtaja)
 ¶ Juha Pylväs, Keskusta
 ¶ Sari Sarkomaa, Kokoomus.

neuvottelukunnat ja työryhmät

Liiton edustaja on mukana seuraavissa 
neuvottelukunnissa ja työryhmissä:

 ¶ STM Vanhus- ja eläkeasioiden neu-
vottelukunta, varajäsen

 ¶ STM Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustusasioiden neuvottelukunta, 
jäsen

 ¶ Hyvinvointialan liitto: Elinkeinoasioi-
den järjestötoimikunta, jäsen

 ¶ Kansaneläkelaitoksen neuvottelu-
kunta 1.4.2017-31.3.2020, jäsen.

Vaikuttaminen alueellisella tasol-
la

Aluetasolla vaikuttamistoiminnassa 
seurataan paikallisen päätöksente-
on valmistelua ja pyritään estämään 
omaishoitoa heikentävät suunnitelmat. 
Liiton edustajia on mukana useissa 
alueellisissa sosiaali- ja terveysalan 
työryhmissä ja verkostoissa. Alueellista 
vaikuttamistyötä tehdään yhdessä pai-
kallisten omaishoitajayhdisten kanssa.

Seuraavissa Kortteeriuutisissa kerrom-
me paikallistason edunvalvontatyöstä, 
jota Oulun seudun omaishoitajat ry 
toteuttaa.
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yhdistyksen 20-vuotisjuhla-
vuonna jaettiin Viidennen 
kerran vuoden omaishoitaja-
teko-palkinto. 

Ehdokkaita haettiin marraskuun aikana 
ja ehdotuksia saapui 8 kpl määräaikaan 
mennessä. Palkintosumma oli 200 € 
ja palkinto jaettiin tällä kertaa kahden 
omaishoitajan kesken. jotka täyttivät 
seuraavat kriteerit:

 ¶ Arvostaa omaa hyvinvointiaan ja 
aikaansa ja tavoittelee sitä järjestä-
mällä itselleen vapaahetkiä ja omaa 
aikaa.

 ¶ Huomioi omat voimavaransa ja ha-
kee tarvittaessa apua omaishoitoti-
lanteeseensa. 

 ¶ Ottaa vastaan kaupungin tarjoamia 
hoitotyötä helpottavia palveluita.

 ¶ Ottaa aktiivisesti asioista selvää ja on 
vuoropuhelussa eri tahojen kanssa 
ja ajaa asioita eteenpäin rakentavas-
sa hengessä.

Palkintona oli lahjakortti, jonka saaja 
voi käyttää virkistykseensä ja hyvin-
vointiinsa. Palkinnon saivat oululaiset 
vaimoaan hoitava Reijo Myllylä sekä 
miehensä omaishoitaja Tuuli Yliharju, 
jotka kertoivat arvostavansa saamansa 
huomionosoitusta. Palkinto luovutettiin 
30.11. yhdistyksen 20-vuotisiltajuhlassa, 
joka oli tarkoitettu alueen omaishoita-
jille ja yhdistyksen jäsenille. Palkinnot 
ojensivat Oulun seudun omaishoita-
jat ry:n toiminnanjohtaja Minnamaria 
Salminen ja järjestösihteeri Marjo-Riitta 
Pekkala.

Vuoden omaishoitajate-
ko-palkinto 2018

Vuoden Vapaaehtoistoi-
minta-kunniamaininta

20-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si jaettiin Vuoden Vapaaeh-
toistoiminta – kunniamaininta

Määräaikaan mennessä ehdotuksia 
kunniamaininnan saajiksi tuli yhteensä
4 kappaletta. 

Kriteereitä kunniamaininnan myöntä-
miselle olivat:

 ¶ Vapaaehtoiset ovat mukana omien 
voimavarojensa ja mahdollisuuksien 
mukaan. Yhtä arvokasta on se, että 
vapaaehtoistoimintaa tehdään ker-
ran vuodessa tai viikoittain.

 ¶ Vapaaehtoiset ovat tietoisia oikeuk-
sistaan.

 ¶ Vapaaehtoistoiminnassa korostuu 
aito läsnäolo, yhteisöllisyys ja toisista 
huolehtiminen

Lisäksi palkittavaa toimintaa perustel-
tiin seuraavasti:

 ¶ Tärkeää, sitovaa ja monipuolista va-
paehtoistoimintaa

 ¶ Toiminta lisää omaishoidon tunnet-
tavuutta

 ¶ Toiminta toimii oivana vertaistukena 
osallistujille sekä antaa iloa elämään

Näiden kriteerien pohjalta Vuoden va-
paaehtoistoiminta – kunniamaininnan 
saivat yhdistyksen toiminta-alueella 
toimivat Ommaiskahvila -vapaaehtoi-
set eli:

Eeva Heikurainen, Oulu
Jaakko Isokoski, Oulu
Anna-Liisa Kallio, Oulu
Maija-Liisa Takalo, Oulu
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Reijo Anttonen, Oulu
Maija-Liisa Anttonen, Oulu
Eeva-Liisa Jämsén, Oulu
Lahja Impola, Oulu
Kirsti Mustakangas, Ii
Aili Alasiurua, Yli-Ii

Kunniamaininnat jaettiin 30.11 yhdis-
tyksen 20-vuotisiltajuhlassa, joka oli 
tarkoitettu alueen omaishoitajille sekä 
yhdistyksen jäsenille. Palkinnot ojen-
sivat Oulun seudun omaishoitajat ry:n 
toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen 
ja järjestösihteeri Marjo-Riitta Pekkala.

yhdistyksen 
yhteistyökumppanit 2019

pääyhteistyökumppanimme
vuonna 2019

yhteistyökumppanimme 
vuonna 2019 oVat:
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yhdistyksen opintomatka prahaan

omaishoidon kehitysVientiä ja 
gulassia

Keväällä 2018 yhdistyksemme työnteki-
jöistä koottu opintomatkatyöryhmä sai 
tehtäväkseen suunnitella opintomatkan 
Eurooppaan. Intensiivisen kartan sekä 
lentoaikataulujen tutkimisen jälkeen 
matkamme kohteeksi valikoitui Prahan 
kaupunki Tšekeissä. Matkakohteen vali-
koitumista helpotti logististen seikkojen 
ohella osaltaan myös paikallisen suur-
lähetystön pikainen reagointi sähkö-
postitiedusteluumme, mistä suuri kiitos 
lähetystön neuvonantaja Rauli Kos-
tamolle. Pitkälti hänen edesottamuk-
siensa ansiosta työryhmämme pääsi 
myös jouhevasti kontaktiin paikallisten 
toimijoiden kanssa. Syksyn aikana opin-
tomatkatyöryhmämme kävikin tiivistä 
sähköpostien vaihtoa Prahan vierai-
lukohteiden edustajien kanssa hioen 
vierailujen sisällöllistä tematiikkaa sekä 
aikatauluja. Lähdön hetken vihdoin 

koettaessa opintomatkaamme oli saatu 
sisällytettyä neljä mielenkiintoista vie-
railukohdetta.

