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toiminnanjohtajan palsta                                                    

nÄe, huomaa, kuule - tunnista 
omaishoitaja!

Oulun seudun omaishoitajat ry on 
omaishoidon asiantuntija ja puoles-
tapuhuja. Me autamme omaisistaan 
huolehtivia henkilöitä ja heidän lä-
heisiään jaksamaan paremmin 
arjessaan ja huolehtimaan 
hyvinvoinnistaan. Tarjo-
amme tietoa, tukea ja 
toimintaa, edistäm-
me omaishoitajien 
oikeuksia ja kehi-
tämme innovatii-
visia palveluita.

onko 
omaishoito-
tilanteen 
tunnistami-
nen Vaikeaa?

Sanoisin että kyllä 
on! Meillä Oulun seudun 
omaishoitajat yhdistyksessä 
on vuosittain joku tärkeä teema, 
jota tuomme esille kaikessa toiminnas-
samme vuoden aikana. Vuoden 2019 
teema liittyy juurikin omaishoitotilan-
teiden tunnistamiseen. Teeman tarkoi-
tuksena on nostaa esille omaishoitoti-
lanteiden tunnistamisen keinoja, sekä 
auttaa ihmisiä tunnistamaan erilaisia 
omaishoitotilanteita. Teeman avul-
la tehdään edelleen tunnetuksi myös 
monimuotoista omaishoitajuutta, mikä 
tarkoittaa sitä, että omaishoitajat voivat 
olla monen ikäisiä ja hoidettavat voivat 
olla iältään vauvasta vaariin. 

Omaishoidon monimuotoisuuden 
tunnistaminen on tärkeää, sillä yleen-
sä ihmisten mielikuvat omaishoidosta 
liittyvät vanhuksiin, jotka hoitavat omaa 
puolisoaan. Tämä mielikuva tuo myös 
lisähaastetta muunlaisten omaishoitoti-
lanteiden tunnistamiseen.

tunnistaako 
omaishoitaja 

itse olevansa 
omaishoitaja?

Hyvin yleis-
tä on se, että 
omaishoitaja 
itsekään ei tun-
nista olevansa 
omaishoitaja. 
Lain mukaan 

omaishoitaja on 
henkilö, joka on 

tehnyt sopimuksen 
omaishoidosta kun-

nan kanssa. 
Laajemmin käsitettynä 

omaishoitaja voi olla kuka vain, 
joka tuntee olevansa vastuussa jonkun 
läheisensä hoidosta ja huolenpidosta. 
Läheinen voi olla oma lapsi, oma van-
hempi, puoliso, sisarus, ystävä tai muu 
läheinen. 

Me yhdistyksenä autamme kaikkia 
heitä, jotka kokevat olevansa omaishoi-
tajia, emmekä koskaan kysy virallista 
omaishoitosopimusta tai yhdistyksen 
jäsenyyttä asiakkailtamme.



4

hallituksen pakeilta

missä omaishoitajia tunniste-
taan heikosti?

Asiantunteva ohjaus ja neuvonta tulevat 
olemaan omaishoitajien kannalta ensi-
arvoisen tärkeitä asioita tulevaisuudes-
sa, kun sote-uudistus jossakin muodos-
sa tulee tapahtumaan. Peruspalveluissa 
tulee tunnistaa omaishoitajat ja tukea 
heitä riittävästi, jotta ihmisten asuminen 
omassa kodissaan mahdollistuu hy-
vin ja laadukkaasti. Olen yli 20 vuot-
ta tehnyt töitä omaishoitajien parissa 
ja huomannut, että ehkäpä heikointa 
omaishoitotilanteiden tunnistaminen on 
perusterveydenhuollossa ja erikoissai-
raanhoidossa. Tämä voi johtua siitä, että 
terveydenhuollossa keskitytään yleen-
sä hoidettavan sairauksiin ja asioihin. 
Mutta kysyykö siellä kukaan omaishoi-
tajalta ”Kuinka sinä jaksat omaishoitaja-
na?”.

Toivon teille kaikille hyvää loppuvuotta 
ja toiveikasta uutta vuotta 2020!

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja

hallituksen jäsenenä aktii-
visesti omaishoidon puolesta 
puhuVassa yhdistyksessä

Oulun seudun omaishoitajat ry on rei-
lun 20:n toimintavuoden aikana noussut 
omaishoidon asioiden merkittäväksi 
omaishoidon puolestapuhujaksi täällä 
Oulun alueella sekä koko Suomessa, 
ollen toiseksi suurin yhdistys Helsingin 
yhdistyksen jälkeen. Olen jo useamman 
vuoden ajan saanut olla näköalapai-
kalla hallituksessa osaltani tukemassa 
sekä yhdistyksen tekemiä erittäin mo-
nipuolisia toimia omaishoidon hyväksi 
että jatkuvaa innokasta uusien tukitoi-
mien kehittämistä.

Mukana oloni edunvalvontatyöryh-
mässä antaa mahdollisuuden seurata 
omaishoidon tilannetta sekä paikallisel-
la että valtakunnan tasolla sekä pyrkiä 
vaikuttamaan omaishoidon asioiden 
parantamiseksi.  Merkillepantavaa on, 
että vaikka maassamme kotona asu-
minen nähdään ensisijaiseksi asumisen 
muodoksi, niin omaishoidon tuki on 
edelleen määrärahasidonnainen palve-
lu, joskin useat toiminta-alueen kunnat 
Oulu mukaan lukien ovat tehneet pää-
töksen, että omaishoidon tuki myönne-
tään kaikille kriteerit täyttäville.
Myöntämiskriteerit ovat edelleen kun-
takohtaiset, joten omaishoitajat ja hoi-
dettavat eivät tältäkään osin ole tasa-
vertaisessa asemassa. 

Omaishoitajilta ja läheisiltä saatavat 
monipuoliset kokemustiedot ja toimin-
taehdotukset ovat kullanarvoisia ja niitä 
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yhdistyskin sitten omalta osaltaan vie 
eri vaikutuskanavien kautta päättäjil-
le tiedoksi ja toimintojen kehittämisen 
pohjaksi. Moni asia on kuitenkin valta-
kunnan päättäjien käsissä - omaishoi-
don tukilain uudistaminen etunenässä. 
Toivon mukaan myös muiden lakien 
uudistamisessa huomioidaan omaishoi-
don merkityksellisyys olla keskeinen 
palvelu kotona asumisen mahdollista-
jana.
 
Omaishoitajan saaman palkkion ei pitäi-
si vaikuttaa hoidettavalle myönnettävän 
kotihoidon palvelun asiakasmaksun 
määräytymiseen. Kun omaishoitajalle 
myönnetään jaksamisen turvaamisek-
si lakisääteisen vapaan lisäksi myös 
harkinnanvaraista vapaata, niin asia-
kasmaksun tulisi olla näiden vapaiden 
osalta lakisääteisen vapaan maksun 
suuruinen. 
 
Koska omaishoito on monimuotoinen 
kokonaisuus ja omaishoitajan jaksa-
misen tukeminen eräs keskeisimmistä 
asioista, niin onnistumisen edellytyk-
senä on mm. perusteellinen palvelujen 
tarvekartoitus ja suunnitelma. Tässä yh-
teydessä olisi hyvä jo selvittää perheen 
taloudellinen mahdollisuus käyttää 
niitä hoidettavalle tarpeellisia palveluja, 
mitkä ovat edellytys vaativan hoitotyön 
ja omaishoitajan jaksamisen kannalta.

Hallituksen jäsenyys on avannut myös 
mahdollisuuden Oulun vammaisneu-
voston jäsenyyteen yhdistyksen edus-
tajana. Vammaisneuvosto on kuntalain 
mukainen Oulun kaupungin ja sen 

alueella asuvien vammaisten ja pit-
käaikaissairaiden yhteistyöelin. Vam-
maisneuvosto vaikuttaa vammaisten 
ihmisten tärkeisiin asioihin, kuten päi-
vittäisistä toiminnoista suoriutuminen, 
liikkuminen, asuminen, elinympäristö, 
osallisuus, yhdenvertaisuus, hyvin-
vointi ja terveys.  Vammaisneuvostoa 
kuullaan eri asioissa ja neuvosto antaa 
lausuntoja; mm. eri palvelujen myöntä-
misperusteet tulevat ennen hyväksy-
mistä vammaisneuvoston käsittelyyn ja 
neuvosto antaa niistä lausunnot.

