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oulun seudun omaishoitoKesKus ommaiskortteeri 
on suljettuna 22.6. – 31.7. välisen ajan ja avoinna 
jälleen 3.8. alkaen.

oulun seudun omaishoitajat ry:n syyskoKous
Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 27.10. klo 
18.00 alkaen Oulun seudun omaishoitokeskuksessa 
Ommaiskortteerissa, Isokatu 47, katutaso, Oulu. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

yhdistyKsen hallituKsen koKoonpano 2020

hallituKsen puheenjohtaja
Keväjärvi Marja, puh. 040 414 4646, 
marja.kevajarvi10@gmail.com
varsinaiset jäsenet
Pitkänen-Koli Taina, varapuheenjohtaja  
Oinas Rita
Rundelin Kaisu
Unnbom Urpo
varajäsenet
Björnholm Arja
Laitinen Janne
Jurmu Liisa
Väyrynen Elsa
sihteeri
Salminen Minnamaria

julkaisija 

Oulun seudun 
omaishoitajat ry.
Isokatu 47, katutaso
90100 Oulu

päätoimittaja 
Salminen Minnamaria-
minnamaria.salminen@
osol.fi

toimitussihteeri 
Pekkala Marjo-Riitta
marjoriitta.pekkala@
osol.fi

taitto
Sumén Johanna
johanna.sumen@osol.fi

jaKelu
Jäsenet ja toimialueella 
toimivat yhteistyökump-
panit

painos
1000 kpl

painopaiKka
Suomen Uusiokuori Oy

Yhdistyksen tiedotus ja ajankohtaiset asiat
Toimintaa omaishoitajille
Erityislapsiperheille
Etäomaishoitajille
Tukea muutosvaiheen omaishoitajille

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

omaistuen Kehittäjät
Kaisa Hartikka  0400 168 792
Teija Viitajylhä  0400 167 764

viestintä
Johanna Sumén 040 161 3021

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                                                    

miten omaishoitoperheet ovat 
jaKsaneet KoronaKriisin 
keskellä?

Koronapandemia mullisti suomalaisten 
elämän ennennäkemättömällä tavalla 
maaliskuussa. Myös monissa omaishoi-
toperheissä koronan vaikutukset 
näkyivät monin eri tavoin. 
Suomen hallituksen 
asettamat rajoitustoi-
menpiteet aiheut-
tivat ikääntyneille 
omaishoitajille ja 
heidän hoidetta-
villeen monen-
laisia haasteita. 
Karanteenin-
omaisissa 
olosuhteissa 
eläminen esimer-
kiksi muistisairaan 
läheisen kans-
sa voi olla todella 
uuvuttavaa. Toisaalta 
moni omaishoitaja elää 
normaalisitkin aika eristyksis-
sä muista ihmisistä, johtuen vaativista 
omaishoitotilanteista. Olenkin miettinyt 
paljon omaishoitajia ja heidän jaksa-
mistaan. Olen ollut huolissani myös 
omaishoitajien yksinäisyyden tunteen 
lisääntymisestä, koska yksinäisyys on 
normaalioloissakin monen ikääntyneen 
omaishoitajan kohdalla yleinen asia. 

Ikääntyneiden omaishoitajien kohdalla 
suurimmat haasteet jaksamiselle toivat 
päivätoiminnan ja vuorohoitopaikko-
jen sulkeutuminen. Saimme keväällä 

lukuisia puheluita todella uupuneilta 
omaishoitajilta, joille oli kerrottu, ettei 
toistaiseksi vuorohoitopaikalle voinut 
tuoda hoidettavaa. Tilanne aiheutti 
uupumista erityisesti muistisairaiden 
henkilöiden omaishoitajissa. 

Myös monissa erityislapsiperheis-
sä elettiin keväällä haas-

tavia aikoja. Perheiden 
taloudelliset haasteet 

ehkä kasvoivat ja 
vanhempien uu-
puminen lisään-
tyi. Lasten ja 
nuorten erilaisiin 
terapioihin tuli 
katkoksia tai ne 
jopa keskey-
tyivät. Erityistä 

tukea tarvitsevilla 
lapsilla oli oikeus 

lähiopetukseen, 
mutta monet van-

hemmat eivät halunneet 
lastensa osallistuvan lähi-

opetukseen esimerkiksi infektio-
yliherkkyyden vuoksi ja sen johdosta 
lapset olivat etäkoulussa. Tämä toi van-
hemmille uudenlaisia haasteita arkeen. 
Toisaalta joillekin erityisen tuen oppi-
laille tilanne saattoi parantaa oppimis-
mahdollisuuksia, kun etäopiskelu poisti 
esimerkiksi luokkaopetuksen aiheut-
tamaa aistien ylikuormaa. Tällaistakin 
viestiä saimme perheiltä.

Kohtaamispaikkamme Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommaiskortteeri oli 
suljettuna toukokuun loppuun saakka 
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hallituKsen paKeilta

ja me työntekijät emme pystyneet koh-
taamaan asiakkaitamme kasvokkain, 
mikä on ollut monelle omaishoitajalle 
erittäin tärkeää. Myöskään vertaistuki 
ja muiden omaishoitajien kohtaaminen 
eivät mahdollistuneet kevään aikana 
normaalilla tavalla ja tämä lisäsi monen 
omaishoitajan yksinäisyyttä. Veimme 
kuitenkin korvaavia toimintoja nettiin 
mahdollisuuksien mukaan. Kokeilimme 
kevään aikana virtuaalisia Ommaiskah-
viloita, perhekahviloita ja verkkoluen-
toja, virtuaalimuskarit pyörivät myös 
huhtikuun ajan. Lähetimme viikoittain 
HYPE-kirjeet sähköpostitse erityis-
lapsiperheille, kirje meni melkein 400 
tilaajalle. Lisäksi tehostimme ja vahvis-
timme chat-palveluamme sekä puheli-
mitse annettavaa tukea. 

Nyt kun kesä on koittanut, uskon ja 
toivon, että pääsemme palaamaan 
pikkuhiljaa uuteen normaaliin. Mitä se 
sitten tarkoittaa, jää nähtäväksi. Toivot-
tavasti se kuitenkin tarkoittaa sitä, että 
omaishoitajia kuullaan, kuunnellaan ja 
autetaan selviämään ja jaksamaan. Me 
yhdistyksenä haluamme antaa toivoa ja 
tukea, niillä keinoilla, joilla se on mah-
dollista. Kuitenkin toivomme tapaa-
vamme teitä kasvokkain, sillä mitkään 
virtuaaliset tavat kommunikoida eivät 
korvaa aitoa läsnäoloa ja kohtaamista.

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

Jostakin syystä mieleeni nousi eräs 
lämmin katselumuisto tänä koleana 
toukokuun iltana, kun ulkona satelee 
lunta ja äitienpäivä meni jo. Oi ihana 
toukokuu – oli aikoinaan 1990- luvulla 
televisiossakin esitetty kepeän hersy-
vä ja ilotteleva kuvaus kuusilapsisen 
Larkinin perheen maaseutuelämästä 
jossakin syvällä vehreässä Englannissa. 
Vaaleanpunaisia unikkopeltoja ja aurin-
gonkukan värisiä kesämekkoja kukkiva 
sarja elähdytti jo nimensäkin vuoksi, 
kun sarja kutsui seuraamaan vallatto-
man perheen hyväntuulisia edesotta-
muksia. Ja juuri nyt muistelen hersy-
vän rouva Larkinin tarttuvaa hymyä ja 
keski-ikäisen herra Larkinin huoletto-
muutta, vaikka huoliakin perheellä riitti 
ja toimeentulo vaati kekseliäisyyttä.   

Tänä keväänä Oi ihana toukokuu - 
sarjan ja samannimisen kirjan tuomaa 
kepeää tunnelmaa ja kesän tuoksua 
todella kaipaa, kaipaa ja kaipaa. Edes 
hitusen verran samaa arjen valoa ja 
ikävän hukuttavaa iloa. Tänä keväänä 
myös kaikki sanat, kuvat ja tunnelmat, 
jotka tuovat iloa, lämpöä ja rakkaut-
ta ovat olleet kaikki kaikessa. Ne ovat 
tulleet lähelle kuin puhallettu pehmeä 
höyhen - viestien, puhelujen, kukkien, 
korttien ja kirjeiden kautta -välittävinä 
ojennuksina ja kääntymisinä kohti. 

Vaikka hiljaisuutta on ollut paljon, on 
lukittuja ovia ja välissä olevia seiniä, 
olemme kuitenkin yrittäneet kurkottaa 
kohti sinua hyvä lukijamme. Saada si-
nusta kiinni, huomata sinut, muistuttaa 
sinua, että täällä ollaan, vaikka ääni ei 
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nyt kuulukaan vahvimmalla volyymil-
lään.

Kutsuimme sinut virtuaalikahvilaan 
juttelemaan kanssamme, lukemaan 
ja kirjoittamaan. Chattailemaan, osal-
listumaan, liikkumaan, leikkimään, 
tutkimaan, haastamaan, ajattelemaan 
ja tuntemaan. Kokemaan, että et ole 
yksin, vaikka emme nyt tervehdikään 
sinua niin kuin yleensä käsipäivällä tai 
halaamalla. Ja se on toisaalta niin surul-
lista. Olemme lähellä toisiamme, mutta 
kuitenkin kaukana.  

Pian tavataan, availlaan pikkuhiljaa ovia, 
puikahdetaan lähemmäksi ja katsotaan 
kohti. Sitä ennen pidetään puhetta yllä 
eikä pelätä olla välillä äänekkäitä. Lie-
hutetaan lippuja! Hei, me ollaan täällä 
kaikki tosistamme huolta pitävät. Oi 
ihana toukokuu!

Marja Keväjärvi
hallituksen puheenjohtaja

seniorin eväät - ryhmä

iKäihmisten toimintaKyKyä 
ylläpitävää, sekä hyvinvointia 
ja kotona asumista edistävää 
ravitsemus- ja kotitalousneu-
vontaa ryhmätoimintana

Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuoti-
aille omaistaan hoitaville ja entisille 
omaishoitajille. Toiminta on osallistujille 
maksutonta.

Tapaamisten sisältöinä on ruoanlait-
toa, ravitsemustietoa, yhdessäoloa, 
yhdessä tekemistä ja mielen virkeyttä 
luonnosta, puutarhasta ja paikalliskult-
tuurista. 

Ryhmään mahtuu 5-8 henkilöä.

