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hallituksen puheenjohtaja
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Salminen Minnamaria
minnamaria.salminen@
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toimitussihteeri 
Pekkala Marjo-Riitta
marjoriitta.pekkala@
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Sumén Johanna
johanna.sumen@osol.fi
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Jäsenet ja toimialueella 
toimivat yhteistyökump-
panit

painos
1000 kpl

painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy

Yhdistyksen tiedotus ja ajankohtaiset asiat
Toimintaa omaishoitajille
Erityislapsiperheille
Etäomaishoitajille

lehden värikoodit
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toimisto  08 882 1690

järjestösihteeri
Marjo Pekkala   040 350 5955

toiminnanjohtaja
Minnamaria Salminen  040 566 5865

omaishoidon ohjaaja
Heini Kemola  040 526 8105

omaistoiminnan ohjaajat
Minna Hernberg 040 559 7766
Marja Heikkinen 040 501 9119

perhetyön kehittäjät
Salla Jämsén  040 771 0266
Tiia Ikonen  040 771 1832
Tuukka Reinikainen 040 771 5272

viestintä
Johanna Sumén 040 161 3021

Yhdistyksemme työntekijöiden 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@osol.fi

ovet auki ja pannu kuumana 
arkisin klo 10-14

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

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.

yhdistyksen yhteystiedot

yhdistyksen nettisivut

Löydät nettisivuiltamme paljon ajan-
kohtaista tietoa omaishoitajuudesta 
sekä tapahtumistamme ja toiminnas-
tamme https://www.osol.fi

käytettävissä myös chat! 

Yhdistyksen nettisivuilla näkyy chat- 
ikkuna oikeassa alareunassa, kun joku 
työntekijöistämme on chatissa paikalla. 
Voit chattailla kanssamme toimiston 
aukioloaikoina.

Oulun seudun omaishoitajat 

@ommaiskortteeri

@ommaiskortteeri

bit.ly/osolvideot
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toiminnanjohtajan palsta                                                    

ajatuksia uuden vuosikymme-
nen kynnyksellä

Useasti ihmettelen ajan nopeaa kulu-
mista. Tuntuu, että vuodet vierivät sitä 
nopeampaa, mitä enemmän ikää tulee. 
Näin uuden vuosikymmenen alussa 
odotan jännityksellä, mitä se tuo 
tullessaan yhdistykselle. 
Tässä vaiheessa onkin 
hyvä tehdä katsaus 
siihen, miksi yhdis-
tys on ylipäätään 
olemassa. 

Vuosi 2020 on 
Oulun seudun 
omaishoitajat 
ry:n kahdes-
kymmenes 
kolmas toiminta-
vuosi. Tänä vuon-
nakin toimintamme 
perustuu yhdistyksen 
sääntöihin, sekä vuosille 
2016-2020 tehdyn strate-
gian painopistealueisiin. Toimin-
ta-ajatuksenamme on erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien omaishoitajien 
tukeminen ja aseman parantaminen. 

Tehtävänämme on tarjota omaishoi-
tajille ja omaishoitoperheille tukea 
hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen – 
virkistystoimintaa, henkistä tukea, ver-
taisten tapaamista sekä palveluita arjen 
helpottamiseksi. Olemme alueellamme 
omaishoidon asiantuntija ja puoles-
tapuhuja. Tarjoamme tietoa, tukea ja 
toimintaa, edistämme omaishoitajien 

oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia 
palveluita. Annamme puolueetonta ja 
asiantuntevaa neuvontaa, ohjausta ja 
koulutusta, sekä teemme yhteistyötä 
valtakunnallisten ja paikallisten toimi-
joiden kanssa. Kaikkea tätä ovat mah-
dollistamassa ammattitaitoiset ja ihanat 

työntekijämme, aktiivinen hallituk-
semme, sekä sitoutuneet 

vapaaehtoisemme. Suuri 
kiitos teille kaikille pa-

noksestanne!

Toivon myös, että 
arvomme välitty-
vät ja näkyvät 
teille kaikessa 
toiminnassam-
me. Arvojamme 
ovat:

 ¤ Yksi-
löllisyys – koh-

taamme ihmisen 
ihmisenä

 ¤ Tasa-arvo – meille kaik-
ki ovat ainutkertaisia, mutta 

samanarvoisia
 ¤ Avoimuus – toimimme vastuullises-

ti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi
 ¤ Yhteisöllisyys – teemme mahdolli-

seksi osallistumisen, vaikuttamisen 
ja yhdessäolon

 ¤ Toiminnan laadukkuus – olemme 
toiminnassamme luottamuksen 
arvoisia

Tahdomme olla mukana ja saatavilla 
omaishoitajien ja omaishoitajaperhei-
den erilaisiin tarpeisiin ja haluamme 
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tuoda iloa ja jaksamista elämään sekä 
kulkea rinnalla auttamassa yli vaikei-
denkin asioiden. Vuoden 2020 teemana 
toiminnassamme on ”Iloa ja inhimillisiä 
kohtaamisia”. Tätä haluamme toiminnal-
lamme tuoda ja välittää teille, arvoisat 
jäsenemme. Teema tulee näkymään 
koko vuoden ajan kaikessa viestinnässä 
ja toiminnoissa, joita toteutamme. 

Kevään 2020 aikana päivitämme yhdis-
tyksen strategian vuosille 2021-2025. 
Järjestämme tähän liittyen jäsenillem-
me keväällä työpajan, jonne on mah-
dollista tulla mukaan ideoimaan tule-
vaisuutta yhdessä kanssamme. Mikäli 
kiinnostuit tästä, ole rohkeasti minuun 
yhteydessä joko sähköpostilla minna-
maria.salminen@osol.fi tai soittamalla 
numeroon 040 5665 865, niin kerron 
asiasta tarkemmin.

Toivorikasta uutta vuotta toivottaa,

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja

hallituksen pakeilta

iloa ja inhimillisiÄ kohtaamisia

Astuimme uudelle vuosikymmenel-
le. Saammeko tehtyä niitä muutoksia, 
jotka olisivat tarpeellisia? Ottaako maan 
uusi hallitus omaishoidon kehittämisen 
politiikan keskiöön? Tajuaako hallitus, 
että omaishoito on osa yhteiskuntapo-
litiikkaa? Onko tämä toiveajattelua? Ei 
omaishoito ole vapaaehtoista puuhas-
telua, jota voi vähän tukea. Sote-uudis-
tus pitäisi pikimmiten saada valmiik-
si. Keskeneräisyys hidastaa kuntien 
halua kehittää omaishoidon palvelu-
ja. Omaishoidolla on suuri merkitys. 
Omaishoito tunnetaan. Omaishoitoa 
arvostetaan. Mikä on käytäntö? Kuiten-
kaan ei ole saatu aikaan omaishoitola-
kia, joka asettaisi kaikki omaishoitajat 
yhdenvertaiseen asemaan.    

Tässä muutamia omaishoitajien jaksa-
misen kannalta tärkeitä palveluja, jotka 
edelleen koetaan puutteellisiksi tai 
puuttuvat kokonaan:  
Omaishoitopalkkio on liian alhainen, 
varsinkin jos ajatellaan, että mones-
tikin omaishoitajan antama kotihoito 
itseasiassa korvaa joko virallisen ko-
tihoidon tai tehostetun palveluasumi-
sen. Jos omaishoitajan antamaa hoivaa 
ei olisi, kunnan kustannukset olisivat 
vuodessa joko kuusi- tai kahdeksanker-
taiset. 

Omaishoitajalle kuuluvat lakisääteiset 
vapaat voivat jäädä pitämättä, kun ei 
löydy sopivia paikkoja. Kotiin annet-
tavia palveluja ei juuri ole eikä perhe-
kotihoitokaan ole kehittynyt toivotulla 
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tavalla. Kotiin annettavien palvelujen 
asiakasmaksut ovat korkeita. Niiden 
määräytyminen on ongelmallista, kos-
ka tuloina huomioidaan sekä hoitajan 
tulot että omaishoitopalkkio. Näin ollen 
omaishoidon tuki pienenee. Selvempää 
olisi, jos asiakasmaksuun vaikuttaisivat 
vain sen henkilön tulot, jolle palvelu 
annetaan. 

Ei nähdä kokonaisuutta. Virallinen 
strategia suosii kotona asumista mah-
dollisimman pitkään. Kuitenkin maan 
hallitus pienensi kotitalousvähennyk-
sestä saatavaa hyötyä. Mielestäni on iso 
ongelma, että sopimusomaishoitajien 
ja ei-sopimusomaishoitajien asema on 
erilainen. Sosiaalihuoltolain mukaan 
ei-sopimusomaishoitajille tulisi järjestää 
vapaata samoilla periaatteilla kuin sopi-
musomaishoitajille. Tämä koskee myös 
asiakasmaksujen määräytymistä. Moni 
kunta ei kuitenkaan toteuta lakia. 

Oulun omaishoitajien asema on melko 
hyvä. Kaikki tukeen oikeutetut saavat 
tuen; se ei ole sidottu budjetin määrä-
rahaan tiukasti, vaan se joustaa. Meillä 
yhdistyksemme puheenjohtaja ja toi-
minnanjohtaja tapaavat kunnan hyvin-
vointipalvelujen johtajat säännöllisesti 
kaksi kertaa vuodessa ja keskustelevat 
ajankohtaisista aiheista ja miettivät tule-
vaisuutta. Näiden keskustelujen pohja-
na on ommaisraatien tuoma tieto, jota 
on kerätty omaishoitajilta säännöllisissä 
raatitapaamisissa. Näin omaishoitajat 
saavat välitettyä eteenpäin kokemansa 
puutteet mutta myös toiveensa. Tulok-
sista raportoidaan Kortteeriuutisissa 
vuosittain. Mainitsen yhden tärkeän 
saavutuksen: omaishoitajien terveystar-
kastukset. Yhdistyksemme toiminnan-
johtaja istuu useissa Oulun kaupungin 
kehittämisryhmissä. 