Tällä hetkellä kovasti puhuttavia asioita 
ovat mm. kuljetuspalvelun toimivuus, 
esteettömyys, omaishoitajan vapaan 
aikainen tilapäishoito ja palvelujen saa-
vutettavuus. Monet asiat, jotka tulevat 
vammaisneuvoston käsittelyyn anta-
vat mahdollisuuden tuoda esille myös 
omaishoidon näkökulman.

Edunvalvontatyö ei aina ratkaise esillä 
olevaa ongelmaa, mutta tuo asioita 
esille ja tietoisuuteen ja vie pitkäjäntei-
sesti omaishoidon asioita eteenpäin.

Mukavaa syksyä ja alkutalvea

Kaisu Rundelin
hallituksen jäsen
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Kummiopiskelijatoiminnan tavoitteena on saada omaishoi-
toperheelle nimetty kummiopiskelijapari, joka käy viikoittain 
perheessä opintojensa ajan, antaen omaishoitajalle hetken 
hengähdystauon sekä omaishoidettavalle virkistystä arkeen. 
Kummiopiskelijatoiminnassa on mukana ikääntyneitä 
omaishoitoperheitä, erityislapsiperheitä ja etäomaishoitajia.  

Kummiopiskelijatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Oulun 
seudun ammattiopisto OSAOn kanssa. Kummiopiskelijatoi-
minta kuuluu lähiavustajaopiskelijoiden opintoihin ja heillä 
on lukujärjestykseen merkitty tietty ajankohta toiminnan to-
teuttamiselle.  

Kummiopiskelijatoimintaa arvioidaan ja kehitetään vuosit-
tain yhdessä Oulun seudun omaishoitajien, OSAOn koulu-
tuspäällikön, yhdysopettajien, opiskelijoiden sekä toimin-
taan osallistuvien perheiden kanssa. Kummiopiskelijatoi-
minta on mallinnettu Innokylään. Kummiopiskelija-toiminta-
malli oli TERVE-SOS finalistien ja Vanhustyön keskusliiton 
Vuoden vanhusteko – palkintoehdokas vuonna 2015 sekä 
Talentian Hyvä käytäntö- palkintoehdokkaiden joukossa 
vuonna 2016. 

 

Kummiopiskelijatoiminnalla 
taataan pidempikestoinen 

arjen tuki omaishoito- 
perheille 

 

Kummiopiskelijatoiminta  
parantaa omaishoitajan ja 

omaishoidettavan  
hyvinvointia 

 

Maksutonta toimintaa  
omaishoitoperheille 

 

Kaikenlaisille omaishoito-
perheille Oulun alueella 

 

Opiskelijoiden mielestä  
parasta käytännön  

harjoittelua 

Lisätietoa: 
 

OULUN SEUDUN  
OMAISHOITAJAT RY 
Isokatu 47, katutaso 

90100 Oulu 
 

marja.heikkinen@osol.fi 
p. 040 501 9119 

 

oulunseudunomaishoitajat.fi 



7

edunValVontaa ja vaikuttamista - palsta

kansanedustajat Vierailulla 
- omaishoidon edellytykset on 
turvattava

Elokuun lopulla saimme mielui-
sia vieraita yhdistykseen. Alueem-
me kansanedustajat vierailivat Oulun 
seudun omaishoitokeskuksessa Om-
maiskortteerissa. Yhdistyksemme 
edunvalvontatyöryhmä päätti kevään 
kokouksessaan kutsua alueemme 
kansanedustajat koolle puhumaan 
ajankohtaisista omaishoitoa koskevista 
asioista.

Kutsutuista paikalle pääsivät Hanna 
Sarkkinen (vas.), Mari-Leena Talvitie 
(kok.) sekä Janne Heikkinen (kok.). Yh-
distyksestä paikalla olivat työntekijät 
Minnamaria, Tiia, Heini sekä Salla ja 
hallitusedustajina puheenjohtajamme 
Taina Pitkänen-Koli sekä Kaisu Runde-
lin.

Keskustelu oli kaiken kaikkiaan hyvin 
vapaamuotoista ja myönteistä. Toimin-
nanjohtajamme Minnamaria Salminen 

esitteli Omaishoitajaliiton vaali- ja halli-
tusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleis-
sa 2019. Keskustelua kävimme muun 
muassa työn ja omaishoidon yhteen-
sovittamisesta sekä riittävistä määrä-
rahoista, yhtenäisistä tukikriteereistä 
ja suuremmasta omaishoidon tuen 
määrästä;

”Omaishoitajaliitto vaatii, että työn ja 
omaishoidon yhteensovittamista tulee 
helpottaa. Tarvitaan valtion nimittämä 
omaishoidon ja työelämän yhteenso-
vittamista kehittävä työryhmä, jossa on 
monialainen edustus myös työmarkki-
naosapuolista. Työryhmän tulee laatia 
suositukset lainsäädännön kehittämi-
seksi.” (lähde Omaishoitajaliitto ry)

Tämä herätti kansanedustajien kesken 
keskustelua etäomaishoitajan määritel-
mästä, sillä useinhan juuri etäomaishoi-
tajat ovat työssäkäyviä hoivatyötä 
tekeviä henkilöitä. Etäomaishoidon 
tukemattomuus yhteiskunnassamme 
kirvoitti myös kiinnostavia näkökulmia 
esiin. Keskustelimme yhdessä kotita-
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lousvähennysmahdollisuudesta etä-
omaishoitajien läheisilleen ostamiin 
palveluihin. Kotitalousvähennyksen 
käyttö on mahdollista tällä hetkellä kui-
tenkin vain samassa taloudessa olevia 
ihmisiä, joten esimerkiksi etäomaishoi-
tajat eivät sitä voi omaishoivatyössään 
hyödyntää.

Keskustelua käytiin myös omaishoita-
jien suppeammista eläkekertymistä 
suhteessa työssäkäyvään kansalaiseen. 
Eläkelainsäädäntöä tulisi myös miettiä 
uudelta kannalta.

”Kaikille kriteerit täyttäville omaishoi-
tajille tulee tarjota omaishoitosopimus. 
Kriteereiden tulee olla samat kaikissa 
kunnissa tai maakunnissa. Lisäksi kun-
tien tai maakuntien mahdollisuus evätä 
omaishoidon tuki vetoamalla määrära-
hasidonnaisuuteen tulee poistaa.” (läh-
de Omaishoitajaliitto ry)

Tämä hallitusohjelmatavoite herät-
ti keskustelua mm. omaishoidontuen 

kriteereistä. Esitimme, että omaishoi-
dontuen kriteerien tulisi olla erilliset 
ikääntyneiden ja lasten osalta. Myös 
vapaapäiväjärjestelyjen, kuten harkin-
nanvaraisten vapaiden asiakasmaksui-
hin toivoimme kevennystä.

On aina suuri ilo ja hyödynnettävä tilai-
suus tavata yhteiskuntamme päättäjiä. 
Heidän kauttaan yritämme rakentaa 
juuri sellaista yhteiskuntaa, minkä so-
pivaksi koemme. Ja koska omaishoi-
to koskettaa lähes jokaista jossakin 
vaiheessa elämää omaishoitajana tai 
hoidettavana, on tärkeää pitää tästä 
yhteisestä asiasta huolta!

Salla Jämsén
Vastaava perhetyön kehittäjä
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yhdistyksen tapahtu-
miin ilmoittautuminen

mistä on kyse?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuli 
EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi 
toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituk-
sena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuo-
jakäytäntöjä ja parantaa yksityisyyden-
suojaa.

Uudella asetuksella vahvistetaan ih-
misten oikeuksia. Se antaa paremmat 
edellytykset kontrolloida omia hen-
kilötietojaan ja helpottaa tiedonsaan-
tia omien henkilötietojen käsittelystä. 
Rekisteröidyille tulee antaa selkeällä 
ja ymmärrettävällä tavalla tietoa siitä, 
miten heidän tietojaan käsitellään. Näitä 
vaatimuksia me yhdistyksessä haluam-
me noudattaa ja toimia siten, että käsit-
telemämme henkilötiedot ovat turvas-
sa ja vain siinä käytössä, jota varten ne 
on kerätty.

yhdistyksen tapahtumat
Yhdistyksen järjestämään tapahtumaan 
ilmoittautuessa henkilö hyväksyy sen, 
että ilmoittautumisessa tarvittavia tie-
toja voidaan siirtää tapahtuman järjes-
täjälle käytännön järjestelyjä ja yhtey-
denpitoa varten. Tapahtumissa voidaan 
myös valokuvata ja kuvat julkaista 
yhdistyksen nettisivuilla tai sosiaalisen 
median kanavissa.
Rekisteriselosteet: www.osol.fi/yhdis-
tys/rekisteriselosteet/

Lisätietoja: 
Salla Jämsén 
Tietosuojavastaava
p. 040 771 0266

kenelle palvelu tarkoitettu?