KoKoontumispaiKka
Pohjois-Pohjanmaan Marttojen tiloissa 
Oulussa, osoitteessa Kajaaninkatu 36.

KoKoontumisajat
 ¤ Ke 12.8. klo 10.00-13.00
 ¤ Ke 2.9. klo 10.00-13.00
 ¤ Ke 23.9. klo 10.00-13.00
 ¤ Ke 28.10. klo 10.00-13.00
 ¤ Ke 18.11, klo 10.00-13.00

lisätietoja ja ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 30.7. mennessä 
puh. 050 323 8820 tai 
helena.paaso@martat.fi
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edunvalvontaa ja vaiKuttamista - palsta

Yhdistyksen edunvalvontatyöryhmän 
tarkoituksena on seurata aktiivisesti, 
mitä omaishoidossa tapahtuu eri puolil-
la toiminta-aluetta mihin kuuluu Oulun 
lisäksi Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Hai-
luoto, Kempele, Muhos sekä Ii. 

Vuonna 2020 edunvalvontatyöryhmään 
kuuluu toiminnanjohtaja Minnamaria 
Salminen, vastaava omaistoiminnan 
ohjaaja Minna Hernberg, omaishoidon 
ohjaaja Heini Kemola, perhetyön kehit-
täjä Tiia Ikonen sekä hallituksen jäsen 
Kaisu Rundelin.

millaista edunvalvonta- ja vaikut-
tamistyötä teimme vuonna 2019?

Edunvalvontatyöryhmä kokoontui 3 
kertaa, lisäksi käytiin sähköpostikeskus-
teluja läpi vuoden eri asioihin liittyen. 
Työryhmän toimintaan liittyviä asioita 
käsiteltiin säännöllisesti myös yhdistyk-
sen hallituksen kokouksissa. 

Vuoden 2019 alkupuolella työryhmä 
työsti eduskuntavaalikyselyn hyödyn-

tämällä Omaishoitajaliiton laatimaa 
vaalikyselypohjaa. Kyselyn tuloksia 
julkaistiin mm. yhdistyksen sosiaali-
sen median kanavissa ja nettisivuil-
la. EU-vaaleihin liittyen toukokuussa 
julkaistiin yhdistyksen blogissa Sirpa 
Pietikäisen vieraskynäkirjoitus. 

Elokuussa 2019 kutsuimme alueen 
uusia kansanedustajia kahvitilaisuuteen 
Oulun seudun omaishoitokeskukseen 
Ommaiskortteeriin. Kutsutuista pai-
kalle pääsivät Hanna Sarkkinen (vas.), 
Mari-Leena Talvitie (kok.) sekä Janne 
Heikkinen (kok.). 
 
Keskustelua käytiin mm. työn ja 
omaishoidon yhteensovittamisesta 
sekä riittävistä määrärahoista, yhtenäi-
sistä tukikriteereistä ja suuremmista 
omaishoidon tuen palkkioista. Esitim-
me, että omaishoidontuen kriteerien 
tulisi olla erilliset ikääntyneiden ja las-
ten osalta. Myös vapaapäiväjärjestely-
jen, kuten harkinnanvaraisten vapaiden 
asiakasmaksuihin toivoimme kevennys-
tä.
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Keväällä 2019 edunvalvontatyöryh-
mä lähetti selvityspyynnön toimin-
ta-alueemme kunnille. Selvitys-
pyynnössä kysyimme: Miten paljon 
omaishoidontukea haetaan vuosittain 
ikäryhmäkohtaisesti? Kuinka paljon teh-
dään hylkääviä päätöksiä? Kuinka pal-
jon tehdään määräaikaisia omaishoidon 
sopimuksia? Kuinka paljon omaishoi-
don vapaita on käytetty? Yleisesti 
ottaen voidaan todeta, ettei kaikilla 
alueen kunnilla näytä olevan selkeää 
tapaa tilastoida edellä mainittuja asioi-
ta. Tämän selvitystyön antamaa tietoa 
hyödynnetään tämän vuoden syksyllä, 
kun teemme vierailut kaikkien toimin-
ta-alueen kuntien valtuustoihin. 

Lisäksi viime vuoden aikana Oulun kau-
pungin hyvinvointilautakunnalle tehtiin 
uudelleen aloite harkinnanvaraisten va-
paiden asiakasmaksujen alentamisesta. 
Aiheesta on tehty myös valtuustoaloite 
tammikuussa 2020. 

Yhdistys on myös edustettuna vam-
maisneuvostossa, jossa edunvalvonta-
työryhmän jäsen Kaisu Rundelin pitää 
aktiivisesti esillä omaishoitajien elä-
mään liittyviä kysymyksiä. Kaisulla oli 
myös puheenvuorot omaishoitajuuteen 
liittyen kaupunginhallituksen kuulemis-
tilaisuuksissa keväällä ja syksyllä 2019.

Ota yhteyttä toiminnanjohtaja Minna-
maria Salmiseen puh. 040 566 5865, 
mikäli haluat tuoda tietoomme edun-
valvontaan liittyviä asioita.

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 saatetaan myös valo-
kuvata ja kuvat julkaista yhdistyksen 
nettisivuilla tai sosiaalisen median ka-
navissa.

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

tuu Kattoon leffaa ja juomaan pullaKahvit!

torstaina 13.8. Klo 16.30-18.30
paikKa: oulun seudun omaishoitoKesKus 

ommaiskortteeri, isoKatu 47, oulu.

paikalla tv:stä tuttu silvo nybacka kertomassa eloKu-
vasta. joutsenveljet - eloKuva pyörähtää Käyntiin n. Klo 
17.00. eloKuvan Kesto puoli tuntia.

ilmoittautuminen 11.8. mennessä: p. 08 882 1690 tai  
yhdistys@osol.fi
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Koontia vuoden 2019 vuosiKertomuKsesta

Vuosi 2019 oli Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:n 22. toimintavuosi. 

Oulun seudun omaishoitajat ry on 
omaishoidon asiantuntija ja puolesta-
puhuja. Me autamme omaisistaan huo-
lehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään 
jaksamaan paremmin arjessaan ja huo-
lehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme 
tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme 
omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme 
innovatiivisia palveluita.

yhdistyKsen tehtävät ja pal-
velut

 ¤ Tarjoaa omaishoitajille ja omaishoi-
toperheille tukea hyvinvointiin ja 
arjessa jaksamiseen – virkistystoi-
mintaa, henkistä tukea, vertaisten 
tapaamista sekä palveluita arjen 
helpottamiseksi

 ¤ Tekee aktiivista edunvalvontaa ja 
jakaa tietoa omaishoitajuudesta

 ¤ Antaa puolueetonta ja asiantunte-
vaa neuvontaa, ohjausta ja koulu-
tusta

 ¤ Tekee yhteistyötä valtakunnallisten 
ja paikallisten tahojen kanssa

yhdistyKsen arvot ovat seu-
raavat

 ¤ Yksilöllisyys – kohtaamme ihmisen 
ihmisenä

 ¤ Tasa-arvo – meille kaikki ovat ainut-
kertaisia, mutta samanarvoisia

 ¤ Avoimuus – toimimme vastuullises-
ti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi

 ¤ Yhteisöllisyys – teemme mahdolli-

seksi osallistumisen, vaikuttamisen 
ja yhdessäolon

 ¤ Toiminnan laadukkuus – olemme 
toiminnassamme luottamuksen 
arvoisia

Yhdistyksen visiota eli tahtotilaa kuvaa 
yhdistyksen tahto olla mukana ja saata-
villa omaishoitajien ja omaishoitajaper-
heiden erilaisiin tarpeisiin. Haluamme 
tuoda iloa ja jaksamista elämään sekä 
kulkea rinnalla auttamassa yli vaikei-
denkin asioiden. 

Vuoden 2019 teemana oli ”Näe, huo-
maa, kuule - Tunnista omaishoitaja!”.

tilastoKoontia vuodesta 2019
  
vapaaehtoistoiminta

 ¤ Mukaan tuli 7 uutta vapaaehtoista
 ¤ Yhteensä vapaaehtoisia oli mukana 

toiminnassa 53 henkilöä
 ¤ Näistä 53 henkilöstä 10 oli miestä ja 

43 naista
 ¤ Mukana oli 4 omaishoitajaa
 ¤ Lisäksi mukana oli 14 entistä 

omaishoitajaa
 ¤ Vapaaehtoisten keski-ikä oli 54 

vuotta
 ¤ Vapaaehtoistoimintaa tehtiin yh-

teensä 1420 tuntia

yhteistyötä ja toiminnan esittelyä

 ¤ Yhdistyksen toiminnan esittelyjä 
järjestettiin ammattilaisille, opiske-
lijoille ja muille ryhmille 62 kertaa, 
kuulijoita oli yhteensä 1409 henki-
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löä.
 ¤ Yhteistyöpalavereja eri kumppanei-

den kanssa pidettiin yhteensä 124 
kertaa.

omaishoitajien ryhmätoiminta

 ¤ Erilaiset omaishoitajaryhmät ko-
koontuivat yhteensä 120 kertaa, 
osallistumiskertoja oli yhteensä 390

 ¤ Itseohjautuvat kuntosaliryhmät ko-
koontuivat 220 kertaa, joissa osallis-
tumiskertoja oli noin 1080

 ¤ Muskarit, bändiklubit ja musakerhot 
kokoontuivat 77 kertaa, osallistu-
miskertoja oli yhteensä 1030

KoulutuKset, tapahtumat ja virkis-
tys

 ¤ Erilaisia koulutuksia, luentoja, ta-
pahtumia, retkiä jne. järjestettiin 
yhteensä 94 kertaa, osallistumis-
kertoja oli yhteensä 1902

omaishoitajien ohjaus ja neuvonta

 ¤ Soittoja Omaishoitajien palvelevaan 
puhelimeen tuli 320 kappaletta

 ¤ Omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja 
neuvontatapaamisia toteutettiin yh-
teensä 163 kertaa

 ¤ Kotikäyntejä tehtiin 40 kertaa
 ¤ Erilaisten lomakkeiden täyttöapua 

annettiin 51 kertaa
 ¤ Soittoja Ommaiskortteeriin, yhdis-

tyksen puhelimeen tuli 160 kappa-
letta

 ¤ Kävijöitä Ommaiskortteerissa ilman 
sovittua tapaamista / ryhmää / 

tapahtumaa oli yhteensä 254 hen-
kilöä

erityislapsiperhetyö

 ¤ Erityislapsiperhetyön kotikäyntejä 
toteutettiin 64 kertaa

 ¤ Asiakaskertoja oli yhteensä 223

muita tilastoja

Erilaisia tapahtumia tai toimintokertoja 
oli vuoden aikana yhteensä 1574, joissa 
kohdattiin jollakin tavalla tai jonkun ka-
navan kautta yhteensä 6971 henkilöä.