Mitä vuonna 2020? Haluamme olla 
mukana ja saatavilla omaishoitajien ja 
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omaishoitoperheiden erilaisiin tarpei-
siin. Haluamme tuoda iloa ja jaksa-
mista perheiden elämään sekä kulkea 
rinnalla auttamassa yli vaikeidenkin 
asioiden. Jatkamme edunvalvontaa ja 
viime vuonna hyväksi havaittuja hank-
keita. Uutena aloitamme toimintamuo-
don, jolle on ollut kysyntää: tukemisen 
omaishoitoperheen muutostilanteessa, 
kun omaishoito loppuu. On myös tär-
keää, että pystymme jatkamaan työ-
tämme erityislasten hyväksi. 

Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen: 
yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
kunnossa, meillä on erinomaiset työn-
tekijät ja sitoutuneet vapaaehtoiset.

Hyvää alkanutta vuotta 2020!

Taina Pitkänen-Koli

yhdistyksen yhteistyö-
kumppanit 2020

pääyhteistyökumppanimme

yhteistyökumppanimme

Lakitoimisto Omajuristi Oy
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edunvalvontaa ja vaikuttamista - palsta

kuntakohtaisia tilastoja 
omaishoidon asioista

Keväällä 2019 yhdistyksen edunval-
vontatyöryhmä lähetti selvityspyyn-
nön yhdistyksen alueen kunnille, joihin 
kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. 

Selvityspyynnössä kysyimme: 

 ¤ Miten paljon omaishoidontukea 
haetaan vuosittain ikäryhmäkohtai-
sesti?

 ¤ Kuinka paljon tehdään hylkääviä 
päätöksiä?

 ¤ Kuinka paljon tehdään määräaikai-
sia omaishoidon sopimuksia?

 ¤ Kuinka paljon omaishoidon vapaita 
on käytetty?

Yleisesti ottaen voitiin todeta, ettei kai-
killa alueen kunnilla näytä olevan sel-
keää tapaa tilastoida edellä mainittuja 
seikkoja. Oulun ja Tyrnävän vastaukset 

jäivät kuntien vastauksista pintapuoli-
simmiksi.

miten paljon omaishoidontukea 
haetaan vuosittain ikäryhmäkoh-
taisesti?

Omaishoidon tuen hakemisesta ky-
syttiin vuoden 2018 hakijoiden määrä 
sekä vuoden 2019 ensimmäisen neljän-
neksen hakijat. Tällä pyrittiin saamaan 
tietoa siitä, näyttäytyykö esimerkiksi 
määrärahasidonnainen päätöksenteko 
hakemushuippuna alkuvuodesta. Oulu 
ja Liminka eivät ole sitoneet omaishoi-
don tuen maksua määrärahoihin.
Kunnista ainoastaan Kempele ja Li-
minka pystyivät antamaan vastaukset 
molempien vuosien hakemusmää-
riin ja Ii vastasi tähän yli 65-vuotiaiden 
osalta. Vastanneista kunnista siis Iin ja 
Kempeleen tilanteet ovat kiinnostavia, 
kummassakaan alkuvuoden hakemus-
määrät eivät ole edelliseen vuoteen 
verrattuna nousujohteisia.
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kuinka paljon tehdään hylkääviä 
päätöksiä?

Kielteisiä omaishoidon tuen päätök-
siä on tehty kaikissa muissa kunnissa 
paitsi Hailuodossa ja Lumijoella vuoden 
2018 aikana. Iissä kielteisiä päätöksiä yli 
65-vuotiaiden osalta on tehty noin 10 
%:lle hakijoista. Kempeleessä vastaa-
van ikäryhmän kohdalla luku on 13,6 
%. Jos katsotaan kaikkien ikäryhmien 
yhteistilannetta, prosenttiluku pienenee 
Kempeleessä lähemmäs kymmentä. 
Limingassa alle 18-vuotiaiden hoidetta-
vien kielteiset päätökset näkyivät huo-
miota herättävimpinä. Tässä ryhmässä 
kielteisten päätösten prosenttiluku oli 
lähes 43 vuonna 2018. Kielteisten pää-
tösten kokonaisprosentti Limingassa 
aikajaksolla 1.1.2018-31.3.2019 on mel-
kein 40. 

Muhoksella kielteisten päätösten piikki 
näkyy ikäryhmässä yli 65-vuotiaat, 
jossa 36 % hakijoista on saanut kieltei-
sen päätöksen. Tyrnävän vastauksista 
ei voida laskea prosenttimääriä. Oulun 
vastaus kertoo, että hakemuksia on 
tehty 800 ja näihin sisältyy korotusha-
kemukset ja harkinnanvaraisten vapai-
den hakemukset. Näistä 200 on tullut 
kielteisenä eli 25 %. Kielteisten päätös-
ten määrää ei näytä selittävän esimer-
kiksi isot hakemusluvut, hakemus-
määrät ovat 0,4 %:n luokkaa kaikissa 
kunnissa suhteutettuna väkimäärään. 
Poikkeuksena Hailuoto ja Ii, joissa luku 
on 0,7 % Tyrnävän vastauksista lukuja ei 
voida saada.

kuinka paljon tehdään määräaikai-
sia omaishoidon sopimuksia?

Lakiin omaishoidon tuesta on kirjat-
tu, että omaishoidon sopimuksen voi 
tehdä määräaikaisena vain erityisestä 
syystä. Muutoin sopimus pitäisi kirjata 
toistaiseksi voimassa olevaksi. Tästä 
syystä kysyimme myös tehtyjen mää-
räaikaisten sopimusten määrää kysei-
sillä aikajaksoilla. Lumijoella ja Iissä ei 
ajanjaksolla oltu tehty yhtään määräai-
kaista päätöstä. Oulussa ja Hailuodossa 
mainitaan yksittäistapauksia. Kempe-
leessä määräaikaisia sopimuksia tehtiin 
aikavälillä 1.1.2018-31.3.2019 yhteensä 
35, joista 31 alaikäisen hoidettavan 
kohdalle. Samalla aikajanalla Limin-
gassa määräaikaisia sopimuksia tehtiin 
17. Muhoksella alle 65-vuotiaille tehtiin 
muutama määräaikainen sopimus.

kuinka paljon omaishoidon vapaita 
käytettiin?

Omaishoidon vapaiden merkitys 
omaishoitajan hyvinvointiin on monis-
sa tutkimuksissa nähty merkittävänä. 
Esimerkiksi Sirpa Salinin väitöstutkimuk-
sessa lyhytaikaisesta laitoshoidosta. 
kerrotaan seuraavaa: ”Omaishoitajien 
mukaan hoitojaksot auttavat heitä ar-
kielämän sujumisessa ja vapauttavat 
heidät hoitovastuusta.” Olisi tärkeää 
tilastoida sitä, miten paljon omaishoidon 
vapaita ylipäätään käytetään. Ja tätä 
kunnilta kysyimmekin. Kunnista Kempe-
le, Liminka, Lumijoki sekä Muhos pystyi-
vät ilmoittamaan vapaiden käyttöasteen 
ikäryhmittäin. Muhoksella vapaiden 
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käyttöaste ikäryhmästä riippumatta on 
45-51 % välillä. Kempeleessä, Lumijoel-
la ja Limingassa vapaita käyttävät eni-
ten alle 18-vuotiaan omaishoitajat. Täs-
sä ryhmässä käyttöaste vaihteli 65-74 
%. Lumijoella ja Limingassa 18-65-vuo-
tiasta hoitavien omaishoitajien vapaiden 
käyttöaste vaihteli 20-30 % välillä. 

Kaikissa neljässä kunnassa ikäänty-
neimpien hoidettavien omaishoitajien 
vapaan käyttöaste vaihteli Lumijoen 
38 % Limingan 59 %. Oulusta kerrottiin, 
että vapaita käytetään noin 70-80 % 
ja Tyrnävältä alaikäisten hoidettavien 
puolella vapaita käytetään ”kaikki”, kun 
vastaavasti yli 65-vuotiaiden vapaiden 
käyttö on kirjattu muotoon ”murto-osa 
käyttää”.

Alle 18-vuotiaita hoitavien vapaiden 
käytön ”runsaus” verrattuna muihin 
ryhmiin voinee selittyä esimerkiksi sillä, 
että omaishoidon vapaan mahdollistaa 
esimerkiksi lapsen isovanhempi tai toi-
nen vanhempi. Se, että ikääntyneiden 
hoidettavien puolella vapaiden käyttö 
on selkeästi vähäisempää, on iso haas-
te myös omaishoitajien hyvinvoinnille.

johtopäätökset tilastoinneista

Luvuista voidaan ylipäätään nähdä, 
että jo näinkin suppealla seudulla 
kuntakohtainen vaihtelu niin päätösten 
tekemisessä, sopimuksen määrittelyssä 
kuin vapaiden käytössäkin on suur-
ta. Samalla vaihtelu kertoo siitä, että 
omaishoito ei ole pienilläkään alueilla 
kovin yhdenvertaista. Kuntakohtaiset 

tavat tilastoida omaishoitoon liittyviä 
seikkoja vaihtelivat suuresti esimerkiksi 
niin, että toisissa kunnissa on eritelty 
omaishoidon tuen hakemukset ja toisis-
sa kunnissa niihin on luettu myös tuen 
korotushakemukset sekä harkinnan-
varaisten vapaiden hakemukset, joka 
toki vääristää hakemusmäärää ja tekee 
vertailuista äärimmäisen vaikeita. 

Selkeät tavat tilastoida olisivat avain 
myös seurantaan, jolla voidaan esi-
merkiksi havaita, miten paljon kielteisiä 
päätöksiä kunnissa tehdään. Samalla 
tavoin vapaiden pitämisen seuranta toi-
si näkyviin esimerkiksi sen millaisia vai-
kutuksia vaikkapa vuorohoitopaikkojen 
muutoksilla on vapaiden pitämiseen. 
Samalla vapaiden käyttömäärän voisi 
nähdä toimivan jonkinlaisena hyvin-
vointi-indikaattorinakin. Tulevaisuutta 
ajatellen, kun omaishoidon kriteereitä 
pyritään yhdenmukaistamaan, sen rin-
nalla olisi hyvä kuljettaa yhdenmukaista 
tapaa tilastoida päätöksiä ja palveluita.
  
Tulemme tekemään vuoden 2020 
aikana vaikuttamistoiminnan mer-
keissä vierailukäyntejä kaikkiin toimin-
ta-alueemme kuntiin. Pyrimme pää-
semään esittelemään toimintaamme 
kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston 
kokouksiin ja näiden vierailujen yh-
teydessä pystymme hyödyntämään 
saamiamme vastauksia selvityspyyn-
töömme.