KOTAS-keskuksen puhelintuki on tar-
koitettu Oulun kaupungin palveluiden 
piirissä oleville ikäihmisille, jotka ovat 
omaishoidossa, kotihoidossa tai tehos-
tetussa palveluasumisessa.

Puhelintuen tavoitteena on huolehtia 
ikäihmisten turvallisesta kotiutukses-
ta, tukea kotona asumista, sekä tuoda 
sairaanhoitoa asiakkaan luokse jos ter-
veydentilassa on huolen aihetta. 

KOTAS-yhteydenotot ovat terveyden-
huollon konsultaatiota, jos omaishoi-
dettavalla tulee akuutti tilanne kotona 
terveydentilaan liittyen: KOTAS-kes-
kuksen sairaanhoitajalta voi kysyä hoi-
dettava terveydellisiin asioihin liittyviä 
kysymyksiä.

KOTAS-keskuksen sairaanhoitaja työs-
kentelee Oulun yhteispäivystyksen 
tiloissa. Puhelintuen sairaanhoitajan 
työparina työskentelee liikkuva sai-
raanhoitaja, joka tekee yhteistyötä ko-
tihoidon ja tehostetun palveluasumi-
sen yksiköiden työntekijöiden kanssa 
virka-ajan ulkopuolella. KOTAS-hoita-
jat voivat tarvittaessa konsultoida lää-
käriä. Hätätilanteessa soita aina 112.

kotas-keskuksen puhelintuki 
on aVoinna 

joka päivä klo 7-22. 

Puhelinnumero 
044 703 6947

kotas - keskus
 kotona asumisen tuki
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omaishoitajuus nähdään usein 
roolina, joka niVoutuu usein 
jo olemassa olevien roolien 
rinnalle. 

Oman lapsen sairaus tai vamma voi 
olla vanhemmalle alku uuden identi-
teetin rakentumiselle. Omaishoitajai-
dentiteetin muodostumisen kannalta 
on tärkeää, että omaishoitaja kokoaa 
kaikki omaan elämäänsä liittyvät roolit 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Olennai-
nen osa identiteetin muotoutumiselle 
onkin se, että henkilö tunnistaa itsensä 
omaishoitajaksi. Mielikuvaan itsestä eri-
tyislapsen vanhempana voi olla vaikeaa 
mahduttaa lisäksi uutta roolia lapsen 
omaishoitajana. Lapsen vanhemmat 
haluavat olla ensisijaisesti lapsen isiä ja 
äitejä, vaikka toimivatkin kokopäiväises-
ti lapsen omaishoitajina. Omaishoitajan 
rooli kertoo myös muille ihmisille, että 
perheessä on erityistä tukea tarvitseva 
lapsi, joka tarvitsee apua ja hoivaa arjen 
sujumiseen.

Erilaisten roolien yhteen nivoutumises-
sa voi omaishoitaja kohdata ennakko-
luuloja. Varsinkin miehet joutuvat naisia 
useammin perustelemaan omaishoi-
tajaksi ryhtymistä muille ihmisille, sillä 
läheisen hoivaaminen nähdään yhä 
edelleen enemmän naisen tehtävä-
nä. Myös omaishoitoon liittyvät julkiset 
keskustelut ja yhteiskunnan asenteet 
vaikuttavat siihen, millaisena omaishoi-
tajuus nähdään tänä päivänä.

Sairaan tai vammaisen lapsen hoita-
minen on vaativaa ja vastuullista työtä, 

johon molemmilla vanhemmilla on 
oikeus osallistua. Omaishoitajan roolis-
sa vanhemmat ovat lapsensa asioiden 
asiantuntijoita.  Vanhemmat tietävät 
usein kokemuksensa kautta parhaiten, 
miten lasta hoidetaan hänen tarpeiden-
sa mukaisesti.  Omaishoito on merkit-
tävää työtä, sillä sen ansiosta erityistä 
tukea ja hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori 
saa asua kotona tutussa ja turvallisessa 
ympäristössä rakkaiden ihmisten lähel-
lä. Erityislapsen vanhemmat toivovat-
kin, että he voisivat elää mahdollisim-
man tavallista lapsiperheen arkea.

Vanhempien rooli lapsen omaishoi-
tajana voi olla koko elämän mittainen 
tehtävä. Omasta lapsesta huolehtimi-
nen ei välttämättä lopu, vaikka lapsi 
muuttaisi pois kotoa. Myös huoli lapsen 
voinnista ja pelko epävarmasta tulevai-
suudesta ovat suuresti läsnä erityislas-
ten vanhempien arjessa. Jotkut erityis-
lapsen vanhemmat joutuvat tekemään 
elämässään erilaisia kompromisseja, 
esimerkiksi jättäytymään pois töistä ja 
harrastuksista, jotta voivat hoitaa las-
taan kokopäiväisesti. Lapsen erityisyys 
tuokin vanhemmuuteen usein uusia 
merkityksiä, esimerkiksi vanhemmat 
oppivat iloitsemaan suuresti lapsen 
pienistäkin edistysaskeleista.

Erityislapsen vanhemmat saattavat 
kokea välillä epävarmuutta sekä omien 
kykyjen ja taitojen riittämättömyyttä 
lapsen hoitamisessa. Tällaisissa tilan-
teissa läheisverkoston tuki sekä vertais-
tuki ovat erittäin tärkeässä asemassa. 
Myös omaishoidon tuen oikeuksista ja 

erityislapsen vanhemmuus ja omaishoitajuus
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lapsen muista palveluista taisteleminen 
syö vanhempien voimavaroja varsinkin 
silloin, kun hylättyjä päätöksiä on saatu 
usein.

mistä saada tukea ja voima-
varoja arkeen?

Pähkinänsärkijät-verkosto toteutti 
laajan kyselyn erityistä tukea tarvitse-
vin lasten vanhemmille vuonna 2018. 
Kyselyyn osallistuneet erityislasten 
vanhemmat kokivat saavansa eniten 
voimavaroja sosiaalisten suhteiden 
ja ystävyyssuhteiden kautta.  Tämän 
lisäksi vanhemmat luettelivat voiman-
lähteiksi oman vapaa-ajan, liikunnan, 
vertaistuen, luonnon, hassuttelun, 
musiikin sekä riittävän unen. Myös 
työ ja opiskelu lisäävät omaishoitaja-
na toimivan vanhemman voimavaroja, 
mikäli työ ei ole kuormittavaa. Työn ja 
opiskelun aikana vanhempi saa hetken 
hengähtää kodin ulkopuolella. Tärkein-
tä kuitenkin on, että erityislapsen van-
hempi löytää omia voimavaroja lisääviä 
asioita elämäänsä, jotka lisäävät hänen 
hyvinvointiaan ja jaksamista.

Monet omaishoitajat saavat voimaa 
arkeen myös omaishoitajien vertaistu-
kiryhmistä tai omaishoitajille suun-
natuista keskustelutilaisuuksista. 
Vertaistuki lisää parhaimmil-
laan omaishoitajan jaksa-
mista ja hyvää oloa, sekä 
ehkäisee syrjäytymistä.

Vertaistukiryh-
mään osal-
listumisen 
tärkein 
kään-
ne-

kohta on se, että erityislapsen van-
hempi huomaa, ettei hän ole yksin 
tässä elämäntilanteessa. Myös omien 
kokemusten ääneen sanominen auttaa 
vanhempaa nimeämään kokemiaan 
tunteita ja ajatuksia. Omasta elämänti-
lanteesta poikkeavien omaishoitokoke-
musten kuuleminen auttaa omaishoi-
tajaa ymmärtämään, että jokainen 
omaishoitotilanne on erilainen ja 
jokaisessa niissä on omat haasteensa ja 
ilonhetkensä.