Yhdistys teki yhteistyötä eri sidosryh-
mien ja omaishoidon asioiden parissa 
toimivien tahojen kanssa. Yhteistyö oli 
laajaa ja kattoi useita sosiaali- ja terve-
ysalan järjestöjä sekä julkisen sekto-
rin toimijoita. Yhdistys oli edustettuna 
yhteensä 24 eri työryhmässä ja verkos-
tossa.

Omaishoitajien tukemiseen liittyvää 
yhteistyötä kehitettiin edelleen eri 
oppilaitosten kanssa. Oulun seudun 
ammattiopiston kanssa jatkettiin Kum-
miopiskelijatoimintaa. Ammattikorkea-
kouluopiskelijat tekivät yhden opin-
näytetyön ja suorittivat työharjoitteluja 
yhdistyksessä. Lisäksi yhdistyksen 
työntekijät kävivät eri oppilaitoksissa 
puhumassa omaishoitajuudesta sekä 
järjestöjen erilaisista rahoitusmahdolli-
suuksista ja Ommaiskortteerissa vieraili 
opiskelijaryhmiä. Opiskelijat suorittivat 
yhteensä 39 työharjoitteluviikkoa yhdis-
tyksessä.
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Yhdistyksessä toimi vuoden aikana 
useita hallituksen nimeämiä työryhmiä. 
Nämä työryhmät olivat edunvalvonta-
työryhmä, viestinnän työryhmä, va-
paaehtoistoiminnan työryhmä, koulu-
tustyöryhmä, toimintatyöryhmä sekä 
tietosuojatyöryhmä. Yhteensä nämä 
työryhmät kokoontuivat 23 kertaa vuo-
den aikana.

viestintä

Yhdistyksen osol.fi-sivusto
Kävijöitä 14 734 (yksittäiset kävijät)

Hyvinvoivaperhe.fi-sivusto
Kävijöitä 11 508 (yksittäiset kävijät)

Yhdistyksen Facebook-sivut
 ¤ Seuraajia 1195
 ¤ Postauksia 312 kpl

Hyvinvoiva perhe Facebook-sivut
 ¤ Seuraajia 639
 ¤ Postauksia 71 kpl

Yhdistyksen Twitter-tili
 ¤ Seuraajia 406
 ¤ Twiittejä 173 kpl
 ¤ Twiittien näyttökerrat 114 084

Toiminnanjohtajan Twitter-tili
 ¤ Seuraajia 267
 ¤ Twiittejä 52 kpl
 ¤ Twiittien näyttökerrat 36 415

Yhdistyksen Instagram-tili
 ¤ Seuraajia 252 
 ¤ Postauksia 30 kpl

Yhdistyksen YouTube-kanava
 ¤ Videoita katseltu 3334 kertaa 
 ¤ Katseluaika tunteina 203 tuntia 

Mediaosumat
Yhdistyksen toiminnasta tehdyt radio-, 
lehti- tai verkkouutiset ja artikkelit 19 
kpl.

Tarkemman vuosikertomuksen löydät 
yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta:
https://www.osol.fi/yhdistys/arkisto/
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Matkakerhon kohteena Herceg Novi. Sijaitsee Montenegron rannikolla 
ja on pieni rauhallinen matkakohde missä ei ole massaturismia. 
Matkan aikana pääsee tutustumaan myös Dubronivkin vanhaan 
kaupunkiin.

Matkan ajankohta: 14.-21.10.2020
Matkan hinta: 1035€/hlö 2hh, 1h huoneen lisämaksu 225€

Lennot Oulu – Helsinki – Dubrovnik – Helsinki - Oulu
Lähtö 14.10. klo 14.35 Oulu, perillä Dubrovnikissa klo 18.55
Paluu 21.10. klo 19.45, perillä Oulussa 22.10. klo 08.30.
Majoitus palatessa lentokenttähotellissa Helsinki/Vantaan lentokentän 
läheisyydessä 2hh
Majoitus Hotel Sun Resort *** – hotellissa aivan Herceg Novin 
keskustassa. Hotellilla oma uima-allasalue, oma ranta, kylpyläosasto, 
tenniskenttä. Huoneissa on ilmastointi.
Mukaan lähtee TV:stä tuttu matkanjohtaja Silvo Nybacka.
Käynti Dubronivkin vanhassa kaupungissa.

Matkanjärjestäjä: Tilausmatkat Oy
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 30.7.2020 mennessä 
Sähköpostitse: paivi.bigovic@tilausmatkat.info tai puhelimitse: 0400 870 262
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tule meille vapaaehtoiseksi!

vapaaehtoistoiminnasta sisäl-
töä elämään!

Etsimme kaikenikäisiä vapaaehtoistoi-
mijoita 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! 

lipasKeräysKampanja

Valtakunnallisella omaishoitajaviikolla 
48 (23.–29.11.2020) järjestetään lipas-
keräyskampanja eri puolilla yhdistyk-
semme toiminta-aluetta. Jos haluat 
antaa oman panostuksesi hyvän asian 
puolesta, ilmoittaudu mukaan lipas-
keräyskampanjaan vapaaehtoiseksi 
lipaskerääjäksi Marjalle p. 040 501 9119 
tai marja.heikkinen@osol.fi. Lisätietoa 
lipaskeräyskampanjasta seuraavissa 
Kortteeriuutisissa (3/2020).

miten pääset mukaan?

Ilmoittaudu vapaaehtoistoimintaan yh-
distyksen kotisivujen kautta tai ottamal-
la yhteyttä Marja Heikkiseen p. 040 501 
9119 tai yhdistykseen p. 08 882 1690.
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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. Elämäniloa -kurssilla 
tai seurakunnan sururyhmässä. Katse 
huomiseen -kerho ei ole sururyhmä. 
Jokaisen uuden osallistujan kanssa 
käymme henkilökohtaisen keskustelun.

Kokoonnumme syksyllä 2020 tuttuun 
tapaan aina kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina Oulun seudun omaishoitokes-
kuksessa Ommaiskortteerissa, osoit-
teessa Isokatu 47, katutaso.

 ¤ Ti 1.9. klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 6.10. klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 3.11. klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 1.12. klo 14.00–15.30

Katse huomiseen –kerhon ohjaajina toi-
mivat vertaiset, vapaaehtoiset Anna-Lii-
sa ja Marjukka.

ennaKKoilmoittautuminen uusille 
kerhoon halukKaille
Marja Heikkinen p. 040 501 9119.

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

tervetuloa juttelemaan 
omaishoidosta!

Tule tapaamaan yhdistyksen työnteki-
jöitä sekä tutustumaan millaista toi-
mintaa ja tukea yhdistyksemme tarjoaa 
omaishoitajille.

Olemme kiertueella seuraavasti:

keskiviiKkona 12.8.
 ¤ klo 10.00-12.00 Hailuoto
 ¤ klo 10.00-12.00 Yli-Ii
 ¤ klo 13.00-15.00 Ii

keskiviiKkona 19.8.
 ¤ klo 10.00-12.00 Haukipudas
 ¤ klo 10.00-12.00 Tyrnävä
 ¤ klo 13.00-15.00 Kiiminki
 ¤ klo 13.00-15.00 Muhos

torstaina 20.8.
 ¤ klo 10.00-12.00 Oulunsalo
 ¤ klo 10.00-12.00 Liminka
 ¤ klo 13.00-15.00 Kempele
 ¤ klo 13.00-15.00 Lumijoki

tarkemmat paiKat varmistuvat 
myöhemmin, seuraa tiedotusta pai-
kallislehdestä ja kotisivuiltamme.

oulun seudun 
omaishoitajat tour
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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 kirjoittaessa tämä poikkeukselli-
nen ja monella tapaa hämmentävä ke-
vät on madellut toukokuun alkupäiville 
saakka. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan näihin aikoihin kolmas perhe-
työjaksomme olisi täydessä käynnissä 
ja olisimme perheiden kanssa hyödyn-
tämässä kevään elävöittävää vaikutusta 
toimintojen sisällöissä. 

No toisin kuitenkin kävi ja jouduimme 
kaikkien osapuolten suureksi petty-
mykseksi siirtämään hankkeen viimei-
sen perhetyöjakson aloituksen syksyyn 
ja antautumaan maailmantilanteen 

aiheuttamalle epätietoisuudelle.
Alkoi vimmaisa suunnittelu, kuinka to-
teuttaa vaihtoehtoisia muotoja palvella 
erityislapsiperheitä tilanteessa, joka 
mahdollistaa käytännössä vain etänä 
annettavan tiedon, tuen ja toiminnan. 
Kuinka muodostaa uskottava vuoro-
vaikutussuhde teknisten aparaattien ja 
”etäilyn” avulla toimintaan, jonka kivijal-
ka on valettu inhimillisten kohtaamis-
ten, yhdessä tekemisen ja konkretian 
maaperään. 

Tehtävä ei missään olosuhteissa tuntu-
nut helpolta. Omatkin epävarmuudet 
kummittelivat taustalla; kuinka mies, 
jonka teknisen osaamisen peruspilarin 
muodostavat hinausfirman mainoskynä, 
ruutupaperi ja sisäsyntyinen taito olla 
lukematta pienellä painettua tekstiä, 
voisi tuottaa iloa ja merkityksellistä si-
sältöä perheiden arkeen oman makuu-
huoneensa nurkasta? 
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Aivan hyvin. Ideoita tiimissämme on 
pulpunnut ja toimintoja on käynnistetty 
ja perutuille toiminnoille yritetään jatku-
vasti tuottaa korvaavaa sisältöä. 

Yhteistyöllä ja järjestökentän sidoksil-
la on ollut ja tulee olemaan eittämät-
tä suuri merkitys tässä prosessissa. 
Vaikkakaan monet etätoiminnot eivät 
korvaa aitoja kohtaamisia, ovat perheet 
toivottavasti saaneet arkeen konkreet-
tista apua, hyötyä ja iloa näinä poikke-
uksellisina aikoina. Jatkamme edelleen 
työskentelyä teidän hyvinvointinne 
eteen ja lisäämme sisältöjä tuoden niitä 
hallitusti konkreettisempaan suuntaan 
turvallisuus ja yleiset ohjeistukset huo-
mioiden.