Tiia Ikonen
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 muun muassa 
vahvistetaan ihmisten oikeuksia. Se 
antaa paremmat edellytykset kontrol-
loida omia henkilötietojaan ja helpottaa 
tiedonsaantia omien henkilötietojen 
käsittelystä. Rekisteröidyille tulee antaa 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla 
tietoa siitä, miten heidän tietojaan kä-
sitellään. Näitä vaatimuksia me yhdis-
tyksessä haluamme noudattaa ja toimia 
siten, että käsittelemämme henkilötie-
dot ovat turvassa ja vain siinä käytössä, 
jota varten ne on kerätty.

yhdistyksen tapahtumat

Ilmoittautuessa yhdistyksen järjestä-
mään tapahtumaan henkilö hyväksyy 
sen, että ilmoittautumisessa tarvitta-
via tietoja voidaan siirtää tapahtuman 
järjestäjälle käytännön järjestelyjä ja 
yhteydenpitoa varten.

Tapahtumissa voidaan myös valokuva-
ta ja kuvat julkaista yhdistyksen netti-
sivuilla tai sosiaalisen median kanavis-
sa.

Tarkemmat rekisteriselosteet löydät 
sivuiltamme osoitteesta: www.osol.fi/
yhdistys/rekisteriselosteet/

voimavarakeskeinen 
tyÖnohjaus yli 65-vuotiaille 

omaishoitajille

voimavaroja omaishoitajille

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla mu-
kaan syksyllä 2019 alkaneeseen työn-
ohjaukselliseen ryhmään, jossa saat 
vertaistukea toisilta omaishoitajilta tur-
vallisessa ryhmässä. Työnohjaukselli-
nen ryhmä on tarkoitettu yli 65 vuotiail-
le omaishoitajille. Sinun ei tarvitse olla 
virallinen omaishoitaja eikä yhdistyksen 
jäsen.
Ryhmän tarkoituksena on keskustelun 
avulla etsiä ja vahvistaa jokaisen omia 
voimavaroja toimia omaishoitajana. 
Ryhmässä saat tilaa pohdiskella uusia 
näkökulmia ja vaihtoehtoja omaishoita-
jan työhösi.

ryhmä kokoontuu
 ¤ 17.2. klo 10.00-11.30
 ¤ 16.3. klo 10.00-11.30
 ¤ 14.4. klo 10.00-11.30
 ¤ 11.5. klo 10.00-11.30
 ¤ 8.6. klo 10.00-11.30

Paikka: Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47, Oulu.

Sinua ja ryhmää ohjaa työnohjaajaksi 
opiskeleva Arja Björnholm. Ryhmä on 
osallistujille maksuton. Mukaan mahtuu 
5 uutta omaishoitajaa.

Ilmoittautumiset: 14.2. mennessä. 
Minnamaria Salminen, p. 040 5665 865.
Ilmoittautumalla mukaan sitoudut ke-
vään ryhmäkertoihin.

Ryhmä toteutetaan Ragnar Ekbergin 
Säätiön tuella.
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avoimet ovet & 
vappumyyjäiset

oulun seudun omaishoitokeskuksessa 
ommaiskortteerissa 30.4. klo 10.00-14.00

tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan, 
paikalla omaishoidon asiantuntijat!

mukana menossa myös yhteistyökumppanimme, 
esittelemässä palveluitaan ja tuotteitaan.

tervetuloa munkkikahville ja siman ostoon!
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henkilökuva: taina pitkänen-koli

voimaa yhteisöllisyydestä ja 
yhteistyöstä

Taina Pitkänen-Koli on toiminut Oulun 
seudun omaishoitajat -yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajana jo vuodes-
ta 2013 lähtien. Vuodenvaihteessa hän 
luopui puheenjohtajuudesta siirtyen 
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Tai-
nan mielestä muutos on hyväksi ja se 
avaa aina uusia mahdollisuuksia puolin 
ja toisin, niin yhdistykselle kuin hänelle 
itselleenkin.

Taina on elämänsä aikana ollut mones-
sa mukana. Yhteisöllisenä toimijana hän 
on vahvasti ollut ajamassa naisten 
asiaa, mm. Laavunaiset-nais-
yhdistyksessä ja Oulun 
Naisunionissa, missä 
hän toimii edelleen 
hallituksen jäsene-
nä. Laavunaisten 
tarkoituksena 
oli ylläpitää 
alkoholiongel-
maisille naisille 
tarkoitettua asu-
mis- ja huolto-
toimintaa. Yhteis-
työtä tehtiin Oulun 
A-klinikan am-
matti-ihmisten sekä 
myös Oulun Ensikodin 
kanssa. Laavunaiset ja Ou-
lun Naisunioni tekivät yhteistyö-
tä seminaarien muodossa. Naisunioni 
toimii tasa-arvon edistämiseksi ja sen 
tiellä olevien esteiden poistamiseksi.

ura oulun yliopistolla

Työuransa Taina teki Oulun yliopiston 
Pohjoismaisten kielten laitoksella. Hän 
on toiminut siellä monessa tehtävässä: 
lehtorina, apulaisprofessorina ja pro-
fessorina, erityisalana pohjoismainen 
kirjallisuus. Näissä tehtävissä hän oli 
luonnollisesti kiinnostunut koulutuksen 
tasa-arvosta. Taina olikin mukana laati-
massa Oulun yliopiston tasa-arvo-oh-
jelmaa ja jäsenenä tasa-arvotoimikun-
nassa.

miten omaishoito tuli tutuksi?

Omaishoitajayhdistyksen pariin Tai-
nan johdatti puolison sairas-

tuminen. Puoliso Jouni 
sairastui Alzheimerin 

tautiin 2000-luvun 
alkupuoliskolla. 

Muistisairaus 
ei ole milloin-
kaan tervetul-
lut vieras. Se 
on rankkaa 
niin sairastu-
neelle itselleen 

kuin omaiselle. 
Jokainen per-

he suoriutuu siitä 
omalla tavallaan. 

Monille se merkitsee 
mahdollisuuksien vähittäis-

tä kapenemista ja kodin seinien 
sisäpuolelle jäämistä. Taina onnistui 
kuitenkin pääpiirteissään välttämään 
tämän, sillä puolison sairastuessa hän 
oli juuri jäänyt eläkkeelle, mutta aktii-
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visesti mukana politiikassa. Siitä huo-
limatta hän useimpien omaishoitajien 
lailla koki elinpiirinsä pienenevän. Mo-
net luottamustehtävät, esim. jäsenyys 
Oulun kaupunginvaltuustossa ja - hal-
lituksessa sekä yhdyskuntalautakun-
nassa vaativat säännöllistä poissaoloa 
kotoa. Tämän vuoksi kotiin tarvittiin 
avuksi hoitajaa, vaikka Jounilla olikin 
aina tarvittaessa vuorohoitopaikka so-
tainvalidien Veljeskodilla.

tärkeää tukea jaksamiseen

Raskaimpia asioita omaishoidossa oli-
vat Tainan mielestä tutkimukset, kokeet 
ja jonottaminen terveyskeskuksessa ja 
sairaalassa sekä asioiden selostaminen 
yhä uudelleen uusille lääkäreille ja hoi-
tajille. Tärkeää oli saada sairastuneelle 
puolisolle nopeasti diagnoosi, oikea 
lääkitys ja potilas hoidon piiriin. Muisti-
sairaus on yleensä etenevää sorttia ja 
odotettavissa on toimintakyvyn laskua 
ja voinnin huononemista. Jokainen uusi 
notkahdus vaatii omaiselta totuttelua 
ja uusien asioiden oppimista. Tämä oli 
Tainan mielestä vaikeaa. Raskasta oli 
myös jatkuva asioiden hoito ja paperi-
työt. Jouni kun oli monisairas, sotatu-
liaisina lisäksi sääriproteesi. Myöhem-
pinä vuosina tehdyn lonkkaleikkauksen 
jälkeen hän ei täysin kuntoutunut, joten 
pyörätuolikin oli osa arkea. ”Olen joskus 
sanonut, että olen kuin yksityisyrittäjä, 
joka organisoi näitä hoitoja. Maksan ja 
toimin työnantajana toiselle, maksan 
kaikki työnantajamaksut, toimin talon-
miehenä täällä ja kaikkea tämmöistä”, 
hän kuvailee eräässä haastattelussa.

Erityisen vahvaa tukea Taina sai sotain-
validien Veljeskodilta, jossa ymmärret-
tiin, kuinka rankkaa on toimia muisti-
sairaan omaisen hoitajana. Veljeskodin 
hoitajista tuli Tainalle ystäviä, joiden 
kanssa saattoi aina keskustella, ja he 
auttoivat häntä myös päätöksessä, kun 
tuli aika siirtää Jouni pysyvästi asu-
maan Veljeskodille. On todella tär-
keää, että omaishoitajaa tuetaan hänen 
vaikeissa päätöksissään. Myös Oulun 
Seudun Muistiyhdistys ja Oulun seu-
dun omaishoitajat ry tarjosivat tukeaan 
ryhmätoiminnan, luentojen ja kotiin 
tarjottavan avun muodossa. Taina oli 
mukana Muistiyhdistyksen Sopupe-
li-hankkeessa, jossa keskityttiin muisti-
sairaan ihmisen kotihoidon tukemiseen 
sekä fyysiseen ja henkiseen kuntout-
tamiseen. Oulun seudun omaishoitajat 
taas järjesti ryhmätoimintaa, joka oli tar-
koitettu henkilöille, joiden omainen oli 
jo siirtynyt hoivakotiin asumaan. Mutta 
tärkein selviytymisominaisuus oli Tai-
nassa itsessään: omanlaisen tutun elä-
män täytyy jatkua. Niinpä Taina ja Jouni 
pyörätuolissaan kävivät ulkoilemassa 
kaupungilla, syömässä Stockmannilla 
ja jopa avantouimassa Tuiran rannalla – 
Jouni mukana seuraa pitämässä. 

omaishoitajan hyvinvoinnin 
tärkeydestä

Taina on sitä mieltä, että omaishoita-
jan täytyy pitää huolta itsestään, jottei 
kotitilanne ja sairastaminen nielaise 
ihmistä kokonaan. Omannäköisen elä-
män täytyy jatkua mahdollisuuksien 
sallimissa rajoissa. Arkielämä kotona 
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ei voi olla pelkkää hoitamista. Siihen ei 
ole aikaa eikä voimiakaan, sillä pelkän 
arjen ylläpitäminen vaatii panostusta. 
Hoitajien apu Jounin kotihoidossa olikin 
oleellisen tärkeää.