Jenna Tapio
sosionomiopiskelija 
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asiakasmaksut ja 
maksukatto

maksukatto

Maksukaton avulla vältetään kohtuut-
toman korkeiksi nousevia kunnallisia 
sosiaali- ja terveysmaksuja. Maksuka-
ton raja on 683 euroa.  Jos asiakkaan 
vuotuiset maksut ylittävät maksukaton, 
on avopalveluiden käyttö asiakkaalle 
loppuvuoden maksutonta. 

Asiakkaalle annetaan todistus maksu-
katon täyttymisestä. Todistusta varten 
asiakkaan tulee lähettää kaikki laskut 
maksukattoa kerryttäneistä asiakas-
maksuista osoitteeseen: Monetran las-
kutus, PL 75, 90015 Oulun kaupunki. 
Kuoreen tulee merkitä sana ”Maksukat-
to”. 

Vaihtoehtoisesti todistuksen voi hakea 
virka-aikana myös Monetran laskutuk-
sesta, Torikatu 10, 90100 Oulu. Todis-
tusta hakiessaan asiakkaalla tulee olla 
mukana laskut maksukattoa kerryttä-
neistä asiakasmaksuista.

Lisätietoa maksukatosta löydät 
www.ouka.fi/oulu/asiakasmaksut/
maksukatto 

maksuajan pidentÄminen

Erääntymättömiin asiakasmaksuihin on 
mahdollista myöntää lisää maksuai-
kaa. Käytetystä maksuajasta peritään 
korkoa. 
Puhelinnumerot, joista voi kysyä mak-
suajan pidennystä

 Z 08 5585 4770, maksukatto/laskutus 
(enintään 1 kk maksuaikaa)

 Z 08 5585 4145, asiakasmaksuyksikkö 
(enintään 3 kk maksuaikaa)

 Z 044 703 6901, hyvinvointipalve-
luiden asiantuntija (enintään 6 kk 
maksuaikaa)

asiakasmaksun perimättä jät-
täminen ja alentaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksulain 11§ 1 mom. velvoittaa kunnan 
alentamaan tai jättää perimättä mak-
sua, mikäli maksun periminen vaaran-
taa henkilön tai perheen toimeentulon 
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteutumista. 
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelui-
den asiakasmaksujen alentamisesta ja 
perimättäjättämisestä päättää hyvin-
vointipalvelujen asiantuntija.
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oulun asianajaja-
päivystys

maksutonta neuvontaa

Asianajajaliiton Oulun paikallisosaston 
asianajajapäivystys tarjoaa maksuton-
ta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa 
asioissa. Asianajaja neuvoo päivystyk-
sessä, onko tilanteeseen tarpeellista 
hakea oikeudellista asiantuntija-apua, 
sekä ohjaa asiakasta tarvittaessa asiaan 
perehtyneen asianajajan tai viranomai-
sen puoleen.  

asianajajapäiVystysajat

Päivystys sijaitsee Oulun pääkirjastolla, 
Kaarlenväylä 3. Päivystysaika on kello 
17-19.

Syksyllä 2019 
Seuraavina keskiviikkoiltoina:
13.11. ja 11.12.

Keväällä 2020
Seuraavina keskiviikkoiltoina:
15.1., 12.2., 4.3. ja 25.3.

Verratonta 
vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoistoiminnasta 
sisältöä elämään!

Oulun seudun omaishoitajat ry etsii 
joukkoihinsa kaikenikäisiä vapaaeh-
toistoimijoita Oulun seudulta. 

Sinulla on mahdollisuus toimia mo-
nenlaisissa vapaaehtoistehtävissä joko 
kertaluontoisesti tai sitoutua pidempiai-
kaiseen vapaaehtoisuuteen. Voit toimia 
mm. tapahtuma-avustajana, ommais-
kahvilan vapaaehtoisena tai kyläkum-
mina. Haluaisitko sinä olla yksi heistä?

Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mah-
dollisuuden auttaa muita, itselle hyvää 
mieltä, kuulut yhteisöön, tapaat uusia 
ihmisiä ja saat paljon uusia kokemuksia.

Tarjoamme vapaaehtoisillemme tukea, 
ohjausta ja lisäkoulutusta. Tekemästä-
si vapaaehtoistoiminnasta voit saada 
myös todistuksen! 

autetaan yhdessä omaishoita-
jia jaksamaan paremmin!

Ota yhteyttä, kerromme lisää! 
Marja Heikkinen, p. 040 501 9119
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kerho on tarkoitettu sinulle, jonka 
omaishoitajuus on päättynyt hoi-
dettavan kuolemaan. 

Olet työstänyt oman suruprosessin 
siten, että olet valmis ja halukas kat-
somaan avoimin mielin kohti tulevai-
suutta. Ryhmässä etenemme ver-
taisiltamme tukea ja voimaa saaden, 
suuntaamme ajatukset huomiseen – 
kohti valoa

Suruprosessin työstäminen on voinut 
tapahtua esim. osallistumalla Elämä-
niloa -kurssille tai seurakunnan suru-
ryhmään. Katse huomiseen -kerho ei 
ole sururyhmä. Jokaisen uuden osallis-
tujan kanssa käymme henkilökohtaisen 
keskustelun.

Tämän vuoden lopetamme juhlalli-
sesti yhteisellä jouluaterialla tiistaina 
3.12. Aika ja paikka täsmentyy syksyn 
kuluessa.

Kokoonnumme keväällä 2020 tuttuun 
tapaan kuukauden ensimmäisenä tiis-
taina Oulun seudun omaishoitokeskuk-
sessa Ommaiskortteerissa, osoitteessa 
Isokatu 47, katutaso.

Ti 3.12.2019 Syksyn viimeinen tapaa-
miskerta
Ti 4.2.2020 klo 14.00–15.30
Ti 3.3.2020 klo 14.00–15.30
Ti 7.4.2020 klo 14.00–15.30
Ti 5.5.2020 klo 14.00–15.30

Katse huomiseen -kerhon ohjaajina toi-
mii vertaiset, vapaaehtoiset Anna-Liisa 
ja Marjukka.

Ilmoittautuminen uusille kerhoon tuli-
joille: Marja Heikkinen p. 040 501 9119

Lisätietoja
Anna-Liisa Kallio p. 040 8390 688
Marjukka Kontio p.  040 0817 468

katse huomiseen -kerho
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reiskan corner

reiskan corner -juttusar-
jassa yhdistyksen erityistä 
energiaa -hankkeen perhetyön 
kehittäjä tuukka reinikainen 
kertoo näkemyksiään ja ko-
kemuksiaan erityislapsiperhe-
työstä kehittämishankkeen 
matkan Varrelta.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Eri-
tyistä Energiaa -hanke (2018-2020) on 
kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. 
Hanke tähtää erityislapsiperheiden 
eriarvoisuuden vähentämiseen järjes-
tölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhe-
työn avulla. Hanke on osa STEA:n Kai-
kille eväät elämään -avustusohjelmaa. 

Erityistä Energiaa tarjoaa perhetyötä 
perheille, joissa on kotona asuva alle 
29-vuotias erityistä tukea tarvitseva 
lapsi tai nuori. Lapsen diagnoosilla tai 
tuen tarpeilla ei ole väliä, vain tunne 
siitä, että perhe tarvitsee tukea ja apua, 
riittää. Perhetyö on tarkoitettu erityis-
lapsiperheille, jotka eivät tällä hetkel-
lä saa omaishoidontukea, palveluita 

kehitysvammalain perusteella, eivätkä 
Oulun kaupungin tuottamaa perhe-
työtä. Viimeksi mainittuja rajoituksia 
perhetyöhön osallistumiseen ohjaa-
vat rahoittajan linjaukset. Tarkoitukse-
na on löytää niitä erityislapsiperheitä, 
jotka ovat julkisen palvelujärjestelmän 
tavoittamattomissa, ns. väliinputoajien 
asemassa.