Edellisessä kirjoituksessani puhuin voi-
mavaroista ja vahvuuksista, joita eri-
tyislapsiperheillä on. Nämä olemassa 
olevat voimavarat ovat varmasti olleet 
näinä päivinä merkittävässä roolissa tei-
dän arjessanne. Olette ajatuksissamme. 
Pitäkää toisistanne huolta. Nähdään 
pian! Muistakaa, että olemme täällä 
teitä varten.

Iloista kesän odotusta!

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

Kannustusviestejä
omaishoitajille

osana vuoden 2020 teemaa “iloa ja 
inhimillisiä Kohtaamisia” Keräämme 
omaishoitajilta Kannustusviestejä 
toisille omaishoitajille

Julkaisemme viestejä Kortteeriuu-
tisten lisäksi myös nettisivuillamme 
sekä jaamme niitä tapahtumissamme 
omaishoitajille iloksi ja kannustukseksi.

Tässä osa viesteistä mitä olemme saa-
neet!

olet tärKeä!

Itsekkyys on sallittua, jopa toivottavaa! 
Kukaan omaishoitajuuteen ryhtynyt ei 

osaa olla liian itsekäs. Niin hyviä ihmisiä 
he ovat monessakin mielessä, muuten 

he eivät olisi omaishoitajuuteen 
lähteneet.

ei ole aina paKko jaKsaa, 
saa olla heikKo ja pyytää apua!

Jokaisella on oma polkunsa ja kaikki 
polut ovat yhtä arvokkaita.

teet todella tärKeää työtä! 
toivon iloa ja valoa elämääsi ja 

voimia rasKaimpiin hetKiin!

raKkaus riittää <3

Kiitokset kaikille jo viestin lähettäneille!

Lisää viestejä voit lähettää ja lukea si-
vuiltamme: https://www.osol.fi
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millaisia Kannustavia sanoja 
sinä haluaisit kuulla?

Olette saattaneet jo huomata, että Ou-
lun seudun omaishoitajilla on käynnissä 
kampanja, jossa kerätään kannustus-
viestejä omaishoitajille. Olet jo ehkä 
osallistunutkin kirjoittamalla kannusta-
van viestin toiselle omaishoitajalle. Ha-
luaisin hetkeksi kääntää ajatuksen toisin 
päin ja kysyä: milloin viimeksi olet 
muistanut kannustaa itseäsi? Palataan 
tähän hetken kuluttua tarkemmin. 

Tähän alkuun kerrottakoon siitä, kuka 
löytyy tämän blogikirjoituksen takana. 
Olen Matilda, pian valmistuva toiminta-
terapeutti. Aloitin tammikuussa harjoit-
telun täällä Oulun seudun omaishoi-
tajilla eli juuri uuden vuoden alkaessa. 
Uusi vuosi tuo mukanaan myös uuden 
teeman ohjaamaan yhdistyksen työtä. 
Tämän kalenterivuoden ajan kyseinen 
ajatus on: iloa ja inhimillisiä kohtaamisia.

Läpi harjoittelun minun mielessäni on 
pyörinyt yksi tärkeä näkökulma: kuin-
ka vahvistaa läheisestään huolehtivan 
omia voimavaroja. Olen huomannut 
keskustellessani omaishoitajien kans-
sa, miten toisesta huolehtiessa saat-
taa unohtua pitää huolta myös omasta 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Miten 
kohentaa omaa jaksamista niillä mah-
dollisuuksilla, joita sinulla on juuri tällä 
hetkellä käytössä? Entä, onko jotain 
mistä haluaisit kuulla kiitokset juuri nyt?

Kirjoituksen alussa kerroin yhdistyk-
sen kampanjasta, jonka tarkoituksena 
on kerätä kannustusviestejä omaishoi-
tajalta toiselle. Samalla kun toivon, 
että Kannustusviestejä omaishoitajil-
le - kampanjan myötä moni rohkenisi 
jättämään kannustavat terveisensä toi-
selle omaishoitajalle, toivon myös, että 
kannustusviestejä kirjoitettaisiin myös 

Sinä riität! ....  Sinulla on voimavaroja ja vahvuuksia. Joka päi-

vä! ... Sinä olet kokoava voima, tärkeä hoidettavallesi, mutta myös ystävillesi, 

jaathan ilosi ja surusi heidän kanssaan ..... Älä koskaan päästä irti asioista, 

jotka saavat sinut hymyilemään .... Muista olla ylpeä itsestäsi, 
teet tärkeää työtä toisen hyvinvoinnin eteen! ... Aina ei tarvitse 

pärjätä, tai jaksaa ... Joskus riittää, että vain selviää vaikeista ajoista!
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itselleen. Millä tavoin haluaisit, että 
itseäsi kannustettaisiin juuri nyt? Entä 
mitä hyvää voisit tehdä itsesi hyväksi 
tänään? Millaisia kannustavia, lohdutta-
via tai kehuvia sanoja sinä olet kaivan-
nut viime aikoina?

Kannustan sinua vaalimaan suhdetta 
itseesi jo tänään. Kehotan sinua otta-
maan muutaman minuutin itsellesi ja 
miettimään edellä olleita kysymyksiä. 
Voit kirjoittaa ajatuksesi myös ylös, mi-
käli se tuntuu luontevalta sinulle. 

Lopuksi toivon, että arjestasi löytyy 
pieni hetki, jolloin voit antaa kiitoksen 
itsellesi. Eleiden ei tarvitse olla suuria: 
esimerkiksi kymmenen minuutin kahvi-
hetki oman lempipuuhan parissa kiitok-
sena itselleen tästä päivästä. Ajattelen 
itse omasta hyvinvoinnista huolehtimi-
sen näkyvän myös läheiselle. Itsestä 
huolehtiminen tukee sitä, että jaksaa 
huolehtia myös toisesta. Aina sitä ei ar-
kirutiinien keskellä muista, mutta ehkä 
tämän kirjoituksen avulla voit havah-
tua miettimään sitä, kuinka voisit tuoda 
itsellesi tähän hetkeen pienen palan 
hyvää mieltä.

Aurinkoista kevättä tämän haastavan 
ajan keskelle!

Matilda Mommo
toimintaterapeuttiopiskelija

maKsutonta 

laKineuvontaa jäsenille

Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa 
jäsenilleen maksutonta lakineuvontaa 
ajanvarauksella!

Lakimies Pentti Seppänen Lakitoi-
misto Omajuristi Oy:stä keskustelee 
kanssasi perinnönjakoon, parisuhteen 
päättymiseen, edunvalvontaan, työ-
suhteisiin, sopimuksiin ja varallisuuden 
hoitoon liittyvissä juridisissa asioissa.

Kevään aikana hän ottaa vastaan ajan-
varauksella:

 ¤ Torstaina 10.9. klo 14.00-16.00
 ¤ Torstaina 8.10. klo 14.00-16.00 
 ¤ Keskiviikkona 11.11. klo 14.00-16.00

Ajanvaraus numerosta 08 882 1690.
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olemme aloittaneet uuden tu-
kena muutoKsessa -hankKeen 
oulun alueen yli 65-vuotiaiden 
omaishoitajien tuKemiseKsi. 

Tavoitteena on tukea muutosvaihees-
sa olevia omaishoitajia tilanteessa, 
jossa hoidettava on siirtymässä tai 
on jo siirtynyt pitkäaikaishoivaan. Kun 
omaishoitaja pohtii jaksamistaan ja 
hoidettavan siirtymistä hoivakotiin, niin 
tarvitaan usein vierellä kulkijaa ja ver-
taistukea. Tässä muuttuvassa elämän-
vaiheessa tuen merkitys korostuu.

Tulemme kolmivuotisen hankkeen ai-
kana tarjoamaan omaishoitajille yksi-
löllistä ja ryhmämuotoista tukea sekä 
mahdollisuutta vertaistukeen. Järjes-
tämme lisäksi kursseja ja tunnevalmen-
nusta. Tuemme omaishoitajaa pää-
töksenteossa, pyrimme lievittämään 
yksinäisyyttä sekä lisäämään elämän-
laatua muutosvaiheessa ja sen jälkeen.

Luomme kehittämistyöryhmän kanssa 
toimintamallia ja ohjeistusta muutos-
tilanteeseen, jotta hoidettavan siirty-
minen pitkäaikaishoivaan on hallittu ja 
turvallinen kaikille osapuolille. Muka-
na kehittämistyössä tulee olemaan 
omaishoitajia tai kokemusasiantuntijoi-
ta, hoidettavia ja hoivakotien työnteki-
jöitä.

Siirtyminen kodin ulkopuoliseen 
hoitoon on prosessinomainen jakso, 
joka koskettaa omaista ja hoivakotiin 
muuttavaa läheistä merkityksellisellä 
tavalla. Toivomme, että muutokseen 
valmistautumisella ja tuen avulla tästä 
tulisi hyvä kokemus. Uusi elämänvaihe 
voitaisiin ottaa vastaan hyvällä ja levol-
lisella mielellä.

Tervetuloa mukaan ”Millaisella tuo-
lilla istut? -aloitustapahtumaan”. Ks 
viereisen sivun mainos. Tapahtumassa 
kerromme hankkeesta lisää ja suunni-
tellaan yhdessä tulevaa ryhmää.

uusi hanKkeemme ”tuKena muutoksessa” 
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millaisella tuolilla istut?

Tukena muutoksessa -hankkeen aloi-
tustapahtuma.

ma 10.8. klo 13.00-15.00

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

Oletko yli 65-vuotias omaishoitaja, 
jonka hoidettava on siirtymässä tai 
siirtynyt pitkäaikaishoitoon?