Eläkevuosinaan Taina on toiminut ak-
tiivisesti Oulun seudun omaishoitajat 
ry:ssä. ”Se on mahtava yhdistys, kerta 
kaikkiaan! sanoo Taina.

Se on mennyt huikein askelin eteenpäin 
viime vuosina ja jos vielä yhtä asiaa 
voisin toivoa, niin se olisi rahoituspohjan 
uudistaminen.” Tainan mielestä STEA:n 
tarjoama pätkäluontoinen rahoitus 
yhdistykselle on liian huteralla pohjalla 
ja näin tärkeä asia kuin omaishoitajien 
tukeminen pitäisi rahoittaa valtion toi-
mesta. Niinpä.
 
Tätä haastattelua tehdessä monet ras-
kaat jo unohtuneetkin asiat omaishoita-
javuosilta ovat nousseet Tainan aja-
tuksiin. Jounin kuolemasta on aikaa 10 
vuotta ja Taina hämmästelee, miten ih-
minen pystyy unohtamaan raskaat ajat.  
Mutta ehkä tässä onkin auttanut Tainan 
periaate, jonka mukaan tavallisesta 
elämästä täytyy pitää kiinni. Jos pitäisi 
kolmella sanalla kuvailla asioita, jotka 
ovat olleet Tainalle tärkeitä läpi vuo-
sien, niin ne olisivat yhteistyö, tasa-arvo 
ja yhteisöllisyys. Paljon onnea ja iloa 
Tainalle tuleviin päiviin sekä hauskoja 
uinti- ja pyöräilyretkiä toivottaen!

Taina Pitkänen-Kolia haastatteli Leena 
Welling

katse huomiseen - kerho

kerhossa etenemme vertaisil-
tamme tukea ja voimaa saa-
den
Kerho on tarkoitettu Sinulle, jonka 
omaishoitajuus on päättynyt hoidetta-
van kuolemaan. Olet työstänyt oman 
suruprosessin siten, että olet valmis ja 
halukas katsomaan avoimin mielin kohti 
tulevaisuutta. Ryhmässä etenemme 
vertaisiltamme 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.

Kokoonnumme tuttuun tapaan aina 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina 
Oulun seudun omaishoitokeskuksessa 
Ommaiskortteerissa, osoitteessa Isoka-
tu 47, katutaso.

 ¤ 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 
toimii vertaiset, vapaaehtoiset Anna-Lii-
sa 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
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verratonta vapaaehtoistoimintaa

vapaaehtoistoiminnasta 
sisältöä elämään!

Vapaaehtoisten päivää vietettiin 
5.12.2019. Tällä kertaa meidän yhdistyk-
sessämme juhlistettiin Vapaaehtoisten 
päivää joulupuuroaamiaisen merkeissä. 
Paikalla oli osa vapaaehtoisistamme 
sekä työntekijöitä. Tilaisuus oli lämmin-
henkinen ja tunnelmallinen. Kansain-
välisenä Vapaaehtoisten päivänä 5.12. 
haluttiin mm. edistää vapaaehtoistoi-
minnan arvostusta ja näkyvyyttä.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n va-
paaehtoistoiminta lukuina vuodelta 
2019

 ¤ 61 vapaaehtoista
 ¤ 10 miestä ja 51 naista
 ¤ 4 omaishoitajaa 
 ¤ 14 entistä omaishoitajaa
 ¤ keski-ikä 54 vuotta
 ¤ Vapaaehtoisten tekemä tuntimäärä 

1420 tuntia

mitä kaikkea vapaaehtoinen voi yh-
distyksessämme tehdä?

Meiltä löytyy monia vapaaehtoistoi-
minnan tehtäviä. Vapaaehtoinen voi 
valita useammasta tehtävästä itselleen 
sopivan tai sitten esim. miettiä omaa 
osaamistaan ja tarjota vapaaehtoistoi-
minnan tehtävää, jos meillä ei sellaista 
sillä hetkellä ole. Näinpä varmaan jokai-
selle halukkaalle löytyy sopiva, omaan 
elämäntilanteesensa sillä hetkellä mu-
kavalta tuntuva vapaaehtoistoiminnan 
tehtävä.  Vapaaehtoistehtäviä on esim. 
tapahtuma-avustaja, omaiskahvilava-
paaehtoinen ja kyläkummivapaaehtoi-
nen, vertaisvapaaehtoinen, kuntosalio-
pas, esiintyjä, leivontapartiolainen sekä 
vapaaehtoistoiminnan työryhmän jäsen. 

mitä kaikkea vapaaehtoistoiminnan 
tehtävät pitävät sisällään?

Tapahtuma-avustajat ovat vapaaeh-
toisina yhdistyksen erilaisissa tapah-
tumissa. Heidän tehtävänsä voivat olla 
kahvinkeittämistä, makkaranpaistoa, 
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arpojen ja myyjäistuotteiden myymistä 
yms. Tehtävät tapahtumissa voivat olla 
hyvin moninaisia. Näihin tehtäviin va-
paaehtoiset perehdytetään aina ennen 
tapahtumaa. 

Ommaiskahvilavapaaehtoiset keittele-
vät kahvia, huolehtivat pöydän antimis-
ta ja ovat hyvinkin kuulevina korvina, jos 
Ommaiskahvilaan osallistujat haluavat 
jutella. Ommaiskahviloita on Oulun seu-
dun omaishoitokeskuksessa Ommais-
kortterissa sekä yhdistyksen toimin-
ta-alueilla.

Kyläkummivapaaehtoiset saavat oman 
omaishoitoperheen, jonka luona he 
käyvät ystävinä. Kyläkummi vierai-
lee omassa paikassa usein 1-2 kertaa 
kuukaudessa. Kyläkummivapaaehtois-
tehtävä on sitovampaa vapaaehtoistoi-
mintaa, sillä ystävyyssuhteista syntyy 
hyvinkin luottamuksellisia suhteita.

Vapaaehtoistoiminnan tehtäviin voi 
tarkemmin tutustua yhdistyksemme 
kotisivuilta: osol.fi/vapaaehtois-toi-
minta tai soittamalla Marjalle p. 040 
501 9119. 

mitä vapaaehtoinen saa toimies-
saan yhdistyksessämme vapaaeh-
toisena?

Vapaaehtoistoiminta koetaan tärkeäksi, 
koska se lisää ihmisten ja koko yhteis-
kunnan hyvinvointia ja vaikuttamismah-
dollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä 
luottamusta. Vapaaehtoistoiminnan 
kautta saa uutta osaamista, kokemusta 

ja verkostoja, ja voi päästä osaksi yh-
teiskuntaa ja parantaa työllistymismah-
dollisuuksiaan (www.kansalaisareena.fi).

Meillä yhdistyksellä huolehditaan 
vapaaehtoisistamme hyvin. Heillä on 
nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa 
he voivat sopia vapaaehtoistoimintaan 
liittyviä asioita. Järjestämme vapaaeh-
toisillemme vuosittain virkistyksellisiä 
sekä koulutuksellisia tilaisuuksia, joihin 
vapaaehtoiset voivat halutessaan osal-
listua. Olemme käyneet esim. erilaisilla 
retkillä, teatterissa, elokuvissa, ravinto-
lassa syömässä jne. Vapaaehtoiset toi-
mivat meillä tavallisen ihmisen tiedon 
ja taidon. Kuitenkin osa vapaaehtoisista 
kaipaa toimintansa tueksi jonkinlaista 
koulutuksellista tukea. Olemme jär-
jestäneet heille esim. muistiaisoihin 
liittyvää koulutusta, ensiapuun liittyvää 
päivityskoulutusta ja työnohjauksellista 
koulutusta. Varesverkoston vapaaeh-
toisten perus- ja lisäkoulutukset ovat 
myös vapaaehtoisillemme tarkoitettuja. 

Vapaaehtoiset kertovatkin mm. koke-
vansa, että omalla pienellä panoksella 
he voivat tukea yhdistystä ja sitä kautta 
omaishoitajia, tavata muita ihmisiä, 
saada vertaistukea ja olla avuksi missä 
tarvitaan. 

tule sinäkin meille 
vapaaehtoiseksi! 

Marja Heikkinen
Omaistoiminnan ohjaaja
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lähde mukaan virkistäyty-
mään, rentoutumaan ja koke-
maan mukavia asioita yhdessä 
muiden omaishoitajien kanssa! 

Paikka: Rokua Health & Spa kylpyläho-
telli
Aika: 31.3. - 2.4.2020

Lähdemme matkaan tiistaina 31.3. klo 
12 Oulun linja-autoasemalta. Paluu-
matkalle lähdemme torstaina 2.4. klo 
11.00.

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenille 
120 €/hlö ja muille 150 €/hlö.

Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

hintaan sisältyy
 ¤ Edestakaiset bussimatkat (OTP Tra-

vel)
 ¤ Majoitus 2hh puolihoidolla.
 ¤ Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö

 ¤ Pääsy ravintolasalin karaoke-, levy- 
ja orkesteritansseihin.

 ¤ Lisäksi meille on varattu oma, 
ohjattu vesijumppa 1.4. klo 14.00 – 
14.45.

Sinulla on myös mahdollisuus tilata 
etukäteen Day Span hoitoja: www.ro-
kua.com/rokua_spa tai myyntipalvelus-
ta puh. 020 7819 200 voit kysyä tarkem-
min tuolloin tarjolla olevista hoidoista.

Sitovat ilmoittautumiset 9.3.2020 men-
nessä Heinille puh. 040 526 8105 tai 
Oulun seudun omaishoitokeskukseen 
Ommaiskortteeriin puh. 08 882 1690.

Pehr Kontiokosken sukuseura tukee Ou-
lun seudun omaishoitajat ry:n jäsenten 
osallistumista avustuksen muodossa.

virkistäydy rokualla!

rokualle, rokualle!
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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.