Saavuimme Prahaan keskiviikkona 
12.12. sinivalkoisin siivin ja lentokentältä 
taitetun noin puolen tunnin taksimatkan 
jälkeen olimme asemoituneet Prahan 
kuvankauniiseen historiaa ja kulttuuria 
tihkuvaan vanhaan kaupunkiin, jossa 
viehättävä pieni hotellimme PAV sijaitsi. 
Huoneisiin kirjautumista odotellessa 
ryhmämme purkautui vanhan kaupun-
gin kujille ja aukioille ihmettelemään 
jouluun valmistautuvan suurkaupungin 
humua. Keskiviikkoilta sujuikin matkasta 
palautumisen ja ympäristöön tutustu-
misen merkeissä.

Torstai -aamuna tapasimme sovitusti 
hotellillamme vierailukohteisiin pesta-
tun tulkkimme, rouva Lenka Farovan, 
joka päätyönään opettaa Prahan yli-
opistossa Suomen kieltä, mistä saim-

Vierailulla arvokkaan ikääntymisen diakoniatyön instituutissa
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mekin kuulla hänellä olevan jo yli 20 
vuoden kokemuksen. Olimme opinto-
matkatyöryhmässä henkisesti varau-
tuneet englanninkielisten presentaa-
tioiden toteuttamiseen, mutta olimme 
toisaalta ilahtuneita tulkin käytön mah-
dollistumisesta, molemminpuolisen 
ymmärryksen sekä sulavan kommuni-
koinnin varmistamiseksi vierailukohteis-
sa. Lenkan johdolla jalkauduimme kohti 
ensimmäistä vierailukohdettamme, ”Ar-
vokkaan ikääntymisen diakoniatyön” 
-instituuttia (The Institute on Dignified 
Ageing Diaconia). Perillä kohteessa 
meidät otti lämpimästi vastaan Rouva 
Olga Starostova tiimeineen.

Arvokkaan ikääntymisen instituutti on 
suurin diakoniapalveluiden tuottaja 
Tšekeissä ja operoi maanlaajuisesti. 
Instituutti tarjoaa kursseja, koulutuksia 
ja neuvontaa, joita se toteuttaa yhteis-
työssä eri ammattilaistahojen kanssa. 
Instituutti tekee myös tutkimustyötä ja 
julkaisee informatiivisia ammattilaisjul-
kaisuja mediassa sekä järjestää vanhus-
työn konferensseja ja kokouksia. Olga 
tiimeineen kertoi ryhmällemme van-
hustenhoidon heikosta asemasta Tše-
keissä. Laitospaikkoja maassa on vähän, 
ja hoidon taso ei ole samaa luokkaa 
esimerkiksi Suomessa saatavan hoidon 
kanssa. Omaishoitajuutta ei Tšekeissä 
juurikaan tunnisteta lainsäätäjän taholta 
ja suurin osa omaishoitotilanteissa ole-
vista tšekkiläisistä tekee tätä arvokasta 
työtä korvauksetta. Instituutin tekemä 
työ tšekkiläisten omaishoitajien ase-
man parantamiseksi onkin merkittävää, 
sillä eräs heidän ydintehtävistään on 

poliittiseen päätöksentekoon vaikutta-
minen vaihtoehtoisten toimintamallien 
tuottamisen ja tiedon lisäämisen kautta. 
Vierailun aikana olikin sangen ilahdut-
tavaa kuulla, että instituutti on mm. 
kääntänyt suomalaista lakitekstiä osana 
vaikuttamistyötään. Olga kollegoineen 
oli erittäin kiinnostunut suomalaisesta 
omaishoidon kentästä ja uskon, että 
pystyimme vierailun aikana tarjoamaan 
heille hyödyllisiä näkökulmia työhönsä.
Ryhmämme oli erittäin otettu lämpi-
mästä vastaanotosta Arvokkaan ikään-
tymisen-instituutissa ja pystyimme 
vierailun lopuksi toteamaan yhdistyk-
semme arvopohjan lepäävän samoil-
la ajatuksellisilla peruspilareilla kuin 
heidänkin. Jäähyväisten jälkeen Lenka 
-tulkkimme johdatti meidät ripeällä tah-
dilla raitiovaunun kyytiin ja kohti torstai-
päivän toista vierailukohdetta Tšekkien 
sosiaali- ja työministeriötä.

Ministeriössä meidät otti vastaan 
Rouva Teresa Suchomelová ja ryh-
mä asiantuntijoita. Teresa oli toiminut 
vierailumme aikataulujen etukäteis-
suunnittelijana ja käytännön järjestely-
jen koordinoijana ja tämänkin vierailun 
kohdalla puitteet olivat moitteettomat. 
Ministeriössä saimme parin tunnin 
mittaisen esittelyn tšekkiläisen sosi-
aaliturvajärjestelmän pääkohdista ja 
ymmärryksemme heidän yhteiskuntan-
sa toimintojen erilaisuudesta suhteessa 
omaamme kasvoi. Koska kiinnostuk-
semme oli nimenomaan omaishoidon 
asemassa Tšekeissä, muutamat asiat 
esittelyssä kiinnittivät eittämättä huo-
miomme. Omaishoitajalle ei Tšekeissä 
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makseta korvausta. Omaishoidon la-
kisääteistä pientä ja vaikeasti saatavaa 
korvausta on maksettu vuoteen 2006 
saakka, jolloin se on lakkautettu. Uu-
simpana tuen muotona heillä on tullut 3 
kk kestoinen ”omaishoitovapaa”, jolloin 
henkilö voi jäädä töistä kotiin hoitamaan 
sairasta omaistaan ja hänelle korva-
taan 70 % palkasta ansionmenetyksenä. 
Kyseisen korvauksen henkilö voi saada 
kerran elämänsä aikana ja se edellyt-
tää, että henkilö on huolehtinut työn-
tekijävakuutuksensa maksamisesta. 
Pitkäaikaista tukea sairauden, vamman 
tai toimintakyvyn alenemisen Tšekeis-
sä maksetaan myös mutta korvaus on 
pienehkö paikalliset elinkustannukset 
huomioiden, korkeimmillaan 1/3 pal-
kasta. Tukien käsittelyajat ovat usein 
pitkiä ja saattavat venyä yli vuodenkin 
mittaisiksi. Vierailu ministeriössä herät-
ti ryhmässämme vilkasta keskustelua 
ja poistuimmekin Prahan hämärtyvään 
iltaan tulkkimme kanssa yhteiskuntiem-
me eroja kiihkeästi ruotien.