Tule käymään! Jutellaan ja pohditaan 
roolia omaishoitajana. Suunnitellaan 
yhdessä tulevia ryhmiä!

tarjolla kaKkuKahvit!

tervetuloa muKaan 
kaikKi Kiinnostuneet!

tuKena muutoksessa 
-aloitustapahtuma

Olemme yhdistyksen uudet työnte-
kijät Kaisa Hartikka ja Teija Viitajylhä 
Tukena muutoksessa - hankkeesta. 
Tuemme iäkkäitä omaishoitajia valmis-
tautumaan uuteen elämäntilanteeseen, 
kun läheinen on siirtymässä tai siirtynyt 
pitkäaikaishoivaan. Jos olet tässä muu-
tostilanteessa ja koet tarvitsevasi tukea, 
ota meihin rohkeasti yhteyttä!

yhdistyKsen 
uudet työntekijät

Kesäisin terveisin kaisa ja teija

Kaisa Hartikka
Vastaava omaistuen kehittäjä 
p. 0400 168 792, kaisa.hartikka@osol.fi

Teija Viitajylhä 
Omaistuen kehittäjä 
p. 0400 167 764, teija.viitajylha@osol.fi
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Elämäniloa™-kurssi käynnistyy jälleen 
Elämäniloa™-kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt 
hoidettavan kuolemaan. Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistukea 
turvallisessa ryhmässä. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:  

• Taakse jäänyt omaishoitotilanne 

• Kriisi, luopuminen ja surutyö 

• Omien tunteiden ja kokemusten läpikäyminen 

• Uuden elämäntilanteen tiedostaminen ja sen hyväksyminen 

• Voimavarojen löytäminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen 

 
Elämäniloa-kurssi on kokonaisuus, joka on tärkeä käydä läpi kokonaisuudessaan. Kurssi 
toteutetaan kolmessa eri jaksossa kolmen kuukauden aikana. Kurssille haetaan 
hakukaavakkeella ja kurssin hinta on 50 € sisältäen ruokailut, kahvit sekä myös majoituksen 
kolmannella jaksolla. Hakuaika päättyy 18.9.2020.  

Kurssiajat ja – paikat ovat seuraavat:  

• Infotilaisuus 1.10.2020 klo 13. Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa, 

Isokatu 47, 4 krs, Oulu 

• 1. jakso 12.–13.10 klo 9-16 Keskustan palvelukeskus, Oulu 

• 2. jakso 9.-10.11 klo 9-16 Keskustan palvelukeskus, Oulu 

• 3. jakso 7.-8.12 Sokos Hotelli Eden.  

Lisätietoja ja hakukaavakkeet: Minna Hernberg 040 559 77 66, minna.hernberg@osol.fi  

 
”Kurssi rohkaisi iloon ja opetti arvostamaan myös itseään.”  
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TOIMIVAA KUNTA-JÄRJESTÖ YHTEISTYÖTÄ 
OMAISHOITAJIEN HYVÄKSI 
 
Alueelliset Omaisraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa eri puo-
lilla Oulun kaupunkia, lähellä omaishoitajia. Yhteensä Omaisraateja 
järjestetään kymmenen vuosittain. Omaisraadit kokoavat alueen 
omaishoitajia, ammattilaisia ja viranhaltijoita, vapaaehtoisia sekä luot-
tamushenkilöitä yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan omaishoi-
don asioista. Omaisraatiin kuuluu valitun aiheen käsittely, keskustelu-
osuus ja kahvittelu. Omaisraadeissa käsitellään omaishoitajien tar-
peista nousseita aiheita tai aiheita, joista Oulun kaupungin hyvinvoin-
tipalvelujen johtavat viranhaltijat haluavat saada kokemustietoa 
omaishoitajilta. 

Omaisraateihin osallistuvat henkilöt laativat kehittämisehdotuksia 
kaupungin palveluista, omaishoitajan näkökulmasta. Näitä esityksiä ja 
ehdotuksia viedään omaishoidon yhteistyöfoorumiin käsiteltäväksi.   

Omaishoidon yhteistyöfoorumi koostuu Oulun kaupungin johtavista 
hyvinvointipalveluiden viranhaltijoista, joita ovat sosiaalijohtaja, ter-
veyspalvelujohtaja, vanhustyönjohtaja, hyvinvointijohtaja sekä hyvin-
vointilautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi mukana ovat Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 

Yhteistyöfoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, aina alueellisten 
Omaisraatien jälkeen marraskuussa ja huhtikuussa. Omaishoidon yh-
teistyöfoorumi käsittelee Omaisraadeista kerättyjä ideoita ja palaut-
teita, sekä miettii niihin ratkaisuja. 

Toimintamalli on otettu käyttöön myös Iissä, jossa on toteutettu kaksi 
omaisraatia viime syksystä lähtien. 

 

 

 

Yhdistyksen ja Oulun  
kaupungin yhteistä omais-

hoitajien tukemisen  
kehittämistä 

 

Vahvistaa omaishoitajien 
osallisuutta 

 

Lisää omaishoitajien vai-
kuttamismahdollisuuksia 

 

Tuo omaishoitajien tuen 
tarpeita esille ja heidän 

ääntään kuuluville  
paremmin  

 

Omaishoitajat saavat tie-
toa tärkeistä omaishoitoon 

liittyvistä asioista. 
 

OULUN SEUDUN  
OMAISHOITAJAT RY 
Isokatu 47, katutaso 

90100 Oulu 
 

oulunseudunomaishoitajat.fi 
 

p. 040 559 77 66 
minna.hernberg@osol.fi 
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iin ommaisraati-KesKustelutilaisuuden satoa

iissä on otettu Käyttöön 
omaishoidon kehittämisen 
vuorovaiKutteinen toiminta-
tapa, jota oulussa on toteu- 
tettu jo usean vuoden ajan.

Kyse on Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n ja kunnan välisestä sopimuksesta 
kehittää omaishoidon asioita yhdessä 
kuunnellen omaishoitajia. Tavoitteena 
on omaishoitajien osallisuuden ja vai-
kuttamismahdollisuuksien lisääminen.

Ommaisraati-keskustelutilaisuus 
pidettiin jo toista kertaa Iissä 18.2.2020. 
Ensimmäinen Ommaisraati oli toteu-
tettu syksyllä 2019 Lapin AMK:n gero-
nomiopiskelijoiden johdolla. Omais-
raadissa palveluesimies Sari Vitikka 
kertoi mitä vaikuttamistyöllä on saatu 
aikaiseksi, ja mitkä olivat edellisen 
Ommaisraadin tuotokset. Omaishoi-
don ohjaaja Minna Hernberg Oulun 
seudun omaishoitajat ry:stä kertoi mitä 
Ommaiskahvila tarkoittaa ja mitä se voi 
tarjota omaishoitajalle.
 
Ommaisraadissa käytiin oppimiskahvi-
la- toimintatapaa hyödyntäen vilkasta 
keskustelua eri teemoista, jotka kos-
kettavat omaishoitajia. Aiheina kes-
kusteluissa olivat omaishoitajuuteen 
valmentautuminen, omaishoidontuen 
hakeminen ja sopimus, omaishoidon-
tuen kriteerit ja omaishoitajien tukemi-
sen eri keinot.

omaishoitajuuteen valmentau-
tuminen
Omaishoitajilta kysyttiin ovatko he 

saaneet valmennusta omaishoitotilan-
teeseen, onko sille tarvetta ja millaista 
valmennuksen pitäisi olla. Omaishoita-
jat kertoivat, että moni heistä on val-
mentautunut ja kasvanut omaishoito-
tilanteeseen vähitellen, riippuen miten 
omaishoitotilanne on alkanut ja eden-
nyt. Nopeasti etenevässä tilanteessa 
valmennukselle olisi tarvetta erityisesti, 
mutta omaishoitajat tarvitsevat oh-
jausta ja valmennusta pitkin matkaa. 
Iäkkäillä omaishoitajilla on erityinen 
ohjauksen tarve ja joillakin omaishoi-
tajilla ammatillinen tausta on auttanut 
omaishoitotilanteessa. 

Tietoa ja ohjausta on saatu kyselemäl-
lä, tukiverkoston kautta tai Internetin 
kautta. Tukihenkilölle olisi tarvetta. 
Haastaviin tilanteisiin tarvittaisiin myös 
täsmävalmennusta ja valmennus tulisi 
saada hyvissä ajoin.
 
omaishoidontuen hakemus ja 
sopimus
Omaishoitajat kertoivat seuraavia huo-
mioita omaishoidontuen hakemisesta ja 
sopimuksesta

 ¤ Hakemuksen tulisi olla selkeä, 
helppo lukea ja täyttää

 ¤ Sopimus sisältää liian paljon virka-
kieltä

 ¤ Palveluohjauksen merkitys on tär-
keää

 ¤ Hoito- ja palvelusuunnitelman päi-
vitys olisi tehtävä säännöllisesti

omaishoidon tuen Kriteerit
Omaishoidontuen kriteerit eivät olleet 
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kaikille tuttuja. Kriteerit koetaan tiukoik-
si ja ne tulisi näkyä selkeästi Oulun-
kaaren nettisivuilla ja Omahoito-palve-
lussa. Keskusteltiin siitä, mitkä kriteerit 
ovat lakisääteisiä, mitkä Oulunkaaren 
määrittelemiä. Palkkio koettiin pieneksi 
ja sen veronalaisuus vääryydeksi.
”Kannattaako alkaa omaishoitajaksi.”
”Ei ole helppo päästä omaishoitajaksi.”

omaishoitajien tuKeminen
Omaishoitajat kokivat, että terveystar-
kastusten olisi hyvä olla säännöllisiä ja 
siihen kutsu tulisi automaattisesti. Tu-
kea jaksamiseen tarvitaan ja omaishoi-
tajalta voisi kysyä suoraan: ”Miten sinä 
jaksat?” Vertaistuki on tärkeää sekä 
sosiaalinen tuki ylipäätään. Tärkeäksi 
koettiin myös kotiin annettavat ”apukä-
det”, jotka tekevät oikeaa kotityötä. Ei 
sanottaisi, ”ei kuulu minulle”. Omaishoi-
don päättymisen jälkeen ihmiset tarvit-
sevat myös tukea. 

yhteistyöfoorumin päätöKsiä
Keskustelutilaisuudessa esille nousseet 
asiat vietiin yhteistyöfoorumiin käsitel-
täväksi. Omaishoidon yhteistyöfoorumi 
koostuu johtavista hyvinvointipalvelui-
den viranhaltijoista, he kokoontuivat 
asian tiimoilta 23.3.2020 ja päättivät 
seuraavista tärkeimmistä jatkotoimen-
piteistä.

 ¤ Omaishoitajille suunnitellaan val-
mennusta tulevaisuudessa Iihin.

 ¤ Hakemus- ja sopimuslomakkeet 
uudistetaan selkeämmiksi ja vas-
taamaan uusittuja kriteereitä

 ¤ Palveluohjauksen merkityksen  

tarpeesta tiedostetaan entistä sel-
vemmin.