Tätä kirjoitettaessa Erityistä Energiaa 
-hankkeen toinen perhetyöjakso on 
juuri saateltu päätökseen ja viimeisen 
perhetyöjakson hakuaika on umpeutu-
massa. Olemme hankkeen tähänasti-
sen toiminnallisen osion aikana tehneet 
perhetyötä kaikkiaan kymmenen eri-
tyislapsiperheen kanssa. Olemme saa-
neet tutustua upeisiin ja ainutlaatuisiin 
perheisiin, erilaisiin perhekulttuureihin 
sekä oppineet näkemään vahvuuksia ja 
voimavaroja, joita jokaisessa perhees-
sä on elämän haasteista ja karikoista 
huolimatta.

Perheet ovat sanoittaneet meille luke-
mattomia ammattilaiskohtaamisiaan, 
joissa perheen mahdolliset vaikeudet 

ja haasteet ovat olleet lähtökohtana 
yhteiselle dialogille. Olemme perhe-
työssä halunneet tavoitteellisesti rikkoa 
tätä kaavaa ja lähestyä perheitä heidän 
omien vahvuuksien ja voimavarojen 
kautta. Mitä sitten ovat nämä voimaan-
nuttavat tekijät, joita olemme työssäm-
me kohdanneet?

Voimavaroja ja vahvuuksia erityislap-
siperheistä löytyy jokaiselta elämän 
osa-alueelta. Perheen yhteisöllisyys, 
yhteinen huumori, myönteinen suhde 
omaan perhekulttuuriin, halu tehdä yh-
dessä asioita, lasten harrastukset, rikas 
keskustelukulttuuri sekä lasten elä-
mänmyönteisyys ovat vain muutamia 
mainitakseni sellaisia positiivisia vah-
vuustekijöitä, jotka kannattelevat ja an-
tavat voimaa erityislapsiperheen usein 
hektisessäkin arjessa. Tällaiset tekijät 
sekä niiden huomioiminen ja sanoitta-
minen vahvistavat erityislapsiperheen 
”me” -henkeä ja lisäävät perheen kykyä 
kohdata haastavia ja vaikeita tilanteita 
elämän varrella.
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Lakimies Pentti Seppänen Lakitoi-
misto Omajuristi Oy:stä keskustelee 
kanssasi perinnönjakoon, parisuhteen 
päättymiseen, edunvalvontaan, työ-
suhteisiin, sopimuksiin ja varallisuuden 
hoitoon liittyvissä juridisissa asioissa.

Pentti Seppänen on kertomassa laki-
asioista Ommaiskortteerin Ommais-
kahvilassa 19.2. klo 10.00 alkaen.  

Kevään aikana hän ottaa vastaan ajan-
varauksella:

 ¤ Torstaina 19.3. klo 15.00-17.00
 ¤ Torstaina 30.4. klo 14.00-16.00 
 ¤ Torstaina 28.5. klo 15.00-17.00 

Ajanvaraus numerosta 08 882 1690.

Erityisenä nostona tähän loppuun ha-
luan ”kokemuksien pussistani” nostaa 
parisuhdeajan merkityksen erityislapsi-
perheissä. Lähes kaikki kohtaamamme 
perheet ovat toivoneet perhetyöjak-
soon osallistumisen mahdollistavan 
lisää aikaa parisuhteelle. Selkeä osoitus 
siitä, että parisuhde on merkitykselli-
nen ja voimaannuttava elementti, jonka 
hyvinvointiin, saa, kannattaa ja pitää 
satsata. Kahdestaan toteutetut kaup-
pareissut, pyörälenkit tai syömässä 
käynnit eivät ole itsestäänselvyyksiä 
erityislapsiperheen vanhemmille. Aja-
tusten jakaminen tai vaikka hiljaa silmiin 
katsominen voivat monelle haastavissa 
elämäntilanteissa oleville vanhemmille 
olla niitä ”ulkomaanmatkoja” tai gour-
metravintolan ”kynttiläillallisia”, joiden 
muistot säilyvät pitkään. Lastenhoitoa-
vun ja kodin asioiden hoitamisesta pie-
nen yhteisen tauon mahdollistaminen 
näille ihmisille on ollut voimaannuttava 
kokemus myös työntekijän näkökul-
masta.

Kevättä odotellen!

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

nyt uutta oulun seudun 
omaishoitokeskuksessa 

ommaiskortteerissa! 
Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa 
jäsenilleen maksutonta lakineuvontaa.

maksutonta 

lakineuvontaa jäsenille
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hola! terveiset onnistuneelta 
puerto de la Cruzin matkalta! 

Järjestelyt sujuivat loistavasti: lennot ja 
hotellikuljetukset olivat aikatauluissaan 
ja saimme standard-hotellihuonei-
den sijasta superior-huoneet meren ja 
uima-altaiden puolelta. Syynä hyvään 
tuuriin oli, että hotelli oli aivan täynnä ja 
olin tehnyt hotellivaraukset jo puolisen 
vuotta aiemmin.

Meillä oli huoneet Blue Sea Puerto 
Resort-hotellikompleksista joka sisälsi 
3 eri hotellia. Tämä mahdollisti ruoka-
paikkojen vaihtelut. saimme valita mis-
sä halusimme aterioida.

Ilmatkin suosivat! kuuden päivän aikana 
lämpötila pysyi 30 asteen kieppeillä ja 
vasta keskiviikkona sateet alkoivat ilta-
päivällä.

Kävimme mm. Iglesia de San Francisco 
- kirkossa suomalaisen turistipapin 
messussa. Sunnuntaina vein ryhmän 
kuuluisille Lago Martiánez - keinotekoi-
selle merivesijärvelle missä on uima-al-

taita, ravintoloita ja baareja sekä kasino 
merenpinnan alapuolella.
Maanantaina oli ohjelmassa Loro Par-
que, papukaijoihin erikoistunut eläintar-
ha, saaren suurimpia vetonauloja.

Keskiviikkoiltana oli yhteinen illanviet-
to. Lauloimme suomalaisia lauluja ja 
pidimme vertaistukituokion jokaisen 
oman kokemuksen mukaan. Muu aika 
vietettiin hotellin uima-altailla ja ostok-
silla. Löysimme myös oikopolun kes-
kustaan kävelyreittinä käsittäen 230 
porrasta alas keskustaan.

Lähtöaamuna tihuutteli vettä ja lämpö-
tila laski 18 asteeseen. Matka hotellilta 
kentälle kesti tunnin verran, samalla 
saimme itäpuolen Teneriffasta ilmaisen 
retken.

Ryhmä oli hyväkuntoista; he kävelivät 
paljon eikä kukaan sairastunut matkan 
aikana. Minulle jäi kuva, että kaikki ryh-
mäläiset olivat tyytyväisiä lomaansa.

Adios!
Margit Luuri

matkakerhon terveiset teneriffalta!
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Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi tulla hakemaan tie-
toa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan 
ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoita-
juutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pes-
tistään jo luopuneet. 

ommaiskortteerin ommaiskahvila 
 

 
 

 
 

 
Joka toinen keskiviikko; 

paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, Isokatu 47, Oulu 

5.2. 
klo 10 Vanhoja kuvia ja tarinoita Oulusta, tarinoimassa Pekka Hakaheimo. 

19.2. 
Klo 10 

Miten sinä voit hoitaa asioita läheisen puolesta, kun hän ei itse 
enää pysty? Miten voit varautua tulevaisuuteen? Omajuristi Oy Pentti 
Seppänen edunvalvonta ja edunvalvontavaltakirja. 

4.3. 
klo 13 

Miten ympärivuorokautista hoitopaikkaa haetaan? Mitä tarkoittaa 
palvelun tarpeenarviointi? SAS-sairaanhoitaja Oulun kaupungilta. 

18.3. 
klo 10 

Runotuokio; Timo Harju lukee runoja teoksesta Korvarunoja. 

1.4. 
klo 10 

Minä omainen - olen tärkeä - siksi huolehdin itsestäni ja Omaishoitajan 
kasvun paikka; kokemustoimijat Piia ja Marja-Liisa. 

15.4. 
klo 10 

 

Miten haet omaishoidon tukea? Mitä tukea voit saada? Miten käytät 
omaishoidon vapaan palveluseteliä? Asiantuntijat Oulun kaupungin 
Aino neuvonnasta. 

29.4. 
klo 10 

Rentoutustunti, jossa kehosi sekä mielesi rentoutuu lempeiden 
rentoutus- ja mielikuvaharjoitusten myötä. Jaana Vahtola, Hyvinvointi 
Hellitä. 

13.5. 
klo 10 

Sosiaalihuollon ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, 
asiantuntija Oulun kaupungilta sekä Caritaksen palvelut omaishoitajien 
tueksi. 

27.5. 
Klo 13 

Kesän vastaanottajaiset; ohjelmassa bingo ym.! 

 

tervetuloa, kahvitarjoilu! 
Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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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 ikärajatto-
masti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoita-
juutta ei tarvita ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi 
ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

11.2. klo 17.00-18.30 Palvelukeskus Lumilyhdyssä. Musiikista iloa 
ja valoa arkeen. Musiikista vastaa Ari Vaalamo. 

17.2. klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Musiikkia, 
yhteislauluja ja korvarunoja Timo Harjun esittämänä. Musiikista 
vastaa seurakunnan kanttori. 

18.2. klo 13.30-15.30 Ommaisraati-keskustelutilaisuus Järjestö-
talolla, Laurintie 3. Hoidettaville on järjestetty omaa ohjelmaa kah-
viossa. Osallistumalla voit vaikuttaa omaishoitajien asioihin. Tilai-
suus järjestetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän van-
huspalveluiden ja Iin seurakunnan kanssa. 

24.2. klo 14.00-16.00 Päiväkeskuksessa, Töllintie 3. Mikä on lii-
kunnan ja terveellisen ravinnon merkitys hyvinvointiisi. Asian-
tuntijana Hannu Kaikkonen ODL:n liikuntaklinikalta. 

17.3. klo 13.00-15.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10. Mihin 
tarvitsen omaishoidon tuen sopimusta, mikä merkitys sillä on 
omaishoitajalle? Miten omaishoitajana voit saada vapaata itsel-
lesi, ja millaisia palveluita on mahdollista saada? Aiheesta ker-
tomassa Oulun kaupungin palveluohjausyksikön työntekijät. 