Perjantaina suuntasimme runsaan aa-

miaisen jälkeen kohti Prahan Suomen 
suurlähetystöä, jossa ryhmämme otti 
lämpimästi vastaan neuvonantaja Rauli 
Kostama sekä suurlähettiläs Jukka Pe-
sola. Keskustelimme noin puolentoista 
tunnin ajan tšekkiläisen ja suomalaisen 
yhteiskunnan eroista ja yhtäläisyyksis-
tä. Tšekeissä talouden pääasiallisena 
moottorina toimiva raskas teollisuus ja 
tuotanto ohjaavat paljolti myös poliit-
tista päätöksen tekoa ja tämä näkyy 
osaltaan myös sosiaalipalveluiden 
kehittymättömyytenä verrattuna esim. 
Pohjoismaihin. Suomalainen koulu-
järjestelmä on herättänyt Tšekeissä 
kiinnostusta, paikallinen opetuksen 
taso ei yleisesti ottaen ole kovin korkea, 
ja yksittäisten opettajien motivaatio on 
avainasemassa kun puhutaan opetuk-
sen laadusta. Ilmainen kouluruoka on 
nostettu vasta hiljan poliittiseen kes-
kusteluun Tšekeissä. Lainsäädännölli-
set muutostarpeet tunnistetaan, mutta 
muutokset tapahtuvat hitaasti. Suoma-
laisittain ajatuksia herättävää on se, että 
työttömyysprosentti on Tšekeissä Eu-
roopan alhaisimpia (alle 3 %) ja valtion 

kävimme vierailulla myös tšekkien sosiaali- ja työministeriössä

yhdistyksen opintomatka prahaan
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budjetti on reilusti ylijäämäinen. Vierailu 
suurlähetystössä oli mieleenpainuva 
ja saimme kattavan esittelyn Jukalta 
myös suurlähettilään työstä. Maittavan 
lounaan (gulassikeitto leipäkulhosta, 
voimme suositella varauksetta) jälkeen 
siirryimme perjantain toiseen, sekä 
samalla opintomatkamme viimeiseen 
vierailukohteeseen, Zivot 90 (Elämä 90) 
-järjestöön.

Zivot 90 -järjestössä meidät otti vas-
taan Neiti Riabtceva, joka esitteli meille 
järjestön toimintaa. Zivot 90 on perus-
tettu vuonna 1990 ja heidän päätoimi-
sena kohderyhmänään ovat ikäihmiset. 
Järjestöllä on käytössään Prahan kau-
pungin lahjoittama kiinteistö, jonka jär-
jestö on kunnostanut käyttöönsä. Zivot 
90 tarjoaa seniorikansalaisille tiloissaan 
päivätoimintaa, kerhoja, kahvilaa taide-
piirejä sekä myös tilaa majoitukseen, 
mikäli omaistaan hoitava henkilö tarvit-
see tilapäissijoituksen hoidattavalleen. 
Paikat ovat maksullisia. Järjestö pitää 
yllä myös seniorikansalaisille tarkoitet-
tua auttavaa puhelinta, johon soittami-

nen on maksutonta. Käytössä on myös 
hätäpainike -palvelu, jonka avulla asi-
akas voi hälyttää kotiinsa apua, mikäli 
sitä tarvitsee.  Järjestöllä on palkattuna 
hoitohenkilökuntaa, fysioterapeutteja 
jne. Kaikki toiminnot ovat ainakin osit-
tain maksullisia asiakkaille. Saimme vie-
railun aikana tutustua talon toimintaan 
ja tavata asiakkaita. Tilat olivat kodin-
omaiset, henkilökunta ystävällistä sekä 
toiminta hyvin suunniteltua ja monipuo-
lista, painottuen kulttuuriin. Esittelykier-
roksen jälkeen heitimme hyvästit Neiti 
Riabtcevalle ja samalla Lenka -tulkil-
lemme, kiitosten kera.

Viimeinen iltamme sujui ryhmältäm-
me matkamuistojen ostamisen, kau-
punkiin tutustumisen ja yhteisruokailun 
merkeissä. Satumaisen taianomainen 
joulutori kojuineen, historialliset arkki-
tehtuuriset hienoudet ja maittava ruoka 
saivat meidät pauloihinsa. Prahassa 
on paljon kulttuuria tarjolla; museoita, 
näyttelyitä, konsertteja ja se on eittä-
mättä yksi kauneimmista eurooppa-
laisista pääkaupungeista. Ryhmämme 

yhdistys vierailulla prahan suomen suurlähetystössä
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voikin suositella sitä kaupunkilomista 
pitäville matkakohteeksi. Palasimme 
takaisin talviseen Ouluun paljon uutta 
oppineena, rentoutuneena ja arvokkaita 
kokemuksia rikkaampana.
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pidäthän itsestäsi huolta? yhdistyk-
sen kuntosaliVuoroille ovat ter-
vetulleita kaikki omaistaan hoita-
vat, vapaaehtoisemme sekä entiset 
omaishoitajat, eikä maksa mitään. 
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 12.30 – 13.30 
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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yhdistyksemme nettisivuilla on käytettävissä myös chat! 

Yhdistyksen verkkosivuilla näkyy chat-ikkuna oikeassa alareunassa aina, kun joku työnteki-
jöistämme on chatissa paikalla. Voit chattailla kanssamme Ommaiskortteerin aukioloaikoina.

hei, voinko
auttaa?