 ¤ Uusista kriteereistä tiedotetaan 
omaishoitajia. Kriteerit lähetetään 
kotiin saatteen kera, jossa yhte-
ystiedot omaishoidon palveluista 
vastaaville. 

 ¤ Omaishoidon tuen uudet kritee-
rit laitetaan näkyville Oulunkaaren 
nettisivuille.

Seuraava Ommaisraati pidetään helmi-
kuussa 2021.

Minna Hernberg
Vastaava omaistoiminnan ohjaaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

Sari Vitikka
Oulunkaaren kuntayhtymän kotihoidon 
palveluesimies
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kevään 2020 ommaisraadin tuloKsia oulusta

viime kevään ommaisraadit 
toteutettiin kiimingissä, ou-
lunsalossa ja oulun seudun 
omaishoitoKesKuksessa om-
maisKortteerissa. 

Osallistujia raadeissa oli yhteensä 28. 
Oulun kaupungin palveluohjausyksikön 
työntekijät kertoivat vapaanpitomah-
dollisuuksista, ja Oulun Palvelusäätiön 
Keskustan palvelukeskuksen johtaja 
kertoi palveluasumisesta. Keskuste-
lua käytiin omaishoitajien valmen-
tautumisesta, omaishoitoon liittyväs-
tä tiedonmäärästä, voimavaroista ja 
jaksamisesta sekä omaishoitajien ter-
veystarkastuksista.

omaishoitajuuteen valmentau-
tuminen

Millaista tukea ja tietoa tarvitaan, kun 
alkaa omaishoitajaksi? Kuinka moni on 
osallistunut valmennukseen? Onko tä-
mänhetkinen valmennus ollut riittävä?

Vain harva omaishoitaja oli osallistunut 
minkäänlaiseen omaishoitajien valmen-
nukseen. Moni kertoi, ettei ole tiennyt 
valmennuksesta, eikä ole huomannut 
etsiä tietoa siitä. Kutsu kaupungin jär-
jestämään omaishoitajien valmennuk-
seen oli tullut joillekin liian myöhään 
ja omaishoitaja ei ollut ehtinyt saada 
hoidettavalle sijaista.  Kehittämiseh-
dotuksina todettiin, että kutsu ja tieto 
valmennuksen ajankohdasta olisi hyvä 
saada tarpeeksi aikaisin, jotta sijaisen 
järjestelylle olisi aikaa. Omaishoitajat 
voisivat osallistua aktiivisemmin val-

mennukseen, jos se toteutettaisiin 
lähellä omaa kotipaikkaa siten, että 
Kiimingissä, Haukiputaalla ja Oulunsa-
lossa olisi oma valmennus.

omaishoitoon liittyvä tiedon-
määrä

Osallistujat kertoivat, että heidän pitäisi 
tietää paljon omaishoitajuuteen liitty-
vistä asioista. He eivät usein tiedä mitä 
kaikkea (tukia, neuvoa tai palveluita) 
pitäisi osata hakea. Se tekee myös 
tiedonhaun vaikeaksi, koska on vaikea 
hahmottaa sitä, mitä kaikkea tulisi tie-
tää. ”Tietoa on kyllä netissä, mutta sitä 
on vaikea etsiä, kun ei tiedä mitä pitäisi 
etsiä.” Kiitosta tuli kaupungin Aino – 
neuvonnasta ja Omaishoitajaliiton pal-
veluoppaasta, joista omaishoitajat koki-
vat saaneensa tarvitsemaansa tietoa.

Omaishoitajien toiveena on, että he 
saisivat ensitietoa omaishoitotilanteen 
alkuvaiheessa, esimerkiksi oppaan, 
infokirje kotiin tai tietopaketin mukaan 
sairaalasta. Ensitietoa tarvitaan myös jo 
ennen omaishoidontuen sopimuksen 
tekemistä, ”Mihin olen ryhtymässä?” 
Syventävää tietoa tarvitaan pitkin mat-
kaa omaishoidon jatkuessa.

voimavarat ja jaKsaminen

Keskusteluissa nousi esiin kokemus 
siitä, ettei hoitajan jaksamiseen kiin-
nitetä huomiota vaan hoitaja jätetään 
yksin tilanteeseen omaishoidon alettua. 
Omaishoitajat toivoivat tukea jaksami-
seen, alkuvaiheessa myös uuden roolin 
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omaksumiseen ja identiteetin tunnista-
miseen, ”Olenko minä omaishoitaja?”.

terveystarkastuKset

Millaisia kokemuksia on terveystar-
kastuksista ja sen sisällöstä, moniko 
on käynyt tarkastuksessa ja millaisia 
kokemuksia on tarkastukseen pääse-
misestä?

Moni osallistuja kertoi, ettei heillä ollut 
selkeää tietoa terveystarkastuksista tai 
niihin hakeutumisesta. Osa oli tietoisia 
tarkastuksista mutta kokivat, että tar-
kastus ei toimi käytännössä. Hyvääkin 
palautetta terveystarkastuksista annet-
tiin, eräs omaishoitaja oli saanut tarvit-
semaansa apua. Kehittämisehdotuk-
sena todettiin, että terveystarkastuksia 
tehtäisiin säännöllisesti tietyin väliajoin, 
esim. vuosittain, eikä vain kertaluontoi-
sesti. Kutsu tarkastukseen tulisi auto-
maattisesti kotiin postitettuna eikä itse 
tarvitsisi huolehtia miten tarkastukseen 
pääsee.

Osallistujat toivat esiin, että omaishoi-
totilanteessa psyykkinen jaksaminen ja 
hyvinvointi ovat kovalla koetuksella. He 
toivovat, että tarkastuksissa otettaisiin 
huomioon vieläkin enemmän omaishoi-
tajan voimavarat, jaksaminen sekä 
myös masentuneisuus, kuormittunei-
suus ja stressi. Keskusteluavulle on sel-
västi tarvetta. ”Henkistä lepoa tarvitaan, 
pitäisi olla huomiota myös siinä.”

palautetta ommaisraadista

Tärkeimpinä asioina tilaisuudessa pi-
dettiin ihmisten kohtaamisia, vertais-
tukea, informaatiota omaishoidosta, 
mielenkiintoisia aiheita, keskustelua 
omaishoidon aloittamisen tukemisesta 
sekä uusista asioista tiedottamista.

Osallistujat kokivat saaneensa tarpeel-
lista ja uutta tietoa omaishoitajuudesta. 
Osallistuminen Ommaisraatiin vahvis-
taa osaamista toimia omaishoitajana 
sekä antaa voimavaroja. Jatkossa sisäl-
löksi Ommaisraateihin toivottiin kaikkea 
omaishoitoon liittyvää asiaa ja neuvoja 
omaishoitotilanteeseen. Samantapaista 
toimintaa toivottiin lisää ja tilaisuudessa 
saatua vertaistukea pidettiin tärkeänä.
 
Minna Hernberg
Vastaava omaistoiminnan ohjaaja
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KaKsi yötä, kolme päivää, 
irti arjesta täysihoidolla 
haukiputaalla.

Paikka: Lomakoti Onnela, Haukipudas
Aika: 21.9.–23.9.2020

Loman hinta on 130€/hlö.

hintaan sisältyy

 ¤ Majoitus Lomakoti Onnelassa
 ¤ Ruokailut
 ¤ Mahdollisuus osallistua järjestet-

tyyn ohjelmaan

ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan mukaan 2.9. mennes-
sä Oulun seudun omaishoitokeskuk-
seen Ommaiskortteeriin p. 08 882 1690

Loma toteutuu mikäli 20 henkilöä il-
moittautuu määräaikaan mennessä. 

loma omaishoitajille onnelassa

Maksimissaan mukaan mahtuu 28 osal-
listujaa.

lisätietoja

Kysy lisää lomasta tai Lomakoti On-
nelasta Tapani Jaakkolalta, p. 040 837 
4445 tai tapani@lomakotionnela.fi
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omaishoitajaryhmien KoKoontumiset 
syKsy 2020

liminKa
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ja 
muistisairaiden toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu seurakuntatalolla Pappilan-
tie 6,  
klo 13.30 – 15.00.
ma 31.8., ma 28.9., ma 26.10. ja  
ma 30.11.
Ohjaajina Piia Pengerkoski p. 044 752 
1226 ja Katja Sangi.

muhos
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
to 17.9., to 8.10., to 12.11. ja to 3.12.
Ohjaajina Leena Leskelä p. 040 5470 
785 ja Kirsi Valli.

hauKipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa, 
klo 11.00 – 12.30.
ti 22.9., ti 20.10. ja ti 24.11. 
Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie 
klo 14.00 – 15.30.
to 27.8., to 24.9., to 22.10., to 19.11. ja 
to 17.12.
Ohjaajana Riikka Herranen p. 050 430 
9233.

lumijoKi
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä 
klo 15.00 – 16.00.
ma 31.8., ma 28.9., ma 26.10. ja 
ma 30.11.
Ohjaajana Anna Maija Parkkila p. 0400 
959 306.

oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Pysäkillä, Kaup-
piaantie  
klo 13.30 -15.00.
to 24.9., to 29.10. ja to 26.11.
Ohjaajana Maija Sivula p. 044 745 3853.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu kunnantalolla 
klo 13.00
ke 2.9., ke 30.9., ke 28.10. ja ke 8.11.
Ohjaajana Marja Ranta-Suomela p. 040 
743 0382.
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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. 

 

 
 

 

 

Ommaisraadit syyskaudella 2020, tilaisuuksien aiheet: 

 Miten omaishoitaja voi pitää vapaata? Palveluohjaajat Oulun kaupungin palve-
luohjausyksiköstä kertovat vapaanpitomahdollisuuksista. 

 Miksi on hyvä pitää vapaata ja millaisia kokemuksia on vapaan pitämisestä, 
omaishoitajat kertovat kokemuksistaan. 

 Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. Viemme ter-
veiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
omaishoitajien asioihin. 

Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat: 

• Keskiviikkona 28.10. klo 13.00–15.00 Kiimingin Senioritalo, Terveystie 3, 

• Torstaina 29.10. klo 13.00–15.00 Oulunsalon seurakunnan monitoimitila 

pysäkki. Kauppiaantie 5. 

• Keskiviikkona 4.11. klo 13.00–15.00 Haukiputaan seurakuntakeskus,  

Kirkkotie 10. 

• Torstaina 5.11. klo 13.00–15.00 Oulun seudun omaishoitokeskus  

Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso. 