19.3. klo 14.30-16.00 Palveluskeskus Kotolassa, Muhostie 4. Esiin-
tymään saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

26.3. klo 11.00-13.00 Seurakuntakodilla, Kirkkokuja 4. Omaishoita-
juus palkitsee, mutta myös haastaa. Aiheeseen syventämässä 
voimavarakouluttaja Irja Lepola 
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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 ikärajatto-
masti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoita-
juutta ei tarvita ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi 
ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

6.4. klo 10.00-11.30 Ojavilkin kerhotilassa os. Luovontie 198 B 10 
Muistikummituokio yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistyk-
sen kanssa. 

5.5. klo 13.00-15.00 Järjestötalolla. Aiheena: mikä on liikunnan ja 
terveellisen ravinnon merkitys hyvinvointiisi. Asiantuntijana Per-
sonal Trainer Aleksi Laajoki Aml Gym. 

11.5. klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla. Omaishoitaja, miten sinä 
jaksat? Aiheeseen syventämässä Sari Havela-Hiitola Omaishoita-
jaliitosta. 

11.5. klo 17.00-19.00 Päiväkeskuksessa. Aiheena on omat voima-
varat ja jaksaminen, keskustelua johdattamassa Marja Keväjärvi. 

13.5. klo 17.00-19.00 Erityislapsiperheiden illanvietto Toiminta-
keskus Zytykkeessä, os. Kuivaamontie 1. Iltapalana hyvää syö-
mistä.  
Lapsille touhua ja tekemistä seurakunnan lapsityöntekijöiden oh-
jaamana. Vanhemmille omaa ohjelmaa olohuoneessa aiheella eri-
tyislapsen murrosikä. Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko Van-
hempainliitosta. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä Helena Lehto-
saarelle helena.lehtosaari@kempele.fi tai 040 1849166. Toteute-
taan yhdessä Kempeleen kunnan ja seurakunnan kanssa. 

14.5. klo 11.00-15.00 Suvelan leirikeskuksessa, Pasontie 40.  
Hyvää oloa itselle ja läheiselle päivään kutsutaan erityisesti kii-
minkiläisiä, jääliläisiä, yli-iiläisiä sekä ylikiiminkiläisiä omaishoitajia 
läheistensä kanssa. Päivä alkaa klo 11 hartaudella ja ruokailulla, 
jonka jälkeen vietetään päivää mukavan ohjelman parissa. Sauno-
mismahdollisuus. Osallistumismaksu 5€. Ilmoittautumiset 20.4 
mennessä Minna Hernberg 040 559 7766 
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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 ikärajatto-
masti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoita-
juutta ei tarvita ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi 
ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

27.5. klo 11.00-15.30 Virkistyspäivä Peuhussa. Linja-auto kyydi-
tys, ruokailu ja mukavaa ohjelmaa hyvässä seurassa. Osallistujille 
ilmainen päivä toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.  
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Maija Sivulalle p. 044 745 3853 
tai Annikki Lämsälle p. 040 7404135 

2.6. klo 17.00-19.00 Erityislapsiperheiden illanvietto Seurakun-
nan Kesäkoti Kolmikannassa os. Kylmäläntie 55. Yhteistä toimin-
nallista ohjelmaa pihalla. Sen jälkeen lapsille touhua ja tekemistä 
ja vanhemmille ohjelmaa kodalla, jossa aiheena on parisuhteen 
voimavarat.  
Ilmoittautumiset 26.5. mennessä Riikka Piipolle riikka.piippo@tyr-
nava.fi tai 050 5737 167. Ilta toteutetaan yhdessä Tyrnävän kun-
nan, Tyrnävän seurakunnan ja Oulun seudun omaishoitajat ry:n 
kanssa. 

3.6. klo 13.00-16.00 Haukiputaan seurakuntakeskuksen Wirkku-
lassa, os. Kirkkotie 10. Hyvää oloa ja hemmottelua itselle ja lä-
heiselle. 

 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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Oulun seudun omaishoitajat ry sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO järjestävät 
kummiopiskelijatoimintaa kaikenlaisille omaishoitoperheille kanta-Oulun 
alueella. Kummiopiskelijatoimintaan voi osallistua niin lastaan hoitavat 
omaishoitajat kuin esim. puolisoaan tai omaa vanhempaa hoitavat omaishoitajat.

KUMMIOPISKELIJATOIMINNAN avulla omaishoitoperhe saa lähiavustaja 
opiskelijaparin, jotka vierailevat säännöllisesti, viikoittain samassa perheessä, 
antaen omaishoitajalle mahdollisuuden pieneen vapaahetkeen sekä 
omaishoidettavalle virkistyksellistä toimintaa. Kummiopiskelijatoiminta ajoittuu 
viikoittain pääasiassa keskiviikkopäivään/-iltapäivään. 
Lähiavustajaopiskelijoiden tehtäviin ei kuulu lääkehoito, vaativat hoidolliset 
tehtävät, eikä kodinhoidolliset tehtävät.

Kummiopiskelijatoimintaan osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai 
omaishoidontuen saaja. Toiminta on maksutonta osallistujille.

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

Omaishoitaja, kaipaatko pientä 
hengähdystaukoa arkeesi?
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Oulun seudun omaishoitajat ry sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO järjestävät 
kummiopiskelijatoimintaa kaikenlaisille omaishoitoperheille kanta-Oulun 
alueella. Kummiopiskelijatoimintaan voi osallistua niin lastaan hoitavat 
omaishoitajat kuin esim. puolisoaan tai omaa vanhempaa hoitavat omaishoitajat.

KUMMIOPISKELIJATOIMINNAN avulla omaishoitoperhe saa lähiavustaja 
opiskelijaparin, jotka vierailevat säännöllisesti, viikoittain samassa perheessä, 
antaen omaishoitajalle mahdollisuuden pieneen vapaahetkeen sekä 
omaishoidettavalle virkistyksellistä toimintaa. Kummiopiskelijatoiminta ajoittuu 
viikoittain pääasiassa keskiviikkopäivään/-iltapäivään. 
Lähiavustajaopiskelijoiden tehtäviin ei kuulu lääkehoito, vaativat hoidolliset 
tehtävät, eikä kodinhoidolliset tehtävät.

Kummiopiskelijatoimintaan osallistuvan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tai 
omaishoidontuen saaja. Toiminta on maksutonta osallistujille.

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

Omaishoitaja, kaipaatko pientä 
hengähdystaukoa arkeesi?

ovet-valmennus® (omaishoi-
tajien tukena) tuo eväitä 
omaishoitajuuteen.

Valmennuksen punaisena lankana on 
omaishoitajien vahvuuksien tukemi-
nen ja uusien voimavarojen löytäminen 
yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. 
Valmennuksessa saat tietoa ja opas-
tusta erilaisiin omaishoitajuutta kosket-
taviin teemoihin, kuten esim. hoiva- ja 
hoitotyöhön. Sinun ei tarvitse olla viral-
linen omaishoidontuen saaja osallis-
tuessasi valmennukseen.

Sopimusomaishoitajilla tulee olla käy-
tynä Oulun kaupungin omaishoitaja-
valmennus, jotta voit osallistua yhdis-
tyksemme OVET-valmennukseen®. 
OVET-valmennus® on osallistujille 
maksuton. 

ovet-valmennus® sisältää mm.
 ¤ Omaishoitotilanteen tunnusmerk-

kejä 

 ¤ Omaishoito ja muutos osana elä-
mää

 ¤ Palvelut omaishoitoperheen tukena 
 ¤ Voimaa vertaistuesta

päivämäärät
 ¤ ma 4.5.2020 klo 15.00–18.00
 ¤ ma 11.5.2020 klo 15.00–18.00
 ¤ ma 18.5.2020 klo 15.00–18.00

Paikka:  Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47 (katu-
taso), Oulu. 

lisätietoja ja ilmoittautuminen
27.4.2020 mennessä Marja Heikkinen
p. 040 501 9119.

avaa ovi omaishoitajuuteen -
ovet-valmennus®
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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 voi käyttää salia 
vapaasti aina maanantaisin.

Tiistaisin klo 12.30 – 13.30 
Kiiminki, senioritalo, Terveystie 3. Uu-
det kuntosalilla kävijät, soittakaa en-
nen tuloanne numeroon 050 464 7218.

Keskiviikkoisin klo 11.30– 12.30
Lassintalon seniorikeskus, Myllytie 2, 
4. krs.

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

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

hyvää oloa ja iloa liikkuen
yhdistyksen kuntosalivuorot

virkistäydy kylpylässä

Break Sokos Hotel Oulun Eden tarjoaa 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n jäse-
nille kylpylälippuihin jäsenalennuksen. 
Alennuksen saa näyttämällä jäsenkort-
tia. Kylpylä on avoinna päivittäin klo 
10.00-21.00. 

Hinnat:
Kylpylälippu aikuiset 13€ (norm. 21€)
Perhelippu (2 aik.+2 lasta/1 aik.+3 lasta) 
40€ (norm.59€).
Avustaja pääsee ilmaiseksi!
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omaishoitajaryhmien kokoontumiset 
kevät 2020

kempele
Ryhmä kokoontuu Kempele Akatemia 
neuvotteluhuone, Honkasentie 15 
klo 12.30 – 14.00.
ti 11.2.
to 19.3. Yhteinen kokoontuminen seura-
kunnan Oma Hetki omaishoitajaryhmän 
kanssa.
ti 21.4., ti 12.5.

Oma Hetki ryhmä kokoontuu Kahvila 
Ilonpisarassa, Tiilitie 1, klo 12.30 – 14.00.
to 20.2.
to 19.3. Omaishoitajien ryhmä kunnan ja 
seurakunnan toteuttamana
to 16.4., to 14.5.
Ohjaajana Tarja Ervasti p. 040 779 0368.

liminka
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ja 
muistisairaiden toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu seurakuntatalolla Pappilan-
tie 6, klo 13.30 – 15.00.
ma 24.2., ma 30.3., ma 27.4. ja ma 25.5. 
Ohjaajina Liisa Mettovaara ja Heini Kar-
humaa.

muhos
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
to 13.2., to 19.3., to 16.4. ja ti 19.5.
Ohjaajina Leena Leskelä p. 040 547 
0785 ja Kirsi Valli.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa, 
klo 11.00 – 12.30.
ti 25.2., ti 24.3., ti 21.4. ja ke 3.6. virkis-
tyspäivä. 

Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie 
klo 14.00 – 15.30.
to 27.2., to 26.3., to 23.4. ja to 28.5. 
Ohjaajana palveluohjaaja p. 050 430 
9233.

lumijoki
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä 
klo 15.00 – 16.00.
ma 24.2., ma 30.3., ma 27.4. ja ma 25.5. 
Ohjaajana Anna Maija Parkkila p. 0400 
959 306.

oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kaup-
piaantie klo 13.30 -15.00.
to 27.2., to 26.3. ja to 30.4.
Ohjaajana Maija Sivula p. 044 745 3853.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu kunnantalolla 
klo 13.00
ke 12.2., ke 11.3., ke 15.4., ke 13.5. ja ke 
17.6.
Ohjaajana Marja Ranta- Suomela p. 040 
743 0382.

huomio!

tulossa omaishoitajien 
viikonloppuleiri 

Juumassa (Kuusamo) 21.8.-23.8.2020.
Seuraa lähempänä ajankohtaa tarkem-
paa ilmoittelua Rauhan Tervehdykses-
tä!
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ilonpilkahduksia, uutisia, tapahtumia, 

oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

p

poikkeahan
jutustelemassa!

minnamaria, salla, tiia ja tuukka vierailulla 
pääkaupunkiseudun omaishoitajien luona.

asiakkaitamme myös joskus 
ilahdutetaan pienillä kau-
neushetkillä. 
jaana rentoutuneena 
hemmottelun jälkeen. 

maija-liisaa suosi onnetar joulunajan myy-
jäistapahtumassa. hän voitti herkkukorin.
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ilonpilkahduksia, uutisia, tapahtumia, 

oulun seudun omaishoitokeskuksessa ommaiskortteerissa

aukeaman kokosi marjo pekkala

“lapsi mukaan töihin” päivä toteutui meilläkin, tässä kaksi reipasta 
kaveria korttiaskartelun äärellä.

viime vuonna jäseniksi liittyneiden 
kesken arvottiin s-ryhmän 30 euron 
ostokortti. sen voitti elsa kauppila 
kiimingistä. lämpöiset onnittelut!

arvonta suoritettiin myös jäsen-
hankkijoiden kesken, voittaja ei 
halunnut nimeään julki. palkinto on 
toimitettu hänelle, paljon onnea!

vapaaehtoisemme ovat meille todella sydämen asia. vapaaehtoisten päivänä
juotiin kakkukahvit ja jutusteltiin kaikki yhdessä. henkilökunta kiittää 
teitä lämpimästi

nina mikkonen kävi luennoimassa



32
 

         

 

 

Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapu-
huja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jak-
samaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme 
tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme 
innovatiivisia palveluita. 

 

 
 

 

 

 
Ommaisraati - keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat ja 
ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä te-
kevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Tilaisuudet ovat kaikille 
avoimia ja Ommaisraateihin voi tulla myös hoidettavan kanssa. 

 Keskiviikkona 26.2. klo 10.00–12.00 Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso.  

 Keskiviikkona 26.2. klo 13.00-15.00 Kiimingin Senioritalo, Terveystie 3. 

 Torstaina 27.2. klo 13.00-15.00 Oulunsalon seurakunnan monitoimitila 

pysäkki. Kauppiaantie 5. 

Ommaisraatien aiheet: 

 Miten omaishoidontuen vapaita on mahdollista käyttää? Paikalla on Oulun kau-
pungin palveluohjausyksikön työntekijät.  

 Mitä on palveluasuminen? Paikalla on Oulun palvelusäätiön Keskustan palvelu-
keskuksen toiminnanjohtaja Pirihanni Valkiala-Koskenkangas. 

 Keräämme ideoita omaishoidettavien päivätoimintaan liittyen. 
 Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen.  

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 

Lisätietoja: 
Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapu-
huja. Me autamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jak-
samaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme 
tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme 
innovatiivisia palveluita. 

 

 
 

 

 

 
 

Keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lastaan hoitavat vanhemmat. Myös 
ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä te-
kevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt ovat tervetulleita. 
 

Torstaina 27.2. klo 17.30-19.30. 
Toimintakeskus Jatuli, Tuunipaja 

Jokelantie 30, Haukipudas 

 

 Millaisilla lausunnoilla ja kuvauksilla voidaan todentaa erityisen huollon, hoidon 
ja hoivan tarve? Kuka arvioi hoidon ja palvelun tarvetta ja millä kriteereillä? Mikä 
painoarvo on lääkärintodistuksella? Paikalla on palveluohjaaja Oulun kaupungin 
palveluohjausyksiköstä. 

 Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. 

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Haukiputaan koulun  

vanhempainyhdistyksen kanssa. 

 
Lisätietoja: 

Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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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 Ho-
tel Edenin kylpyläliput jäsenhintaan. 
Omaishoitajaliiton tarjoamista jäsen-
eduista lisää: www.omaishoitajat.fi
Tutustu tarkemmin yhteistyökumppa-
niemme tarjoamiin jäsenetuihin: 
https://www.osol.fi/tule-mukaan/liity/ 
tai p. 08 882 1690.

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

miten liityt?
Jäseneksi voi liittyä osoitteessa 
https://www.osol.fi/tule-mukaan/liity/ 
tai puh. 08 882 1690 tai käymällä Iso-
katu 47, katutaso. Jäsenmaksu on 25€/
vuosi.

Kaikkien vuonna 2020 liittyneiden 
kesken arvotaan S-ryhmän lahjakortti, 
arvoltaan 30€.

 liity nyt jäseneksi yhdistyksen toiminnan 
tukemiseksi

tule mukaan tukemaan 
omaishoitajia!

Oulun seudun omaishoitajat ry:n toi-
mintaa rahoitetaan pääasiassa Sosiaa-
li- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:n myöntämillä rahoituksilla. Jotta 
yhdistyksen toiminta voidaan jatkos-
sakin varmistaa, on lahjoituksilla suuri 
merkitys yhdistykselle tulevaisuudessa. 

Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien 
tarjoamiseen. Lahjoittamalla rakennat 
kanssamme hyvää elämää. Oulun seu-
dun omaishoitajat tarvitsee toimintan-
sa tueksi sekä yksityishenkilöiden että 
yritysten tukea.

Lahjoitustuotot ohjataan suoraan 
omaishoitajien ja heidän läheisten-
sä virkistykseen, koulutukseen ja 
neuvontaan sekä vertaistukitoimin-
taan. Kerättävillä varoilla rahoitetaan 
omaishoitajien, etäomaishoitajien ja 
vapaaehtoisten virkistys- ja ohjaustoi-
mintaa.

lisätietoja

Minnamaria Salminen p. 040 566 5865, 
minnamaria.salminen@osol.fi
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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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yhdistyksen suunnittelema 
”olen omaishoitaja” - kortti
on nyt saatavilla!

Kortti on tarkoitettu hätätilanteisiin, 
jos omaishoitajalle sattuu jotain, kortti 
kertoo, että kotona on tukea tarvitseva 
ihminen. Joten kortti kannattaa pitää 
aina mukana!

Kortteja on saatavilla vain Oulun seu-
dun omaishoitokeskusksesta Om-
maiskortteerista osoitteesta Isokatu 47, 
Oulu. Kortteja ei postiteta.

Kortin etuosa

Kortin takaosa

omaisena etäällä 
– vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on 
tarkoitettu kaikille etäomais-

hoitajille iloksi ja virkistykseksi.  
Tule mukaan kokemaan 

vertaistuen voimaa!

kokoontumisajat
6.2. klo 18.00
19.3. klo 18.00
23.4. klo 18.00
14.5. klo 18.00

Tapaamispaikka
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri 
Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

Lisätietoja: 
Erja Sipola, p. 040 1877 127

erjahelenasipola@gmail.com

tervetuloa mukavaan 
joukkoon,myös uudet 

etäomaishoitajat!

 

etäomaishoitajien
kokoontumiset 2020

olen omaishoitaja - 
kortti
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järjestämme kevään 2020 ai-
kana neljä teemallista perhe-
kahvila -tapahtumaa

Perhekahvilat ovat rennolla ilmapiirillä 
toteutettuja pysäkkejä arjen keskellä. 
Perhekahvila on tarkoitettu kaikenlaisil-
le perheille, ja tervetulleita ovat kaikki 
vauvasta vaariin. Tervetuloa mukaan!

Paikka: Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katu-
taso, Oulu.

perhekahvilat  

13.2. klo 14.00-16.00 
Lastenlauluja ja askartelua

12.3. klo 14.00-16.00
Isovanhempien teemakahvila

9.4. klo 14.00-16.00 
Isien teemakahvila

14.5. klo 14.00-16.00 
Äitien hemmottelupäivä

Lisätietoja: Tuukka Reinikainen, p. 040 
77152 72, tuukka.reinikainen@osol.fi 

ommaiskortteerin
perhekahvilat

teetä ja 
tulevien tuumailua

sinä erityislapsen vanhempi, 
isovanhempi tai muu läheinen! 

Millaisia tapahtumia ja toimintoja sinä 
perheinesi olet toivonut tai tarvinnut? 

Kutsumme sinut ideoimaan, pohtimaan 
ja makustelemaan yhdistyksen tulevaa 
toimintaa erityislapsille ja heidän lähei-
silleen. Tilaisuus on loistava mahdolli-
suus vaikuttaa toimintaan ja toiminnan 
sisältöihin, joita tulevaisuudessa tar-
jotaan erityislapsiperheille ja heidän 
läheisilleen.

tervetuloa tuumailemaan 
ke 26.2.2020 klo 17.30-19.00 

Paikka: Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katu-
taso, Oulu.
Tapahtuman päätteeksi on mahdol-
lisuus jäädä porisemaan. Tuumailun 
tueksi tarjolla on teetä ja kahvia. Ei en-
nakkoilmoittautumista.
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Oulun kaupunki mahdollistaa järjestö-
lähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoi-
tuksella yhteensä viittä ryhmää, joita 
Oulun seudun omaishoitajat järjestää: 
kolmea erityislapsiperheiden muska-
ria, erityislasten ja nuorten Musakerhoa 
sekä erityisnuorten Bändiklubia. Kaksi 
muskareista pyörii Ommaiskortteerissa 
samoin kuin Musakerho. Yksi muska-
reista pidetään Haukiputaan koululla 
ja Bändiklubi kokoontuu soittamaan 
Bysiksen nuorisotiloihin. Jokainen ryh-
mistä kokoontuu lukukauden aikana 
kahdeksan kertaa kahden viikon vä-
lein. Kaikkia toimintoja vetää Liikkuvan 
Laulurepun ammattilaisohjaajat Mari ja 
Timo Rautio.

palautteita muskareista

Lukukauden päättyessä toiminnoista 
kysytään osallistujilta palautetta niin 
toiminnan kehittämistä kuin rahoittajaa-
kin varten. Palautteet tekevät näkyväksi 
toiminnan merkityksellisyyden ja sitä 
voisi olla hyvä tehdä näkyväksi jäsenis-
töllemmekin. 