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

ommaiskortteerin 
aukioloajat

ommaiskortteerin ovet ovat 
auki ja pannu kuumana 

arkisin klo 10-14

Löydät meidät aivan Oulun keskustas-
ta, katutasosta osoitteesta Isokatu 47.

Me neuvomme ja autamme selvittä-
mään tilanteita ja löytämään apukana-
via. Kuka tahansa omaisensa hoidossa 
tukea tarvitseva on lämpimästi terve-
tullut juttelemaan, sinun ei tarvitse olla 
virallinen omaishoitaja tai yhdistyksen 
jäsen. Voit tulla ilman ajanvarausta tai 
sen kummempaa asiaa.
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blogi kummiopiskelijatoiminnasta

kokemuksia omaishoidon 
kummiopiskelijatoiminnasta 
opiskelijan näkökulmasta

Kirjoitan tätä yhden opiskelijan näkö-
kulmasta, mutta kerron samalla koko 
meidän ryhmän kokemuksista, millaista 
on ollut olla mukana omaishoidon kum-
mitoiminnassa. 

Ryhmällämme on monenlaisia kum-
mipaikkoja ja perheissä erilaisia avun 
tarpeita. Joissakin paikoissa hoidetta-
va ja omaishoitaja ovat iloisia siitä, että 
heillä on hetken seuraa eikä ole kiire 
mihinkään vaan ollaan vain läsnä ja on 
joku, jonka kanssa saa vaihtaa ajatuk-
sia tai vain jutella. Yksi hoidettavista 
nauttii siitä, että kerran viikossa hänel-
tä lakataan kynnet ja ollaan seurana, 
toisen omaishoitaja taas nauttii siitä 
pienestä hetkestä, jonka aikana voi 
keskittyä omaan harrastukseensa. Toi-
sessa paikassa eletään normaalin arjen 
matkassa, antaen äidille hetken aikaa, 
kun leikitetään lapsia. Kun taas toisaalla 
autetaan hoidettavaa syömään ja säi-
den salliessa myös ulkoilemaan.
 
Vaikka se pari tuntia on lopulta lyhyt 
aika, antaa se paljon jokaiselle, niin hoi-
dettavalle, omaiselle kuin opiskelijalle. 
Kummitoiminnan alkaessa monilla oli 
epäileviä ajatuksia, mutta kummitoimin-
nasta on tullut osa arkea koulun ohella. 
Onhan se loistavaa harjoitusta meil-
le tulevaa työtä ajatellen ja sitä paljon 
kaivattua tukea ja aikaa omaishoitajalle 
sekä arjen piristystä hoidettavalle. Suu-
rin hyöty ja tarve taitaa kuitenkin olla 

näille omaishoitajille, jotka ovat kotona 
24/7, opiskelijoiden seura tuo myös pi-
ristystä heillekin.

Omalla kohdallani oikein odotan kum-
mitoimintapäiviä. Meidän hoidettava on 
todella herttainen vanhus, joka tarvit-
see apua monissa arjen askareissa. Hän 
on ollut iloinen siitä, kun autetaan ja 
viedään ulos, vaikka seuraavalla viikol-
la ei enää muistakaan, ketä me ollaan. 
Omaishoitajalle annetaan taas se pieni 
hetki hengähtää ja jutteluseura kahvi-
pöydän ääressä on myös viikon koho-
kohtia. Aina saa hyvillä mielin lähteä 
kotiin.
Terveisin: Lähiavustajaopiskelija OSA-
Olta.

Ps. Tähän loppuun muistin yhden aja-
tuksen, jonka yksi terapeutti on kirjoit-
tanut, kuvastaa sekä omaishoitajia, että 
opiskelijoita.

”Oleminen on sitä, että ollaan kokonai-
sena ihmisenä läsnä siinä mitä tehdään. 
Silloin se, mitä tehdään, saa sävyn-
sä siitä mitä ihminen on. Tämä ja juuri 
tämä on luovuutta. Luovuudesta seuraa 
työnilo ja jopa tuo paljon puhuttu te-
hokkuus. Mutta sellainen tehokkuus 
ei synny ihmisen kustannuksella vaan 
innovatiivisuudesta, luovuudesta ja työ-
nilosta.” — Terapeutti Tommy Hellsten

Oulun seudun omaishoitajat ry sekä 
Oulun seudun ammattiopisto OSAO 
järjestävät kummiopiskelijatoimin-
taa kaikenlaisille omaishoitoperheille 
kanta-Oulun alueella. Kummiopiskeli-
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jatoimintaan voi osallistua niin lastaan 
hoitavat omaishoitajat kuin esim. puo-
lisoaan tai omaa vanhempaa hoitavat 
omaishoitajat. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Oulun seudun omaishoitajat ry, 
Marja Heikkinen p. 040 501 9119. 

Vapaaehtoistoiminnasta 
sisältöä elämään!

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, Ommaiskah-
vilavapaaehtoisena tai kyläkummina. 
Haluaisitko sinä olla yksi heistä? 

Vapaaehtoistoiminnan kautta saat 
mahdollisuuden auttaa muita, itsellesi 
hyvää mieltä, kuulut yhteisöön, tapaat 
uusia ihmisiä ja saat paljon uusia koke-
muksia. Vapaaehtoisillemme tarjotaan 
tukea, ohjausta ja lisäkoulutusta. Teke-
mästäsi vapaaehtoistoiminnasta voit 
saada todistuksen. 

Lisätietoa: Marja Heikkinen, 040 501 
9119 tai www.osol.fi/vapaaehtoistoi-
minta

Verratonta 
vapaaehtoistoimintaa!

hetki minulle-ryhmä

onko sinun omaishoitotilantee-
si muutoksessa? 

Mietitkö kenties vaihtoehtoja omaishoi-
tajuudellesi? Onko sinun hoidettavasi 
muuttanut/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! 

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

11.2. klo 17.00–18.30 Oulun kaupungin 
SAS-palveluohjaajien Heli Lukkarin ja 
Heidi Kuukasjärven vierailu

11.3. klo 17.00–18.30 Tunteet; niiden 
tunnistaminen ja käsitteleminen. Asian-
tuntijavieras Tanja Roth Kynnys ry

15.4. klo 17.00–18.30 Ns. vapauden 
jälkeisen elämänvaiheen uudelleen 
aktivointi

13.5. klo 17.00–18.30 Yhteenveto, virkis-
tysilta ryhmän toivomuksen mukaan.