Hankkeen kolmivuotisen elinkaaren 
aikana tavoitamme yhteensä 15 eri-
tyislapsiperhettä. Nämä kohtaamiset 
tapahtuvat käytännössä kolmen per-
hetyöjakson aikana. Tätä kirjoitettaes-
sa olemme juuri ohittaneet hankkeen 
puolivälin ja toisen perhetyöjakson vii-
meinen kolmannes lähenee loppuaan. 
Perhetyöjaksoilla olemme saaneet 
tutustua kertakaikkisen upeisiin perhei-
siin ja työ on ollut mitä antoisinta sekä 
meille, että toivottavasti myös perheille. 
Mitä sitten olemme tähänastisella mat-
kallamme erityislapsiperhetyön kehit-
tämismaailmassa oppineet?

Julkinen järjestelmä on Suomessa yk-
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silökeskeinen. Järjestelmä ehdollistaa 
perheet näkemään tuen tarpeet vain 
erityislapsen kautta. Yksilökeskeinen 
järjestelmä tekee perheistä ja heidän 
lähiympäristöistään näkymättömiä. 
Erityistä Energiaa pitää perhetyössään 
lähtökohtana perheen yksilöllistä koh-
taamista. Olemme halunneet nähdä 
perhetilanteen kokonaisuutena, emme 
pelkästään yhden perheenjäsenen, 
esim. erityislapsen tuen tarpeiden tai 
koettujen haasteiden kautta.

Kokemuksiemme mukaan erityislap-
siperhetyössä on olennaisen tärkeää 
tiedostaa, että tukea voivat tarvita sekä 
perheen aikuiset, että lapset. Jokai-
nen perheenjäsen tulee tulla kuulluksi 
ja kohdatuksi. ”Erityisen sisaruuden” 
aktiivinen huomioiminen erityislap-
siperhetyössä on noussut empirian 
kautta erittäin merkittäväksi tekijäk-
si. Parisuhdeajan mahdollistaminen, 
ja parisuhteen hoitaminen ovat myös 
olleet vahvasti esillä konkretian tasolla. 
Perheiden olemassa olevat voimavarat 
ja jo olemassa olevat ja aikaansaadut 
hyvät asiat tulee tehdä perheille näky-
viksi ja kohtaamisten olla kannustavia 
ja voimaannuttavia. Loppujen lopuksi 
kliseenomaisesti voisi todeta pienillä 
teoilla ja sanoilla olevan isoja merkityk-
siä. Tämän kuluneen fraasin paikkansa-
pitävyys on tullut jälleen kerran toden-
nettua tässäkin työssä.

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

ystäVän tuki

Yksinään ihminen heikko on.
Ystävän tuki on korvaamaton.

 
Mennyttä aikaa et takaisin saa.

Sen voit heittää huoletta selkäsi taa.
 

Jos yksin olet ja menneitä mietit.
Ääniä olemattomia kuulet.

 
Mieltä askarruttaa,

miten paremmin aikasi vietit.
 

Sairaudet ja kivut kehossa tunnet
jäytävän kaiken aikaa.

---
Ystävä kovin tärkeä on silloin, 
ken muistaa yhteyttä ottaa.

 
Yhdessä murheetkin ystävän kanssa

iloksi usein kääntyy.
 

On helpompi murheet yhdessä kantaa,
jos toiselle vähän aikaa antaa.

 
Kun murheet ystävän kanssa 

yhteen kekoon kantaa,
 

saa itsekin siitä voimaa uutta
ja terveydelle oikean arvon antaa.

 

Sulo Kreivi, Kempele

omaishoitajan 
runo
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aVoimien oVien päivä oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

aamupäiVän avoimet ovet

26.11. klo 10-13
isokatu 47, katutaso

tervetuloa tutustumaan yhdistykseen &
yhteistyökumppaniemme 

tuote- ja palVelutarjontaan!

tule torttukahville ja viettämään mukava 
hetki muiden omaishoitajien kanssa

sekä tekemään edullisia ostoksia 
perinteisestä myyntipöydästä joka 

notkuu täynnä jouluisia herkkuja ja 
muuta mukaVaa!

aVoimien oVien päivä oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa
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aVoimien oVien päivä oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissaaVoimien oVien päivä oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

iltapäiVän avoimet ovet

26.11. klo 16-19
isokatu 47, katutaso

tervetuloa tutustumaan
yhdistyksen toimintaan!

ohjelmassa:
joulukorttipaja

askartele ja koristele joulukortteja!

tipsu-tonttu tarjoilee jouluista iltapalaa
glögiä, suolaista pikkupurtaVaa, suklaata ja pipareita.

tieto-tontun tietoiskuja 
yhdistyksen toiminnasta ja omaishoitajaviikosta.

omaishoidon asiantuntijatontut tavattavissa!
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koonti syksyn ommaisraadeista

ommaisraati-keskusteluti-
laisuuksia toteutettiin tänä 
syksynä haukiputaalla, kiimin-
gissä, oulunsalossa ja oulun 
seudun omaishoitokeskuksessa 
ommaiskortteerissa. 
Keskustelutilaisuudet ovat avoimia 
kaikille omaishoidon asioista kiinnos-
tuneille ja Ommaisraateihin voi tulla 
myös hoidettavan kanssa. Tilaisuuk-
sia järjestetään 8-10 kertaa, vuosittain 
syys- ja helmikuussa. Raadeista kaksi 
on tarkoitettu erityislasten vanhemmil-
le. Tämän syksyn erityislapsiperheiden 
raati järjestettiin Haukiputaalla.

Ommaisraatien tavoitteena on saada 
omaishoitajien ääntä kuuluville ja lisätä 
tietoa omaishoitajia koskevissa asioissa. 
Ommaisraatien aiheet valitaan kuun-
nellen ja havainnoiden omaishoitajien 
tarpeita ja toiveita sekä käymällä kes-
kustelua Omaishoidon yhteistyöfooru-
min jäsenten kanssa.

ommaisraatien aiheina 
kotas keskuksen toiminta sekä 
omaishoitajia tukevat 
palvelut
Ommaisraadeissa käsiteltiin tänä syk-
synä Kotona asumisen tuen-keskuksen 
(Kotas) toimintaa ja kuinka se tukee 
omaishoitajia. Omaishoitajille uusi pal-
velu tuo lisää turvallisuutta ja helpottaa 
heidän selviytymistä siinä tilanteessa, 
kun terveydentilassa tapahtuu muutos 
ja huoli herää joko läheisen tai itsensä 
kohdalla. Osallistujat pitivät toimintaa 
erittäin positiivisena ja tervetulleena 
asiana. Kotas-keskuksen toiminnasta 
kerrotaan lisää sivulla 9.

Ommaisraadeissa oli esittäytymässä 
kaksi yksityistä palveluntuottajaa, Ca-
ritas ja Attendo, jotka kertoivat millai-
sia palveluita heillä on omaishoitajille. 
Caritaksella on tarjolla palvelua mo-
nenlaiseen tarpeeseen mm. omaishoi-
don vapaapäivien ajaksi on mahdollista 
saada palvelusetelien turvin hoitajan 
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kotiinsa. Lisäksi Caritas on aloittamassa 
syksyn aikana kehitysvammaisille lap-
sille omaishoidon vapaita viikonloppui-
sin Jäälin toimipaikassa. 

Attendo Punahilkka Kempeleessä tar-
joaa tehostettua palveluasumista siinä 
tilanteessa, kun kotona asuminen ei 
enää onnistu omaishoidon tai palvelui-
den turvin. Myös omaishoidon vapaiden 
lomitusta on tulossa. Keskustelua käy-
tiin mm.  tehostetun palveluasumisen 
tiukoista kriteereistä sekä siitä miten 
palveluun hakeudutaan.

osallistujien palautteita 
ommaisraadista
Osallistujien kokemuksen mukaan 
Ommaisraadissa käsitellyt asiat ovat 
ajankohtaisia ja omaishoitajien näkö-
kulmasta tarpeellisia. Omaishoitajat 
saivat Ommaisraadista oman tilanteen 
kannalta tarpeellista tai uutta tietoa 
omaishoitajuuteen liittyen mm. pal-
veluiden saatavuudesta ja siitä miten 
omaishoitaja voi helpottaa arkeaan. 
Osallistujat kokevat, että Ommaisraa-
din avulla on mahdollisuus tuoda esille 
omaishoitajien ääntä Oulun kaupungis-
sa. 

Lisäksi toivottiin, että omaishoidon 
tuki saataisiin verottomaksi ja että 
omaishoitajia ohjeistettaisiin selkeäm-
min siitä, kuinka omaishoidon vapaita 
voi kerryttää. Usealla omaishoitajilla oli 
epätietoisuutta omaishoidon vapaiden 
pitämisestä. Keskustelua herätti myös 
se, kuinka vaikeita tilanteita voi syntyä 
mm. silloin kuin omaishoidettava ei 
halua lähteä vapaiden ajaksi hoitopaik-
kaan.