Ommaisraati - keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat 
ja ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä 
tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Tilaisuudet ovat kai-

kille avoimia ja Ommaisraateihin voi tulla myös hoidettavan kanssa 
 

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 tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt ovat tervetul-
leita. 
 

Keskiviikkona 23.9. klo 17.30-19.30. 
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri 
Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

 

 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 Oulun kaupungilta palveluoh-
jauksen työntekijöitä ja esimiehiä sekä asiantuntijoita. 
 

 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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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 tai yhdistyksen jäsenyyttä ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoita-
jaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

Syyskauden avajaiset ja täytekakkukahvit. Toimintaa esittelemässä yh-
distyksen työntekijät. Mukana myös Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja 
Sari-Minna Tervonen. 

Taidekutsut, musiikkia ja raatia muusikko Osmo Hakosalon johdattamana. 
Yhteistyössä Vuolle Setlementti ry, Senioritoiminta/Helmet ja Heikit toi-
minnan kanssa. 

Sosiaalihuollon ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, asi-
antuntija Oulun kaupungilta sekä esittelyssä Caritaksen palvelut omais-
hoitajien tueksi

Mitä tarkoittaa perhehoito? Tule tutustumaan Oulun alueen perhehoitoa 
tarjoaviin perhehoitajiin. 

”Jäikö äidillä hella päälle?” - etäomaishoitajuuden haasteet ja mahdol-
lisuudet asiantuntijana Andrea Lorenz-Wende Omaishoitajaliiton ”Rah-
keet riittämään” -hankkeesta. 

”Ennen minä juoksin pakoon”-valokuvanäyttely, joka kertoo ikääntynei-
den kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta selviytymisestä. Riitta Ve-
sala ja Marjaleena Kyllönen Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Kotiväkihank-
keesta kertovat asioista ja ilmiöistä taulujen takana 

Hyvinvointia mindfulness-harjoituksien keinoin.

Hyvää oloa itselle ja läheiselle - aamupäivä. Esittelyssä myös ODL Hoiva-
palveluiden kotikuntoutus ja päivätoiminta.

 
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. 

 

17.8. Retki Luurinmutkaan. Lähtö klo 9 keskustan seurakuntata-
lon edestä, paluu klo 16.00. Ilmoittautumiset 7.8 mennessä Päivi 
Lapinojalle puh: 040 1584 020. Retken järjestävät LC Kempele 
Sampola, Kempeleen kunta, Kempeleen seurakunta sekä Oulun 
Seudun omaishoitajat ry.  

25.8. 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 ja rakkauden kieli. Keskustelua johdattamassa Minna 
ja Risto Jyrkkä. 
Ilmoittautumiset 18.8. 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. 

10.9. 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. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Ylikii-
mingin omaishoitajat ry:n ja Kiimingin seurakunnan kanssa. 
Päivä alkaa klo 11. hartaudella ja ruokailulla, jonka jälkeen viete-
tään päivää mukavan ohjelman parissa. Saunomismahdollisuus. 
Osallistumismaksu 5€. Ilmoittautumiset 17.8. mennessä Minna 
Hernberg 040 559 7766 

14.9. klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Hyvää oloa 
itselle ja läheiselle iltapäivä. Hemmotteluhetki, kehonhuoltoa ja 
suolaista purtavaa.  
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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. 

 

15.9. klo 13.00-15.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10. Mielen 
hyvinvointia rentoutuen ja keskustellen. Mukana myös omais-
hoidon ohjaaja Heini Kemola. 

23.9. 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 14.9. mennessä Maija Sivulalle p. 044 745 3853 
tai Annikki Lämsälle p. 040 7404135,  

24.9. klo 13.00-14.30 Palvelukeskus Lumilyhdyssä. Lumijoentie 
1237. Miten haet omaishoidon tukea? Miten voit pitää omaishoi-
tajana vapaata ja lomaa? Millaisia ovat omaishoitajien terveys-
tarkastukset?  Lumijoen kunnan hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa 
Karppinen 

28.9. klo 14.00-16.00 Päiväkeskuksessa, Töllintie 3. Musiikista iloa 
ja valoa arkeen. Musiikista vastaa Ari Vaalamo. 

15.10. klo 12.30-14.00 Seurakunnan toimitila - Ilonpisarassa os. Tii-
litie 1. Aiheena on omaishoitajat voimavarat ja jaksaminen sekä 
keinoja henkiseen jaksamiseen. Mukana myös omaishoidon oh-
jaaja Heini Kemola. 

19.10. klo 10.00-11.30 Hailuodon Kunnantalolla os. Luovontie 176 
Muistikummituokio yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistyk-
sen kanssa.  

22.10. klo 11.00-13.00 Seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Omaishoi-
tajuus palkitsee, mutta myös haastaa. Aiheeseen syventämässä 
voimavarakouluttaja Irja Lepola. Yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. 
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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. 

 

Illanvietto erityislapsiperheille, aika ja paikka ilmoitetaan myö-
hemmin. 

16.11. klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Teemalu-
ento ja keskustelua aiheesta: Omaishoitaja, miten sinä jaksat?  

16.11. klo 17.00-19.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 32. Ai-
heena on omat voimavarat ja jaksaminen, keskustelua johdatta-
massa Marja Keväjärvi.  

19.11. klo 13.00-15.00 Järjestötalolla, Laurintie 3. Mikä on liikun-
nan ja terveellisen ravinnon merkitys hyvinvointiisi. Asiantunti-
jana Personal Trainer Aleksi Laajoki Aml Gym. 

19.11. klo 14.30-16.00 Palveluskeskus Kotolassa, Muhostie 4. 
Esiintymään saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Ou-
lusta. 

1.12. klo 13.00-15.00 Marjaniemessä. Joulujuhla hailuotolaisille 
omaishoitajille ja läheisille jouluruokailun merkeissä. Ilmoittau-
tumiset 25.11. mennessä Marja Rantasuomelalle p. 040 7430 
3823 

 

 
 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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sinun tarinasi on tärkeä, Kerro se meille

mitä KaiKkea omaishoito voi-
kaan olla?

Haluamme tuoda vahvemmin yhdis-
tyksen viestinnässä esille omaishoidon 
monimuotoisuutta ja miten yhdistyk-
sestä on saatu tukea omaishoitajan 
polulla ja tässä tarvitsemme nyt teidän 
apuanne!

Kerro meille tarinasi!

Voit kertoa elämästäsi omaishoitaja-
na keskittyen esimerkiksi siihen, miten 
omaishoitajuus on vaikuttanut elämää-
si, harrastuksiin, työelämään tai ihmis-
suhteisiin. Oletko saanut Oulun seudun 
omaishoitajat ry:stä tukea tai apua? Jos 
vapaamuotoinen kirjoittaminen tuntuu 
haastavalta, voit käyttää tekstin lopussa 
olevia kysymyksiä apuna.

Otamme ilolla vastaan kaikenlaisia ta-
rinoita! Jotta tarinasi voitaisiin julkaista, 
toivomme että kirjoituksessa kunnioi-
tetaan toisten ihmisten yksityisyyttä. 
Eli salassa pidettäviä tai muutoin arkoja 
asioita ei tekstissä tunnistettavasti käsi-
teltäisi. Tarvittaessa kirjoituksia voidaan 
julkaista myös anonyymisti. 

Kerrothan viestisi yhteydessä saako 
nimeäsi mainita julkaisussa. Tarinoita 
ja kokemuksia jaetaan Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n jäsenlehdessä Kort-
teeriuutisissa, yhdistyksen nettisivuilla 
ja sosiaalisen median kanavilla.

Jakamalla tarinasi olet osaltasi lisää-
mässä omaishoitajuuden näkyvyyttä 
ja tarjoamassa vertaistukea samassa 
elämäntilanteessa oleville.
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lisätietoja

Tarinan voit lähettää osoitteeseen
johanna.sumen@osol.fi tai postitse 
osoitteeseen: Oulun seudun omaishoi-
tajat ry, Isokatu 47, katutaso, 90100 
Oulu. Merkitse kuoreen ”Sinun tarinasi 
on tärkeä”. Lähetäthän tarinasi 2.10. 
mennessä!

Kaikkien tarinan lähettäneiden kesken 
arvomme 30 euron S-ryhmän lahja-
kortin!

Kysymyksiä avuKsi

 ¤ Nimesi (kerrothan, jos haluat tarinan 
julkaistavan anonyymisti)

 ¤ Kenelle toimit omaishoitajana?
 ¤ Miten omaishoitajuus on vaikutta-

nut elämääsi/perheesi elämään? 
Voit kertoa vaikutuksista esimerkiksi 
koulu- tai työelämään, harrastuksiin 
tai ihmissuhteisiin.

 ¤ Mistä saat tukea ja voimia omaishoi-
tajuuteen?

 ¤ Oletko saanut Oulun seudun 
omaishoitajat ry:stä tukea tai apua?

 ¤ Mitä haluaisit kaikkien ymmärtä-
vän/tietävän omaishoitajuudesta?

 ¤ Mitä haluaisit sanoa muille samassa 
tilanteessa oleville?

Kiitos Kun jaat tarinasi!

yhdistyKsen suunnittelema 
”olen omaishoitaja” - kortti
on nyt saatavilla!

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

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

Kortin etuosa

Kortin takaosa

olen omaishoitaja - 
kortti
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p

poikkeahan
jutustelemassa!

ilonpilKahduksia, uutisia, tapahtumia 

oulun seudun omaishoitoKesKuKsessa ommaisKortteerissa

ennen poikKeusaiKoja ehdimme 
käydä vanhustyön messuilla oulun 
teatterilla, tuuKKa edustamassa.

myös Kotitoimistoilta aamuKahvi-
teltiin virtuaalisesti päivittäin!

vappuaattona oli ommaisKorttee-
rissa etänä muskarit!

Björn ja banaani olivat myös 
vapputunnelmissa!
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ilonpilKahduksia, uutisia, tapahtumia 

oulun seudun omaishoitoKesKuKsessa ommaisKortteerissa

perheKahvilat siirtyivät myös 
poikKeusaiKana verkKoon, veto-
vastuussa tuuKKa ja salla.

ihana paluu ommaiskortteerille 
poikKeusaiKojen jälKeen tapahtui 
toukoKuun puolessa välissä.
kuvassa minnamaria ja minna.

juhlimme paluuta työporukalla 
kaKkuKahvien Kera.

muKavaa ja lämmintä Kesän aiKaa KaiKille!
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 liity nyt jäseneKsi

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.

oulun seudun omaishoitajat 
ry:n jäsenenä saat:

 ¤ Yhdistyksen Kortteeriuutiset-jä-
sentiedotteen kolme kertaa vuo-
dessa.