Ryhmän ohjaajat: Margit Luuri ja Aino 
Tarvainen

olet lämpimästi terVetullut!

Lisätietoja: Marja Heikkinen p. 040 501 
9119
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Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja 
puolestapuhuja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja 
heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan 
hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme 
omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia palveluita. 

 

 
 

 
 
Avaa ovi omaishoitajuuteen  
 
Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut? Onko tilanne sen myötä muuttunut 
perheesi arjessa ja huolestuttaako tulevaisuus sinua? Haluaisitko pohtia yhdessä muiden 
omaishoitajien kanssa jaksamiseen liittyviä asioita? Saat tavata muita omaishoitajia ja 
vertaistukea omaishoitajuuteesi. Samalla saat tietoa ja opastusta erilaisiin 
omaishoitajuutta koskettaviin teemoihin. Sinun ei tarvitse olla virallisen 
omaishoidontuen saaja. OVET-valmennus on maksuton. OVET-valmennus on 
tarkoitettu sinulle, joka 
 

• tuet ja avustat läheistäsi 

• tunnet tarvitsevasi tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista  

• tunnet tarvitsevasi ohjausta hoiva- ja hoitotyöhön 

• haluat tavata muita samassa tilanteessa olevia 

 
Aika:  maanantai 6.5.2019 klo 15.00---18.00 

maanantai 20.5.2019 klo 15.00---18.00 
maanantai 27.5.2019 klo 15.00---18.00 
 

Paikka: Ommaiskortteeri, Isokatu 47 (katutaso), Oulu. 

 
Lisätietoja: Marja Heikkinen, 040 501 9119, marja.heikkinen@osol.fi,  
                      ilmoittautuminen 26.4.2019 mennessä. 
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omaishoitajaryhmien kokoontumiset - kevät 2019

kempele
Ryhmä kokoontuu Seurakuntatalon kah-
vila Ilonpisarassa, Tiilitie 1, 
klo 12.30 – 14.00.
to 21.2., to 18.4.,
to 16.5. retkipäivä
to 23.5. kevätkirkko Pyhän kolminaisuu-
den kirkossa

Ohjaajana Jaana Helisten-Heikkilä 
p. 040 779 068. 

liminka
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ko-
koontuu seurakuntatalolla Pappilantie 6, 
klo 13.30 – 15.00.
ma 25.2., ma 25.3., ma 29.4. ja
ma 27.5. klo 12.00. Ohjelmallinen kevät-
juhla ja lounas

Ohjaajana Antti Härkönen p. 044 752 
1226 ja Sanna Mettovaara p. 040 752 
0085.

muhos
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.15 – 14.45.     
to 21.2., to 21.3., to 11.4. ja to 16.5. 

Ohjaajana Leena Leskelä p.040 547 
0785 ja Kirsi Valli.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa, Kirkkotie 
10, 
klo 13.00.
ti 26.2., ti 26.3., ja ti 23.4. 

Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie, 
klo 14.30 – 16.00.
to 14.2., to 14.3., to 9.5. ja kesäkuussa 
kesäjuhla, jonka ohjaaja ilmoittaa erik-
seen ryhmäläisille.

Ohjaajana Sirpa Pihlajaniemi p.0500 585 
410. 

lumijoki
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä
klo 15.00.
ma 25.2., ma 25.3., ma 29.4. ja ma 27.5.

Ohjaajana Anna Maija Parkkila.

oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kauppiaan-
tie
klo 13.30 -15.00.
pe 28.2., pe 28.3., pe 25.4. ja toukokuus-
sa kevätkauden päätösaika sovitaan 
yhteisesti.

Ohjaajana Katriina Sipilä
p.044 745 3853.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu kunnantalolla klo 
13.00.
ma 18.2., ma 18.3., to 4.4., ma 13.5. ja 
ma 10.6. retki

Ohjaajana Marjaana Ranta-Suomela 
p. 040 743 0382.
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omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on tarkoitet-
tu kaikille etäomaishoitajille iloksi ja 
virkistykseksi. Tule mukaan kokemaan 
vertaistuen voimaa!

kevään 2019 kokoontumisajat:

To 7.2., klo 18.00-20.00
To 7.3. klo 18.00-20.00
To 4.4. klo 18.00-20.00
To 16.5. klo 18.00-20.00

Tapaamispaikka: Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso. 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 
p. 040 559 7766

tervetuloa mukavaan 
joukkoon, myös uudet 

etäomaishoitajat!

 

etäomaishoitajien
kokoontumiset 2019

oulun leijonaemojen 
kokoontumisajat 

Vertaistukea erityislasten 
vanhemmille

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 jäse-
net sitoutuvat ehdottomaan vaitiololu-
paukseen! Tapaamiset ovat vanhem-
pien omia voimaantumishetkiä.

kevään 2019 kokoontumisajat

Su 20.1.  klo 12.00-14.00
Su 24.2.  klo 16.00-18.00
Su 17.3.   klo 14.00-16.00
Su 28.4.  kl0 16.00-18.00
Su 19.5.  klo 16.00-18.00

Kokoontumispaikka: Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Lisätietoa Leijonaemojen 
toiminnasta löydät osoitteesta: 

https://leijonaemot.fi/
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

      prahassa päät pyörällä

oVet olivat aVoinna 26.11. arvonnan 
pääpalkinnon Voitti eila kinnunen

26.11 aVoimien oVien ja myyjäisten 
kävijöitä ja esittelijöitä.
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ommaiskortteerin uutisia, tapahtumia, 
ilonpilkahduksia 

p

poikkeahan
jutustelemassa!

ommaiskahvilassa musisoi pohjan-
kartanon mandoliiniorkesteri

hallitus jouluruokailussa villa hannalassa yhdessä työntekijöiden 
kanssa. vaiherikas Vuosi oli takana ja tästä oli mukava laskeutua jou-
lunviettoon!

tervetuloa kenkäkauppaan! nuorten 
leiri oulussa 15-17.11
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Ommaisraati -  
keskustelutilaisuudet 
 
 