Tärkeintä oli osallistujien mielestä 
kuulla Kotas-keskuksen toiminnasta ja 

palveluiden saatavuudesta. Ommais-
raadille toivotaan jatkoa ja sitä pidetään 
tärkeänä asiana. ”Ei niitä palveluita tulla 
sulle tarjoamaan, ellet sitä itse hae” 
-totesi eräs osallistuja neuvoksi toiselle 
omaishoitajalle. Vertaistuki on ensiar-
voisen tärkeää myös Ommaisraadeissa.

erityislasten vanhempien om-
maisraati haukiputaalla
Raati järjestettiin yhteistyössä Hauki-
putaan koulun vanhempainydistyksen 
kanssa. Aiheena oli Caritaksen toi-
minnan esittelyä vammaispalveluiden 
näkökulmasta. Minnamaria Salminen 
Oulun seudun omaishoitajilta kertoi, 
millä tavoin yhdistys edistää omaishoi-
tajien oikeuksia ja tekee vaikuttamis-
toimintaa. Ommaisraadissa keskustel-
tiin pienryhmissä mm. tilapäishoidon 
toimivuudesta ja riittävyydestä sekä 
muista palveluista, joita erityislapsiper-
heet tarvitsevat. Vanhemmilla oli paljon 
kerrottavaa ja osallistujapalautteen 
mukaan keskustelulle olisi pitänyt jäädä 
enemmän aikaa.

ommaisraadeissa käyty kes-
kustelu ja palaute Viedään 
eteenpäin
Omaishoidon yhteistyöfoorumi käsit-
telee Ommaisraatien tekemiä esityksiä 
sekä vastaavasti pyytää Ommaisraa-
deilta kehittämisajatuksia ajankohtai-
siin aiheisiin liittyen. Yhteistyöfoorumi 
koostuu yhdistyksen sekä kunnan joh-
tavista viranhaltijoista, jotka käsittelevät 
esiin tulleet kehittämisehdotukset sekä 
suunnittelevat jatkotoiminpiteet. Yhteis-
työfoorumi kokoontuu Ommaisraadin 
jälkeen kaksi kertaa ja vie tarvittaessa 
esitykset hyvinvointilautakunnalle.

Minna Hernberg ja Marja Heikkinen 
Omaistoiminnan ohjaajat
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yhtÄkkiÄ - pieninÄ henkÄyksinÄ hetki kerrallaan

tervetuloa kuulemaan nina 
mikkosen tarinaa siitä, miten 
puolison kuolemasta ja pit-

kästä omaishoitotilanteesta 
voi selVitä

Maanantaina 25.11 klo 15.00-16.30

Paikka: Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, 

Isokatu 47, katutaso.

”Miten selvitä silloin kun elämältä pu-
toaa silmänräpäyksessä pohja, kun 
paluuta ei ole?  

Ensin on tavallinen perhe-elämä yh-
teisine haaveineen. Yhtenä yönä kaikki 
muuttuu ja pärjätäkseen on mentä-
vä päivittäisellä selviytymistaktiikalla: 
Unohdettava kaikki haaveet ja päämää-

rät, joita yhdessä on suunniteltu. Vuo-
sien jälkeen puoliso menehtyy.

Miten jokin niin väistämätön on edessä 
kuitenkin yhtäkkiä ja, kuinka vuosien 
luopumistyö ei tarkoitakaan, ettei kuo-
lema lopullisuudessaan olisi lohdutonta 
ja musertavaa. Edessä on taas uuden-
laisen arjen opetteleminen. Kuka Nina 
on tämän kaiken jälkeen?”
 

ilmoittautuminen

Rajallisen osallistujamäärän vuoksi 
sitova ilmoittautuminen 20.11. men-
nessä numeroon 08 882 1690. 

lämpimästi tervetuloa! 
tilaisuus on maksuton!

ommaiskortteeri
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miten selVitÄ kaikesta, kun joudut 
myrskyÄvÄlle merelle ilman pelastusrenGasta? 

tule kuuntelemaan nina 
mikkosen tarinaa hänen 
omaishoitajapolustaan

Maanantaina 25.11. klo 18.00-19.00

Paikka: Pakkalan sali, Oulun pääkirjasto, 
Kaarlenväylä 3.

Puolison sairastuminen kertaheitolla 
täysin tekemättömäksi hioi Nina Mik-
kosesta todella tiukan paikan moniot-
telijan. Kun arjen haasteisiin kuuluivat 
omaishoidossa olevan miehen lisäksi 
kaksi erityislasta, yhtälö oli mallia miltei 
mahdoton.

Nina jakaa tilaisuuden aikana pitkän 
omaishoitomatkan aikana kertynyttä 
tietoaan ja kokemuksen kartuttamia 
konsteja, joilla luovia missä tahansa 

pakkalan sali

karussa karikossa.

Tilaisuuden aikana käsittelyssä ovat 
henkisen kantin kehittäminen jatkuvasti 
kumuloituvassa paineessa, innovatiivi-
sen ongelmanratkaisun keinot myrskyn 
silmässä ja priorisoinnin mekanismit 
pakon edessä. 

Armottomassa arjessa ovat sujuvan 
johtamisen strategiat tarpeen, jotta 
koko tiimi perheenjäsenistä hoitoringin 
ammattilaisiin asti toimisi takkuilematta.

lämpimästi tervetuloa! 
tilaisuus on maksuton!
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Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, 
johon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, 
kahvittelemaan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat 
avoinna ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. 
Virallista omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta 
pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Haukipudas 12.11 klo 13.00-15.00 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 
Musiikki voimavarana arjessa, yhteislaulua yhteisömuusikko Tuija Pasasen 
johdolla. 

Kiiminki 27.11. klo 13.00-15.00 Kiimingin Senioritalo, Terveystie 3. 
Omaishoitajuus palkitsee, mutta myös haastaa. Aiheeseen syventämässä 
voimavarakouluttaja Irja Lepola 

Yli-Ii 28.11. klo 11.00-13.00 Yli-Iin seurakuntakodilla. Miten Oulun seudun 
omaishoitajat ry edistää omaishoitajien oikeuksia sekä tekee 
vaikuttamistoimintaa omaishoitajien hyväksi. Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan aiheesta. 

23.1.2020 klo 13-15 Yli-Iin seurakuntatalolla. Yhteinen Muisti- ja 
Ommaiskahvila yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. 

Lumijoki 3.12. klo 13.00-14.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä. 
Muistikummituokio, asiantuntijana toimintaterapeutti Juulia Mourujärvi 
Oulun Seudun Muistiyhdistykseltä. Tule oppimaan ja oivaltamaan 
muistisairauksista sekä muistisairaan kohtaamisesta. 
 
Ii 19.11 klo 13.00-15.00 Järjestötalolla. Esittelyssä Iin kunnan 
terveyspalvelut, asiantuntijana palveluesimies Leena Törmänen. 
 
Oulunsalo 20.11. klo 13.00-15.00 Seurakunnan monitoimitila pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. Omaishoitaja, miten sinä jaksat? Aiheesta kertoo 
Omaishoitajaliiton aluevastaava Sari Havela-Hiitola.  
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Hailuoto 2.12. klo 13.00 Marjaniemessä. Joulujuhla jouluruokailun 
merkeissä. Ilmoittautumiset Marja Rantasuomelalle p. 040 7430 382 25.11 
mennessä. 

20.1.2019 klo 13 Palvelukeskus Saarenkartanossa. Pohjankartanon 
mandoliiniorkesteri esiintyy. Tule viihtymään ja fiilistelemään. 
 
Kempele 16.1.2020 klo 12.30-14 Seurakunnan toimitila - Ilonpisarassa os. 
Tiilitie 1. Musiikki voimavarana arjessa. Ohjaamassa yhteisömuusikko Tuija 
Pasanen. 
 
Liminka 25.11 klo 13.30-15.00 Limingan seurakuntatalolla. Omaishoitajien 
lomat ja kuntoutuskurssit. Asiantuntijana Rokuan Kuntoutus Oy 
 
Muhos 25.11. klo 18.00-19.30 Muhoksen seurakuntatalolla os. Kirkkotie 32. 
Aiheena musiikki voimavarana arjessa. Ohjaajana yhteisömuusikko Tuija 
Pasanen. 
 