Seuraavassa palautenostoja muska-
reista viimeisen vuoden ajalta ja osa 1 
Liikkuvan Laulurepun haastattelusta.

Parasta on toistuvat laulut ja se miten 
liikkuvan laulurepun laulajat osaavat ot-
taa huomioon lapsen käytöksen. Tämä 
on parasta arkea meille. Tämä oli niin 
hyödyllistä, että toivon todellakin, että 
saamme jatkaa. Ei ole monta paikkaa 
minne puhumattoman lapsen kanssa 
voi mennä.

erityislapsiperheiden 
muskarit 

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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Muskari on ollut aivan huikea! Lapsi 
on mennyt aina mielellään ja nautti-
nut hurjasti. Välillä on ollut liikutuksen 
kyyneleet äidin silmissä, niin hienoa on 
toiminta. Korvaamatonta.

Näki toisia lapsia, kun ei muuten ole 
kavereita. Iloista yhteisöllisyyttä, osal-
lisuutta jokaisen omien yksilöllisten 
taitojen mukaan.

Muskari on kulkenut rakkaana harras-
tuksena jo vuosikausia. Musiikkiryhmä 
on erittäin tärkeä harrastus tukemas-
sa kokonaisvaltaista hyvinvointia niin 
psyykkisesti, kuin sosiaalisesti. Muskari 
on tukenut myös osallisuutta ja osal-
listumista. Muskari on harvoja asioita 
lapsen elämässä joka synnyttää niin 
vilpittömän ja luonnollisen ilon ja onnen 

tunteen. Emme voisi kuvitella elämää 
ilman säännöllistä muskaria!
Lapsi rakastaa muskaria. Sitä odotetaan 
aina hartaudella ja lasketaan päiviä. 
Kerrankin jonnekin lähdetään mielel-
lään ja pukeminenkin sujuu. Muskaris-
sa ollaan hyvällä mielellä ja nautitaan 
alusta loppuun.

Meillä lapsella on paljon haasteita ar-
jessa mutta tämä muskaritunti on ollut 
niin ihana kokemus. Lapsi viihtyy mus-
karissa, rakastaa musiikkia. Ihana että 
saa olla muskarissa juuri oma itsensä. 
En voisi kuvitellakaan vieväni häntä nor-
mimuskariin.

Muskareissa on opittu vuorottelua, vuo-
rovaikutustaitoja, uusia sanoja, paikal-
laan olemista, rohkaistuttu ilmaisemaan 
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käksi ajaksi mieleen ja yhteisiin tarinoi-
hin.

Teidän muskareissa ja keikoilla laule-
taan väreistä, vuoden ajoista ja monis-
ta muista tärkeistä asioista. 

Mikä on lempivärisi?
M&T: Vihreä!

Lempi vuodenaikasi?
M&T: Kesä!

Lempi eläimesi?
M&T: Ei ainakaan hiiiret tai oravat! 
T: Walt Disneyn bambi tai odotas, joku 
oikea eläin. Kotka! Se on ylväs! 
M: Pitkän pohdinnan jälkeen. Koirat ja 
pienet apinat.

Mistä et luopuisi?
M&T: Perheestä ja lapsista! Musiikista ja 
liikunnasta, ystävistä. Kodista.

Seuraavassa lehdessä palautenostoja 
Musakerhosta ja Bändiklubista sekä 
osa 2 haastattelusta.

ajatuksia ja tunteita. Muskarin on koettu 
myös olevan kuin yksi terapiamuoto. 
Ryhmien ohjaukseen on oltu erityisen 
tyytyväisiä. 
Vetäjien kerrotaan omaavan ”huikea 
taito ottaa lasten huomio”, ”huomioi-
da ihanasti kaikki lapset” sekä olevan 
”sydämellä mukana”. Moneen kertaan 
kiiteltyä ohjauksessa on rauhallisuus, 
rutiinit ja toistot, jotka kaikki luovat lap-
sille turvallisuutta.

mari ja timo rautio liikkuvas-
ta laulurepusta vastaavat 
tiukkoihin kysymyksiin osa 1

Millaista on vetää erityislapsiperhei-
den muskareita?
Mari: Muskareiden vetäminen on todel-
la ihanaa ja palkitsevaa. Kokee teke-
vänsä jotain tärkeätä ja järkevää. Siitä 
yhdessä tekemisestä saa valtavasti 
voimaa.
Timo: Haastavaa, mutta antoisaa. On 
mahtavaa vetää muskareita hienossa 
porukassa, upeita lapsia, nuoria ja van-
hempia mukana muskareissa!

Millaiset asiat ja tapahtumat näyttäy-
tyvät teille tärkeinä tällaisessa toimin-
nassa?
T&M: Varmaankin se muskareissa 
syntyvä toimiva vuorovaikutus, lasten 
ja meidän välille sekä meidän ja per-
heiden välille. Lasten palautteet ovat 
parasta! Se tunne mikä syntyy hyvästä 
vuorovaikutuksesta.

Joskus on sellaisia tähtihetkiä, kun 
tapahtuu jotain hassua ja ne jäävät pit-
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Luento pidetään Oulun seudun  
omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa  

keskiviikkona 19.2.2020 klo 17.30-18.30,  
osoitteessa Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

Oma tai läheisen sairastuminen pysäyttää eri tavoin 
arkisen elämän ja asettaa puolisot ja koko perheen 

uuteen elämäntilanteeseen. Parisuhteen 
vahvistamiseen tarvitsevat molemmat kumppanit 

tietoa, ymmärrystä, motivaatiota ja parisuhdeasennetta.  

Tule ja pysähdy parisuhteen äärellä yksin tai yhdessä. 
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Luento pidetään Oulun seudun  
omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa 

keskiviikkona 8.4.2020 klo 17.30-18.30,   
osoitteessa Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

Oman lapsen sairastuminen pysäyttää eri tavoin arkisen 
elämän ja asettaa vanhemmat ja koko perheen uuteen 

elämäntilanteeseen. Hyvinvoiva parisuhde suojaa 
vanhempia ja lapsia. 

Tule ja pysähdy parisuhteen äärellä yksin tai yhdessä. 
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.sportoulu.fi

www.rokua.com
/kuntoutus

Luonto 
voimaannuttaa 
ja kuntouttaa
omaishoitajaakin

Tervetuloa retkelle, 
lomalle tai kuntoutumaan 

Rokualle!

23.-27.03.2020

Kurssinumero: 74309

04.-08.05.2020

Kurssinumero: 74310

17-21.08.2020

Kurssinumero: 74311

09.-13.11.2020

Kurssinumero: 74312

Parikursseja omaishoitajille ja 
-hoidettaville Rokuan ainutlaatuisen 
luonnon ympäröimänä. 
www.rokua.com/kuntoutus

Omaishoitajien parikurssit:

Omaisen tilapäishoitoa 
omaishoitajan loman ajaksi 

alk. 149€/vrk.

Sport-klinikka Oulun keskustassa - Kuntotestaus | Valmennus | Hieronta 

Ikäihmisten liikuntavalmennukset alk. 55€/kk  - ammattitaidolla ja 

yksilöllisesti. Valmentajana liikuntafysiologi Hannu Kaikkonen.

Hallituskatu 36 A, 6krs, Oulu 
Kysy lisää: sport@rokua.com
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Uutta Caritaksessa! Omaishoitajan 
vapaan mahdollistava päivä-/tuntitoiminta 

Omaishoitajan jaksamisen kannalta on tärkeää, että hän saa välillä omaa 
aikaa ja hengähdystauon. Käynnistimme ikääntyneille ja vammaisille 
tarkoitetun päivä- ja tuntitoiminnan, joka mahdollistaa omaishoitajien 
vapaan pitämisen. 

Päivätoimintaa on tarjolla arkisin kokopäivätoimintana. Lisäksi tarjoamme 
omaishoitajille mahdollisuuden tuoda omaishoidettava hoitoon lyhyem-
mäksikin aikaa arkisin klo 9-15 välillä.

Hinnasto:
– Päivätoiminta 90 €/ koko päivä (arkisin klo 9-15), sis. lounas ja aamupala 
tai välipala
– Tuntitoiminta 25 €/ tunti (vähintään 3 tuntia kestävään toimintaan 
sisältyy välipala)

Palvelua on saatavilla palvelusetelillä ja itsemaksavana.

Toimintaa järjestetään palvelutalo Metsolan Kartanossa osoitteessa 
Mielikintie 8, Puolivälinkangas. 

Caritas Pikku Metson tilat ovat viihtyisät ja esteettömät. Ammattitaitoinen 
hoitohenkilökuntamme järjestää asiakkaille ohjattua toimintaa ja huolehtii 
jokaisen henkilökohtaisesta hyvinvoinnista. Asiakkaalla on mahdollisuus 
saunassa käyntiin päivän aikana.

Ajanvaraukset ja tiedustelut:  
Päivätoiminnan ohjaaja  
Piia Valppu, puh. 044 468 4271

Lue lisää: www.caritaslaiset.fi
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Kotikuntoutus on omaishoitajille ja -hoidettaville tarkoitettu noin 11 kuukautta kestävä jakso, 
jonka tavoitteena on auttaa teitä selviytymään kodissanne mahdollisimman pitkään. Jaksoon 
sisältyy 6 kotikäyntiä, joiden aikana teitä tuetaan hyvinvoinnista huolehtimisessa, eri tuki-  
ja palvelumuotojen hakemisessa sekä kodin turvallisuusasioissa. Kotikäynnit tekevät ODL 
Hoivapalvelut Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ja se on virallisille omaishoitoperheille 
maksutonta. Kuntoutukseen hakeutumisesta voitte kysyä omalta palveluohjaajaltanne.

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

Kotikuntoutus omaishoitoperheen jaksamisen tukena

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