• 

• 

• 

• 

          tervetuloa, kahvitarjoilu!  
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ommaiskortteerin  
Ommaiskahvila 
 

 
Joka toinen keskiviikko klo 10–12  

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu 
23.1     

6.2    
 

20.2  

6.3   

 
 

20.3  
 

 

3.4   
 

 

17.4  
 

15.5  
 

29.5  
 

                      tervetuloa, kahvitarjoilu! 
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toiminta-alueemme 
Ommaiskahvilat 
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tervetuloa! 
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omahoitovalmennus

tukea iäkkäille pariskunnille, 
joiden elämää muistisairaus 
koskettaa

Ryhmän tavoitteena on käsitellä muis-
tisairauden tuomaan uuteen elämänti-
lanteeseen liittyviä tunteita sekä oppia 
tunnistamaan ja löytämään voimavaroja 
arkeen ja tulevaisuuteen. Ryhmää ohjaa 
neljä koulutettua Omahoitovalmen-
nus-ohjaajaa.

Ryhmään otetaan korkeintaan 
8-10 pariskuntaa ja se kokoontuu 
ensimmäisen kerran to 21.3. klo 12.00-
15.00. 

Ryhmässä toiminta suunnitellaan aina 
ryhmäläisten toiveet huomioiden, kan-
tavia voimia ovat vertaistuki ja mukava 
yhdessäolo.

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Oulun 
seudun omaishoitajat ja Oulun Seudun 
Muistiyhdistys ry kanssa. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset ryhmään 8.3. men-
nessä Heinille p. 040 526 8105 tai Juu-
lialle p. 044 4252 955 / juulia.mourujar-
vi@osmy.fi.

neurologiset Vammais-
järjestöt järjestävät

lakiseminaari – 
ennakointia ja 

etujen ValVontaa

tiistaina 9.4.2019 klo 15.00-19.00.

Paikkana toimii Oulun yliopisto, Kontin-
kankaan kampusalue (fysiologian laitos 
F101), Aapistie 7C, 90100 Oulu.

tilaisuuden sisältöä

Klo 15.00 Tilaisuuden avaus

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto – 
Anna Valkeajoki, juridinen asiantuntija, 
Arjen asiamies -hanke, Muistiliitto

Klo 16.45-17.00  Tauko

Vammaisoikeudet ja oikeusturva. Miten 
valitan, mistä ja minne? – Jukka Kum-
puvuori, oikeustieteen maisteri, Lakitoi-
misto Kumpuvuori

Klo 19.00 Päätössanat

Ilmoittautuminen 28.3.2019 mennessä 
tämän linkin kautta:

https://www.lyyti.fi/reg/LakiOulu2019 
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kuka tahansa Voi liittyä jäseneksi.

Jäsenenä saat kolmesti vuodessa 
ilmestyvän Kortteeriuutiset – jäsentie-
dotteemme, joka on tukeva tietopaketti 
kaikista omaishoidon ajankohtaisista 
asioista. Siinä tiedotetaan mitä yhdistyk-
sessämme kulloinkin tapahtuu ja mitä 
tapahtumia se järjestää.

 ¶ Omaishoitajaliiton julkaisema Lähel-
lä – lehti tulee sinulle neljä kertaa 
vuodessa.

 ¶ Lomaopas ilmestyy vuoden vaih-
teessa..

 ¶ Yhdistyksellä  on  omia kuntosali-
vuoroja eri kohteissa Oulussa.

 ¶ Lakineuvontaa ennakkotapauksissa 
(ei-jäsenille maksullinen)

 ¶ Vaihtuvia yhteistyökumppanien 
etuja.

 ¶ Jäsenkortilla voi ostaa Sokos Hotel 
Edenin kylpylälippuja jäsenhintaan 
13 € (norm.18€), perhelippu 40 € 
(norm. 52 €). Avustaja pääsee ilmai-
seksi.

omaishoitajaliiton sivuilta Voi käy-
dä katsomassa liiton tarjoamista 
jäseneduista lisää osoitteessa: 
https://omaishoitajat.fi

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi, josta 12,5 € 
palautuu paikallisyhdistykselle, eli Oulun 
seudun omaishoitajat  ry:lle ja 12,5 € jää 
Omaishoitajaliitolle.

kaikkien vuonna 2019 liittyneiden 
uusien jäsenten kesken 

arvotaan s-ryhmän lahjakortti, 
arvoltaan 30 €. arVonta suorite-

taan tammikuussa 2020.

 liity nyt oulun seudun omaishoitajat ry:n jäseneksi
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onko omaishoito lähellä sydäntäsi? liity kannatusjäseneksi!

omaishoitajaliiton paikallisyhdis-
tykset tekevät aktiivista työtä 
omaishoitajien hyväksi. 

 ¶ Yhdistyksissä omaishoitajat saa-
vat neuvoja ja tietoa sekä tapaavat 
muita omaishoitotilanteessa elä-
viä ihmisiä. Yhdistykset järjestävät 
omaishoitajille vertaisryhmiä, retkiä, 
tapahtumia, Ovet-valmennusta ja 
virkistystä. 

 ¶ Useimmat yhdistystoimijat ovat tai 
ovat olleet itsekin omaishoitajia.

 ¶ Tukemalla paikallisyhdistyksiä autat 
omaishoitajia jaksamaan ja ehkäiset 
yksinäisyyttä. 

 ¶ Voit halutessasi myös osallistua yh-
distyksen toimintaan, saada tietoa 
omaishoidosta, verkostoitua ja tutus-
tua uusiin ihmisiin.

 ¶ Paikallisyhdistysten kannatusjä-
seneksi voivat liittyä sekä yksityis-
henkilöt että yritykset ja yhteisöt. 
Omaishoitajaliitto laskuttaa kan-
natusjäseniltä jäsenmaksut, mutta 
tilittää ne lyhentämättöminä paikal-
lisyhdistyksille.

 ¶ Kannatusjäsenmaksu on 50, 70, 100 
euroa tai enemmän.
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hei jäsenemme, hanki nyt lisää jäse-
niä paikallisyhdistykseemme!
kampanjan aikana jokainen jäse-
niä hankkinut osallistuu  palkinnon 
arvontaan joka on s-ryhmän lah-
jakortti arvoltaan 30 €. arVonta 
suoritetaan tammikuussa 2020.