Tyrnävä 21.11. klo 17.30-19.00 Kivipirtti, Meijerikatu 3. Omaishoitajien lomat 
ja kuntoutuskurssit. Asiantuntijana Rokuan Kuntoutus Oy. 

 
 
 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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Lääkkeiden koneellinen annosjakelu tuo sujuvuutta arkeen, 
Pharmac Finland sekä Vanhustyön keskusliiton maksuton 
korjausneuvonta tukee kotona asumista, korjausneuvoja Tapio 
Karhu, Vanhustyön keskusliitto. 

Hyvää oloa ja hemmottelua itselle ja läheiselle. Jokaiselle pieni 
hemmotteluhoito, leppoisaa yhdessä oloa, suolaista purtavaa ja 
kahvitarjoilu! 

Huom! Poikkeuksellisesti klo 17-19. Jouluista ohjelmaa 
Ommaiskahvilassa, joululauluja Ari Vaalamon johdolla, pipareiden 
koristelua, torttukahvit. Joulupukki vierailee! 

Kevätkauden avajaiset ja täytekakkukahvit. Paikalla toimintaa 
esittelemässä yhdistyksen työntekijät.  

Vanhoja kuvia ja tarinoita Oulusta, tarinoimassa Pekka Hakaheimo 

 

Lisätietoja:  Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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jouluinen koko perheen tapahtuma

Tiistaina 10.12. klo 17-19

ohjelmassa
Ari Vaalamon musisointia 

Kahvia tai glögiä joulutortun kera.

Piparien koristelua

Joulupukki piipahtaa vierailulla!

Tervetuloa Oulun seudun omaishoitokeskukseen 
Ommaiskortteerin (Isokatu 47, katutaso) nauttimaan jouluisesta 

koko perheen tapahtumasta!
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työntekijöiden yhteystiedot
toimisto
Marjo Pekkala   08 882 1690

omaishoidon ohjaaja
Heini Kemola  040 526 8105

toiminnanjohtaja

Minnamaria Salminen  040 566 5865

ihmisen lähellä
Minna Hernberg 040 559 7766
Marja Heikkinen 040 501 9119

oulun seudun omaishoitokeskuksen 
ommaiskortteerin aukioloajat

oVet auki 
ja pannu kuumana 
arkisin klo 10-14

Löydät meidät aivan Oulun keskustasta, 
katutasosta osoitteesta Isokatu 47.

Me neuvomme ja autamme selvittä-
mään tilanteita ja löytämään apukana-

erityistä enerGiaa - 
erityislapsiperhetyö
Salla Jämsén  040 771 0266
Tiia Ikonen  040 771 1832
Tuukka Reinikainen 040 771 5272

Viestintä
Johanna Sumén 040 161 3021

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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yhdistyksemme nettisivuilla on käytettävissä myös chatti! 

Yhdistyksen verkkosivuilla näkyy chatti-ikkuna oikeassa alareunassa aina, kun joku työn-
tekijöistämme on chatissa paikalla. Voit chattailla kanssamme toimipisteen aukioloaikoina.

hei, voinko
auttaa?

yhdistys
sosiaalisessa mediassa

löydät yhdistyksemme sosiaalisen median eri kanavista.
seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa!

facebook.com/
oulunseudunomaishoitajat

twitter.com/
ommaiskortteeri

instaGram.com/
ommaiskortteeri/

bit.ly/osolvideot

muista myös yhdistyksen 
nettisiVut

Löydät nettisivuiltamme paljon ajan-
kohtaista tietoa omaishoitajuudesta 
sekä tapahtumistamme ja toiminnas-
tamme.

www.osol.fi
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pidäthän itsestäsi huolta?
Yhdistyksen kuntosalivuoroille ovat ter-
vetulleita kaikki omaistaan hoitavat, va-
paaehtoisemme sekä entiset omaishoi-
tajat, 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 
käyttö aina maanantaisin.

Keskiviikkoisin klo 11.30– 12.30
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 ja iloa 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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ystäVänpäiVäbingo
perjantaina 14.2. klo 13.00

Tule pelaamaan bingoa Oulun seudun omaishoitokeskukseen 
Ommaiskortteeriin, Isokatu 47, katutaso. 

Bingoemäntänä Minnamaria ja virallisena bingopallon 
pyörittäjänä Heini.

tule voittamaan hyviä palkintoja! kahVitarjoilu!
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ilonpilkahduksia, uutisia, tapahtumia, 

oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

p

poikkeahan
jutustelemassa!

rokualla tyhypäiVillä, salla, tiia 
ja kaisu tehtävää ratkomassa

omaishoitajat tourilla oltiin limin-
gassa, kuvassa johanna ja marja

heini, salla, minnamaria, kaisu ja 
tiia rokuan maisemissa

minnamaria (kuvassa) ja minna ou-
lunsalossa ja kempeleessä esitte-
lemässä toimintaa
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ilonpilkahduksia, uutisia, tapahtumia, 

oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

aukeaman kokosi marjo pekkala

kansanedustajien kyselytunti oulun seudun omaishoitokeskuksessa om-
maiskortterissa 26.8.

erityistä enerGiaa - tuukka. tiia ja 
salla lastensuojelun kesäpäiVillä 
kemissä 4.6.

oulun kukkaloistoa upeimmillaan 
kuvasi minna
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tuet tärkeää työtä

Liittymällä Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n jäseneksi tuet tärkeää työtämme 
omaishoitajien hyväksi ja saat moni-
puolisia jäsenetuja. Yhdistyksen jäse-
neksi voivat liittyä kaikki omaishoitajat, 
niin omaishoidon tuen piirissä kuin sen 
ulkopuolella olevat, omaishoitajien 
läheiset tai kuka tahansa vapaaehtois-
työstä ja omaishoidosta kiinnostunut.

Jäsenenä saat yhdistyksen jäsentie-
dotteen Kortteeriuutiset 3 krt/vuosi 
ja Omaishoitajaliiton Lähellä-lehden 4 
krt/vuosi.

Jäsenetuina mm. yhdistyksen kunto-
salivuorot ympäri Oulua, Sokos Hotel 
Edenin kylpyläliput jäsenhintaan.

Lisäksi järjestämme paljon tilaisuuksia, 
joista saat arvokasta tietoa ja joihin voit 
tulla viihtymään.

Omaishoitajaliiton sivuilta voi käydä kat-
somassa liiton tarjoamista jäseneduista 
lisää: omaishoitajat.fi

miten liityt?

Jäseneksi voi liittyä osoitteessa 
www.osol.fi tai soittamalla yhdistyksen 
toimistoon puh. 08 882 1690 tai käy-
mällä paikan päällä osoitteessa Isokatu 
47, katutaso.
Jäsenmaksu on 25€/vuosi.

Kaikkien vuonna 2019 liittyneiden
uusien jäsenten kesken arvotaan S-ryh-
män lahjakortti, arvoltaan 30€. Arvonta 
suoritetaan tammikuussa 2020.

 liity nyt jäseneksi vuodelle 2020



35

testamenttilahjoitus

tee hyvä päätös,

jätä perinnöksi parempi

tuleVaisuus.

Testamenttisi avulla yhdistys tukee omaishoitajia. 
Ole mukana rakentamassa omaishoitaja-

ystävällistä yhteiskuntaa.

lisätietoja
toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen 

p. 040 566 5865, minnamaria.salminen@osol.fi
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yhdessä teke-
misen iloa ja 

riemua kaikille 
kortteeriuutis-
ten lukijoille!
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omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on 
tarkoitettu kaikille etäomais-

hoitajille iloksi ja virkistykseksi.  
Tule mukaan kokemaan 

vertaistuen voimaa!

kevään 2020 
kokoontumisajat

seuraavissa 
kortteeriuutisissa

Tapaamispaikka
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri 
Isokatu 47, katutaso. 

Lisätietoja: 
Erja Sipola, p. 040 1877 127

erjahelenasipola@gmail.com

tervetuloa mukavaan 
joukkoon,myös uudet 

etäomaishoitajat!