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

 ¶ Muista varmistaa, että nimesi tulee 
näkyviin seuraavalla sivulla olevaan 
jäsenliittymislomakkeeseen, jotta-
tiedämme, kuka on toiminut suosit-
telijana.

 ¶ Voit lähettää  myös sähköpostitse 
jäseneksi liittyjän tiedot ja suositteli-
jan nimen osoitteeseen: marjoriitta.
pekkala@osol.fi, tai www.osol.fi

 ¶ Voit hankkia yhdistykselle myös 
kannattajajäseniä. Katso lisätietoa 
kannattajajäsenyydestä sivulta 37.

 ¶ Kampanja on voimassa vuoden 
2019  loppuun.

          onnea jäsenhankintaan!

tuo kaverisikin jäseneksi! - kampanja
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kyllä, haluan liittyä jäseneksi!

 ¶ Etunimet

 ¶ Sukunimi

 ¶ Osoite

 ¶ Postinumero ja paikka

 ¶ Puhelinnumero

 ¶ Sähköpostiosoite

ħħ

 ¶ Liityn jäseneksi (jäsen-

maksu 25€ vuosi)

 ¶ Liityn kannatusjäsenek-

si!

 ¶ Kannatusjäsenmaksun 

suuruus:

 ¶ alkaen 50€:                   

(kirjoita haluamasi summa)

ħĦ

Oulun seudun omaishoi-

tajat ry.

Isokatu 47, katutaso

90100 Oulu

ħ³

Näin liityt:

 ¶ Rastita haluatko jäse-

neksi vai kannatusjäse-

neksi
 ¶ Kirjoita yhteystietosi!

 ¶ Kerro kuka suositteli 

jäsenyyttä!

 ¶ Laita tämä sivu postiin!

ħĦ

 ¶ Laita tähän 

postimerkki!




 ¶ Kuka suositteli?

 ¶ Suosittelijan yhteystieto:ħĦ
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voimavaralähtöinen 
elämäntaidot ryhmä
”kaikki oli kiVaa paitsi kävely”

hetkiä liittyen nuorten leiriin 
teemalla yhdessä ilman ikära-
jaa
Tasan vuosi sitten heitettiin hyvästejä 
edelliselle kehittämishankkeelle Hyvin-
voiva Perhe -HYPE-hankkeelle. Hanke 
kuului hankekautensa ajan Emma & 
Elias -ohjelmaan. Ohjelma mahdollisti 
meille monenlaisia yhteistyöfoorumeita 
ja -toimintaa. Yksi toiminnan muodoista 
oli nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen 
järjestämät nuorten leirit, joihin mekin 
pääsimme mukaan. Leirejä järjestet-
tiin vuosien 2015-2017 aikana Jämsäs-
sä, Kemissä ja Turussa. Paikkakunnat 
valikoituivat mukana olevien järjestöjen 
mukaisesti. Jämsästä löytyy James 
Koskisen vapaapäivä, Kemistä Luoto-
lan Nuoret ja Turusta Turun Tyttöjen 
talon Varissuon osasto. Allekirjoitta-
neelle lankesi leiritoiminnan hoitaminen 
hankkeen aikana, joten sain mahdol-
lisuuden matkustaa meidän ihanien 
sisarusnuorten kanssa ympäri Suomea. 

Kevään 2017 Turun leirin jälkeen olen 
saanut kuulla muutamankin kerran, että 
tosiaan Oulussa ei leiriä ole ollut.

Syksyllä 2018 tuli mahdollisuus hakea 
leirille rahoitusta Emma & Elias -ohjel-
man viimeisen vuoden budjetista tee-
malla Yhdessä ilman ikärajaa. Suurten 
epäilysten saattelemana arvottiin tois-
ten toimijoiden kanssa se yksi ja ainoa 
viikonloppu koko syksylle, jolloin kaikilla 
olisi mahdollisuus osallistua leirille ja 
sen jälkeen täällä Oulun päässä työs-
tettiin pikapikaa hakemus, jossa leirin 
teema näkyisi niin, että mukana olisi 
lauantaipäivänä meidän Katse huo-
miseen -ryhmän entisiä omaishoitajia. 
Muilta osin leirin teemoja luonnehtisin 
marraskuisen kekri- ja kauhutematiikan 
kautta. Suureksi yllätykseksemme ra-
hoitus leirille saatiin ja järjestelynakki ja 
-paniikki osui allekirjoittaneen kohdalle.

Varsinaisen ohjelman, ilmoittautumis-
ten, etukäteistehtävien, ruokailujen, 
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majoituksen ja vähän jopa matkojen 
selvittelyjen lomassa ehti tapahtua 
monenlaista. Parasta järjestelyjen tem-
mellyksessä oli tällaiselle menneisyy-
den kaivelijalle muisteluhetki entisten 
omaishoitajien ja yhden vapaaehtoisen 
kanssa. Kuinka moni teistä tiesi, että 
Oulussa on ollut lyhyttavarakauppa-
paikka kutsumannimeltään Narikka? 
Mie en ainakaan tiennyt! Tarinoita siitä 
millaiselta on tuntunut laittaa elämän-
sä ensimmäinen purukumi suuhun tai 
millaisia kirpputorit olivatkaan olleet 
vuosikymmeniä aiemmin ei pääse ihan 
joka päivä kuulemaan.

Oulussa leirille lähtevät nuoret on saatu 
kokoon ilmoittamalla leiristä HYPE-kir-
jeessä ja näin kävi nytkin. Perinteisesti 
ennen leiriä on pidetty kaksi ryhmää 
leirille lähteville nuorille, jolloin pääs-
tään tutustumaan jo etukäteen toisiin. 
Muiltakin paikkakunnilta tulevat nuoret 
usein tuntevat toisensa jo ennen leirille 
lähtöä. Mukaan lähteneiden nuorten 
ollessa erityislasten ja -nuorten sisa-
ruksia päätettiin tänä vuonna tehdä 
yhteistyötä Oulun kehitysvammaisten 
tuki ry:n kanssa, koska siellä on vedetty 
sisarusten ryhmää viime vuosina. Sisa-

rusryhmän vetäjä oli mukana niin leiriä 
edeltävissä ryhmissä kuin leiriperjantain 
tutustumisohjelman vetäjänä. Valoku-
vaharjoitukset, joissa kaikki leiriläiset 
ovat osa kuvaa tekivät jopa paatuneim-
mistakin leiriohjaajista niin rekiä, poroja 
kuin pöytiäkin.

Perjantain kuluessa majoituttiin, tutus-
tuttiin ja etsittiin rannalla sattuneeseen 
kuoleman tapaukseen liittyviä vihjeitä 
erinäisistä Hietasaaren paikoista, kuten 
Ponipihalta ja Vauhtipuistosta. Lau-
antaina oli kaupunkipäivä ja aamusta 
lähdettiin vaeltamaan kohti keskustaa. 
Aamupäivä kului Kauppahallissa, Val-
veella ja Oulun linnan kellarissa – nuo-
ret kuulivat niin paikallishistoriaa kuin 
kummitustarinoita paikkoihin liittyen. 
Valveella ja Kauppahallissa menneisyy-
destä kertoivat menneisyyden muiste-
luihin osallistuneet entiset omaishoita-
jat. Ommaiskortteerilla syödyn lounaan 
jälkeen koetettiin tutustua graffitimaala-
uksen saloihin Hollihaassa. Toisinaan on 
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voimavaralähtöinen 
elämäntaidot ryhmä
”kaikki oli kiVaa paitsi kävely”

niitä hetkiä, jolloin kuvittelet ottaneesi 
kaikki sääolosuhteet huomioon ja sitten 
huomaat, että olet unohtanut navakan 
tuulen mahdollisuuden. Enemmän kuin 
raikkaan tuulahduksen saattelemaan 
saatiin kuitenkin muutama sana seinään 
ja ulkoilusta uupuneet nuoret pääsivät 
kirmaamaan Valkean lämpöisiin hoiviin. 
Apostolin kyyti oli tarjolla myös kau-
pungista leirikeskukselle. Jahka tästä 
kurjuuden kurimuksesta oli selvitty, 
aloitettiin illanvieton järjestäminen. 
Illan kekri- ja kauhujuhla kului discopo-
pin soidessa, nakkisormia syödessä ja 
kauhumaskeerauksen merkeissä. Vain 
vaille naurislyhtyjä jäi tämä ilta.
 
Siinä missä perjantaina ja lauantaina oli 
varmasti saatu täyteen kaikki askelra-
jat, joita erinäiset tekniset laitteet meiltä 
vaativat niin sunnuntaina pitäydyttiin 
mahdollisimman vähäisessä liikun-
nassa. Nuoret olivat tehneet leiriteh-
tävän ennen leiriä ja olivat haastatel-
leet Yhdessä ilman ikärajaa -teemalla, 

jotain itseään iäkkäämpää ihmistä (osa 
oli haastatellut mummua tai pappaa 
osa vanhempiaan tai opettajiaan jne.) 
heidän elämänsä tärkeistä asioista. 
Leirillä pohdittiin myös nuorille itselleen 
tärkeitä asioita. Iäkkäämpien tuttavien 
top 5 tärkeät asiat olivat: perhe, terveys, 
ystävyys, työ sekä koti & rakkaus jaetul-
la viidennellä sijalla. Vastaavat nuorten 
tärkeät asiat olivat: perhe, ystävät, lem-
mikit, koti sekä rakkaus, harrastukset 
ja kalalaulu jaetulla viidennellä sijalla. 
Sukupolvesta riippumatta näyttävät sa-
mankaltaiset asiat olevan meille kaikille 
kuitenkin kovin tärkeitä.  
Sunnuntaiaamuna ei sitten tämän työ-
pajan jälkeen ehditty juuri muuta kuin 
pakata (niin tavarat kuin eväät) ja toivoa 
ettei vielä tarvitsisi lähteä kotiin. Tosiaan 
tyypillisin palaute leiristä olikin jo otsi-
kossa ”Kaikki oli kivaa paitsi kävely”. <3

Tiia Ikonen
Perhetyön kehittäjä

Osol 1_2019.indd   42 22.1.2019   14:20:01



43

Osol 1_2019.indd   43 22.1.2019   14:20:02



44

Tutustu palvelutarjontaamme: www.mediterapia.fi

www.rokua.com
/kuntoutus

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

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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keho ja mieli

ODL Hoivapalvelut  |  www.odl.fi/asuminen-ja-hoiva

Viihtyisät palvelukotimme – Vesper-kodit Oulussa, Limingassa ja Ylitorniolla, 
Sotainvalidien Veljeskoti Oulussa sekä Pieni Pelakuu Kempeleessä – tarjoavat mukavaa ja 
turvallista asumista sekä laadukkaita asumispalveluja rauhallisessa ympäristössä. 

Kodeissamme asukkaat saavat kokea niin yhdessä tekemisen riemua kuin omaa rauhaa. 
Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökuntamme pitää huolen kodeistamme ja niiden 
asukkaista ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. 

Tarjoamme sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista asumista, asukkaan tarpeen mukaan. 
Asumiseen voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.

Kysy vapaita paikkoja ja sovi tutustumiskäynti!

Oulun Vesper-koti  Outi Rautio p. 050 312 5625
Limingan Vesper-koti  Mirja-Liisa Mylly p. 050 312 8299 
Ylitornion Vesper-koti  Jaana Kreivi-Leppänen p. 050 312 6125
Sotainvalidien Veljeskoti  Kerttu Jaakola p. 050 312 5638
Pieni Pelakuu  Maija Hyttinen p. 050 312 8262
 

Hyvinvoivaa ja tasapainoista 
elämää palvelukodeissamme

Oululainen Caritas tarjoaa 
monipuolisia palveluja ikäihmisille 

ja vammaisille henkilöille. 
Meiltä saat kattavat kotihoidon, 

(myös omaishoitajan vapaa kotihoi-
tona), henkilökohtaisen avun, 

palveluasumisen ja kuntoutuksen 
palvelut hyvän arjen tueksi.

SOITA 044 999 1919 
Puhelinpalvelumme palvelee 

 ma-to 8-16 ja pe 8-15

www.caritaslaiset.fi
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Oulun seudun omaishoitajat ry 

Ommaiskortteeri 
Kumppanuuskeskus, 
Isokatu 47. katutaso 

Avoinna arkisin klo 10.00-14.00.  
p. 08 882 1690

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p. 040 526 8105

www.osol.fi
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