 

etäomaishoitajien
kokoontumiset 2020

muistisairaan ymmär-
tävä kohtaaminen 

perjantaina 22.11. klo 12.00

Oulun seudun omaishoitokeskus 
Ommaiskortteeri 

Isokatu 47, katutaso. 

Tilaisuuden aiheena: Muistisairaan ym-
märtävä kohtaaminen ja omaishoitajan 
vapaat. 

Paikalla keskustelua johtamassa muis-
tiasiantuntija, omaishoitajan vapaan 
järjestäjä Sirpa Remahl.

tervetuloa, kahvitarjoilu!
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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 
jäsenet sitoutuvat ehdottomaan vai-
tiololupaukseen! Tapaamiset ovat van-
hempien omia voimaantumishetkiä.

kokoontumisajat

19.1. klo 15.00-17.00
16.2. klo 15.00-17.00
15.3. klo 15.00-17.00
19.4. klo 15.00-17.00
17.5. klo 15.00-17.00

Kokoontumispaikka: 
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Lisätietoja: 
https://leijonaemot.fi/

hype-toiminnan 
sähköpostilista

oletko kiinnostunut erityislap-
siperheitä koskeVista asioista 
oulun seudulla? 

Liity nyt HYPE-sähköpostilistalle ja saat 
sähköpostitse tiedotteita erityislapsi-
perheitä koskevista asioista ja tapah-
tumista Oulun seudulla. Sähköpostii-
si kirje kolahtaa noin kerran kuussa. 
Sähköpostilista on tarkoitettu perheille, 
ammattilaisille sekä aiheesta kiinnostu-
neille.

Lähetä sähköpostipyyntö listalle liitty-
misestä Tiia Ikoselle osoitteeseen tiia.
ikonen@osol.fi
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lähdetään yhdessä erityislapsiperhetyön 
aVulla hakemaan Voimavaroja arkeen

tarjoamme perhetyötä per-
heille, joissa on kotona asuVa 
0-29-vuotias erityistä tukea 
tarvitseva lapsi tai nuori. 

Hakuvaiheessa ei painoteta lapsen 
diagnoosia tai tuen tarpeita, vaan per-
heen kokemus ulkopuolisesta tuen ja 
avun tarpeesta on riittävä. Perhetyö on 
tarkoitettu erityislapsiperheille, jotka 
eivät tällä hetkellä saa omaishoidon-
tukea, palveluita kehitysvammalain 
perusteella, eivätkä Oulun kaupungin 
tuottamaa perhetyötä.

Perhetyön sisällöt rakennetaan per-
heen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Kotikäynnit voivat sisältää ar-
jen askareissa tukemista, kuten yhdes-
sä siivoamista tai ruoan laittoa. Voimme 
toiveiden mukaisesti tukea perheenjä-
senten välisiä vuorovaikutussuhteita ja 
tarpeen mukaan voimme käydä yhdes-
sä läpi perheelle sopivia palveluita ja 
toimintoja. Tapaamiset ja yhdessä teke-
minen sijoittuvat perheen omiin ympä-
ristöihin, kuten kotiin ja lähipalveluihin.

Hae mukaan erityislapsiperhetyöhön 
4.11.-11.12.2019 välisenä aikana. Ilmoit-
tautumislinkki avautuu 4.11.. Seuraa 
tiedotteita HYPE-sähköpostilistalla ja 
yhdistyksen somekanavilla.

Valinnat tammikuussa 2020 alkavaan 
perhetyöhön tehdään joulukuun 2019 
aikana. Mukaan valittuihin perheisiin 
ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti 
joulukuun puolivälissä. Perheet, jotka 
eivät mahdu mukaan jaksolle, saavat 
tiedon sähköpostitse. 

lisätietoja:
Vastaava perhetyön kehittäjä 
Salla Jämsén p. 040 771 0266
Perhetyön kehittäjä Tiia Ikonen  
p. 040 771 1832
Perhetyön kehittäjä Tuukka Reinikainen 
p.040 771 5272
etunimi.sukunimi@osol.fi

Oulun seudun omaishoitajat ry
Isokatu 47, katutaso
90100 OULU 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi
www.hyvinvoivaperhe.fi 
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kotikuntoutusta yli 10 vuotta

kotikuntoutus on tukenut oulun 
seudun omaishoitoperheiden kotona 
jaksamista jo yli 10 vuoden ajan.

Kotikuntoutusmalli on kehitetty Ou-
lun seudun omaishoitajat ry:n OMA-
TOIMI-projektissa vuosina 2004-2006.  
Malli sai Stakesin TERVE-SOS –pal-
kinnon vuonna 2007 ja pääsi mukaan 
Hyvät käytännöt –ohjelmaan. Yhdistys 
perusti alleen Hilipakka Palvelut Oy:n, 
jonka liiketoimintana kotikuntoutusta 
alettiin toteuttaa. Oulun kaupungin ja 
Hilipakka Palvelut Oy:n kanssa yhteis-
työssä toteutettiin pilottihanke kotikun-
toutuksesta vuonna 2009, jonka jälkeen 
yhteistyö on jatkunut. Vuoden 2016 
alussa Hilipakka Palvelut Oy muuttui 
nykymuotoonsa ODL Hoivapalvelut Oy.

Hilipakka Palvelut Oy:ssä toiminnan 
alkaessa kotikuntoutusta toteutti 1,5 
työntekijää, kun nykyään ODL Hoivapal-
velut Oy:ssä sitä toteutetaan 4 työnte-
kijän voimin. 2009-2018 vuosien aikana 
olemme aloittaneet kotikuntoutuksen 
1188 omaishoitoperheessä ja tehneet 
yhteensä 6159 kotikäyntiä.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on ollut 
edistää omaishoitoperheen kotona asu-
mista, jaksamista ja hyvinvointia. Koti-
kuntoutuksen aikana on pyritty varmis-
tamaan omaishoitoperheelle tarvittavat 
palvelut, tuet ja etuudet. Kotikuntoutuk-
sessa tehdään toimintakyvyn arviointia, 
jonka pohjalta ohjataan toimintakykyä 
ylläpitäviä ja parantavia keinoja. Lisäksi 
kotikuntoutuksen aikana tarkastellaan 
kodin ja liikkumisen turvallisuutta. Myös 

erinäisiin kuntoutuksiin osallistumisen 
mahdollisuutta kartoitetaan kotikun-
toutuksen aikana. Kotikuntoutus kestää 
tätä nykyä noin 11 kuukautta ja siihen 
kuuluu 6 kotikäyntiä.

Koko 10 vuoden ajan palautteista on 
noussut merkittävimpänä esille se, että 
kotikuntoutuksen myötä omaishoitajat 
kokevat pärjäävänsä kotona pidempään 
läheisensä kanssa. Toisena merkittävä-
nä asiana palautteista on noussut tun-
teen vahvistuminen siitä, että palveluita 
on saatavilla.

Kotikuntoutukseen on mahdollista 
päästä mukaan, jos on omaishoidon 
tuen sopimus Oulun kaupungin kanssa 
ja omaishoitoperheestä joku on vähin-
tään 65 vuotias. Omaishoitoperheessä, 
jossa on muistisairas hoidettava, ikära-
joja ei ole.

Kuvassa vasemmalta:
Vastaava ohjaaja Sami Juutinen sekä 
kotikuntoutusohjaajat Helena Karhu, 
Nea Åman ja Helena Peuhkurinen

ODL Hoivapalvelut Oy
Isokatu 88, 90120 Oulu
Sami Juutinen p. 040 5228472
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.sportoulu.fi

www.rokua.com
/kuntoutus

Luonto 
voimaannuttaa 
ja kuntouttaa
omaishoitajaakin

Tervetuloa retkelle, 
lomalle tai kuntoutumaan 

Rokualle!

27.-31.01.2020

Kurssinumero: 74307

24.-28.02.2020

Kurssinumero: 74308

23.-27.03.2020

Kurssinumero: 74309

04.-08.05.2020

Kurssinumero: 74310

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

Ikäihmisten yksilöllistä liikuntavalmennusta 

ammattitaidolla - myös kotikäynnit

O U LU

Hallituskatu 36 A, 6krs, Oulu 
Kysy lisää: sport@rokua.com

17.-21.08.2020

Kurssinumero: 74311

09.-13.11.2020

Kurssinumero: 74312
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Oulun seudun omaishoitajat ry 

Oulun seudun omaishoitokeskus
Ommaiskortteeri 

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