 ¤ Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Omaishoitajaliiton julkaiseman Lä-
hellä-lehden.

 ¤ Liiton vuosittaisen palveluoppaan 
omaishoitajille ja läheisille.

 ¤ Omaishoitajien lomat- ja kuntoutus-
oppaan vuosittain.

 ¤ Lisäksi järjestämme paljon tilai-
suuksia, joista saat arvokasta tietoa 
ja joihin voit tulla viihtymään

 ¤ Yhdistyksen kuntosalivuoroja kun-
tosaleilla Oulussa.

 ¤ Jäsenkortilla voi ostaa Break Sokos 
Hotel Oulun Edenin kylpylälippu-
ja jäsenhintaan 13€ (norm. 21€), 
perhelippu 40€ (norm. 59€). Avus-
taja pääsee ilmaiseksi. Aikuisten ja 
lasten yhteinen kylpy 30 min. sis. 
lasillisen mehua kylvyn yhteydessä, 
hyvinvointiosastolla jäsenhintaan 
32€ S-etukortilla, ilman S-etukorttia 
37€ (norm. 39€/42€).

 ¤ ODL tarjoaa seniorin kuntosalijä-
senyyttä Heinäpään Vesperkodin  
kuntosalille alennuksella. Alkukar-
toitus ja ohjelman teko 75 € (norm. 
79 €), lisäksi kuukausijäsenyys 22 € 
(norm. 24 €).

 ¤ Rokua-konsernin jäsenetuina: 
omaishoitajien liikuntavalmennus 
(49€/kk, norm. 55€). Kysy lisää ja 
varaa: sport@rokua.com tai soitta-
malla p. 040 650 8950.

 ¤ Sekä omaishoitajan loma Rokual-
la – oma hyvinvointiloma vapaa-
päivien ajalle. Sisältää majoituksen 
1-hengen huoneessa puolihoidolla, 
kuntosalin ja kylpylän vapaan käy-
tön hintaan jäsenille: 65€/vrk/hlö 
(norm. 76€). Lomavaraukset: myyn-
ti@rokua.com tai p. 020 7819 200.

 ¤ Caritas tarjoaa 10 % alennuksen 
lounashinnoista jäsenkorttia esit-
tämällä (etua ei voi yhdistää muihin 
alennuksiin). Lounasravintolat sijait-
sevat Caritaksen palvelukeskuksis-
sa: Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 
2, 90140 Oulu. Caritas Matriiti, Valta-
tie 37, 90550 Oulu.

 ¤ Suvanto Caren turvapalvelua voit 
kokeilla ilmaiseksi ja jopa 20% 
alennus Suvanto Caren palvelujen 
käyttöönotoista. Lisätietoja Suvanto 
Caren sivuilta tai p. 040 6533 222.

miten liityt?

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



41

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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omaisena etäällä 
– vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on 
tarkoitettu kaikille etäomais-

hoitajille iloksi ja virkistykseksi.  
Tule mukaan kokemaan 

vertaistuen voimaa!

koKoontumisajat
To 17.9. klo 17.00

To 15.10. klo 17.00
To 12.11. klo 17.00
To 10.12. klo 17.00

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

oulun leijonaemojen 
koKoontumisajat

vertaistukea erityislasten 
vanhemmille

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

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
13.9. klo 15.00-17.00

11.10.  klo 15.00-17.00
15.11. klo 15.00-17.00
12.12. klo 17.00-20.00

Kokoontumispaikka:
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Lisätietoja:
https://www.leijonaemot.fi



43

vanhemman neuvo® -vertaistuKiryhmä

vanhemman neuvo® - 
vertaistukiryhmä auttaa 

erityisessä vanhemmuudessa 
eron jälKeen

 ¤ Ammatillisesti ohjattu vertaistuki-
ryhmä eropäätöksen tehneelle tai 
eronneelle vanhemmalle, jolla on 
alaikäisiä erityislapsia.

 ¤ Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja jo-
kaisella tapaamiskerralla on oma 
teemansa.

 ¤ Ryhmässä käsitellään mm. yhteis-
työvanhemmuutta, lapsen selviyty-
mistä erotilanteessa sekä perheen 
arkea eron jälkeen.

 ¤ Ryhmä on maksuton.

Ryhmässä käsitellään muun muassa 
näitä teemoja: eron tuomat muutokset, 
yhteinen vanhemmuus, lapsen tunteet 
ja tarpeet, arjen rutiinit, vuorovaikutus-
tavat, ongelmanratkaisu, sosiaaliset 
verkostot, vanhemmuus ja uusi pari-
suhde.

Ryhmään otetaan 6-8 vanhempaa.  
Ryhmän ohjaajat tapaavat ryhmään 
tulijat ennen ryhmän alkua, viimeis-
tään viikon 34 aikana. Alkutapaamises-
sa on mahdollisuus kuulla tai kysyä 
ryhmän toiminnasta tarkemmin sekä 
kertoa omasta elämäntilanteesta.

Ryhmä järjestettiin vuosi sitten ensim-
mäistä kertaa erityislasten vanhemmille 
ja tällaisia terveisiä ryhmään tulemista 
pohtiville lähetettiin: ”Haluatko men-
nä erosta eteenpäin? Haluatko jatkaa 
erosta eteenpäin? Tule ryhmään”, ”Mitä 

avoimemmin mielin ryhmään tulee sitä 
enemmän voi ryhmästä saada”, ”Ohja-
us, teemat, eteenpäin meno ja vertais-
ten tuoma voima”. Koettiin, että ryh-
mästä sai myöhemmässäkin vaiheessa 
tukea ja että ryhmän aikana tukea on 
saatu muuhunkin kuin vain erotilantee-
seen.

KoKoontumisajat
7.9. klo 17.30-20.00

14.9. klo 17.30-20.00
28.9. klo 17.30-20.00
12.10. klo 17.30-20.00
26.10. klo 17.30-20.00
9.11. klo 17.30-20.00

23.11. klo 17.30-20.00
7.12. klo 17.30-20.00

Kokoontumispaikka:
Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Ilmoittaudu 9.8. mennessä linkin kaut-
ta: https://www.kyselynetti.com/s/
vn2020

lisätietoja 

Ryhmän vetäjiltä:
Sirpa Huotari, sirpa.huotari@oetk.fi, 
p. 040 159 1170
Tiia Ikonen, tiia.ikonen@osol.fi, 
p. 040 771 1832
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Ovet-valmennus® omaishoitajien tukena tuo eväitä omaishoitajuuteen. Valmennuksen 
punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen 
löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. 
 
Ovet-valmennus® sisältää mm. 
 

 Omaishoitotilanteen tunnusmerkkejä  
 Omaishoito ja muutos osana elämää 
 Palvelut omaishoitoperheen tukena  
 Voimaa vertaistuesta 

 
Aika:  maanantai 16.11. klo 16.30–20.00 

maanantai 30.11. klo 16.30–20.00 

Paikka:  Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, Isokatu 47 (katutaso), 

Oulu. 
 
Lisätietoja valmennuksesta sekä ilmoittautuminen 9.11. mennessä 
https://www.kyselynetti.com/s/bed9097 tai Marja Heikkiselle p. 040 501 9119 
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liikKuvan laulurepun haastattelu osa 2

liikKuvaan laulureppuun 
kuuluu timo ja mari rautio

Musakerhon ja Bändiklubin vetäminen 
on varmasti erilaista kuin muskaritoi-
minta. Millaisina sinä näet toimintojen 
erot?
Mari: Musakerhossa on samantyyppisiä 
piirteitä kuin muskarissa. Se on sel-
keästi suunniteltua ja ohjaajalähtöistä, 
kun taas Bändiklubi on ennemminkin 
täysin asiakaslähtöistä. Muskareissa 
keskiössä on perhe, muissa toiminnois-
sa on keskiössä ryhmä ja lapset/nuoret 
yksilöllisemmin.

Millaiset asiat ovat musakerhossa ja 
bändiklubissa haastavia ja millaiset 
ihania?
M&T: Musakerhossa on ihanaa se, että 
näkee miten lapset tykkäävät ja naut-
tivat toiminnasta ja miten lasten taidot 
kehittyvät ja kasvavat. Haasteena on 
ryhmän monimuotoisuus, se että pysy-
tään kultaisella keskitiellä, että on jotain 
kiinnostavaa kaikille. Bändiklubissa 
tärkeintä on heittäytyminen hommaan. 
Mennään tilanteeseen avoimin mielin 
(ja toisinaan korvatulpat korvissa :D) ja 
katsotaan mitä tapahtuu. Usein toiminta 
lähtee lentoon todella nopeasti!  

Ja toisinaan on haastavaa saada ”kone 
käyntiin” ja tuolloin saadaankin tehdä 
hartiavoimin töitä. Joskus käy niinkin, 
että juuri kun homma on saatu käyntiin, 
tuntuu aika jo loppuvan.

Suosikkibändisi?
Mari: Beatles, Timo: U2

Suosikkikappaleesi?
Mari: Ei voi vain valita yhtä. Me kuun-
nellaan paljon jazzia tällä hetkellä. Ja 
kuunnellaan musiikkia vinyylilevyiltä.
Timo: Bob Dylanin Like a Rolling Stone!

Suosikkiartistisi?
T&M: Bruce Springsteen

Mistä teidät tunnetaan?
Meidän musiikista ja monipuolisesta 
musiikkitoiminnasta. Ihmiset näkevät, 
että ollaan iloisia ja energisiä :) Halutaan 
toiminnallamme luoda tähän yhteiseen 
maailmaan positiivista energiaa, jotain 
vastakohtaa kaikelle sille vihapuheelle.

Mistä teitä ei tunneta?
Timo: Mari pelkää hiiriä. (lue haastatte-
lun osa 1!)
Mari: Timo luulee olevansa huippu-
urheilija!
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musaKerho ja bändiklubi tuovat 
mahdollisuuKsia itsenäiseen harrastamiseen!

Oulun kaupunki mahdollistaa järjestö-
lähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoi-
tuksella yhteensä viittä ryhmää, joita 
Oulun seudun omaishoitajat järjestävät: 
kolmea erityislapsiperheiden muska-
ria, erityislasten ja nuorten Musaker-
hoa sekä erityisnuorten Bändiklubia. 
Kaksi muskareista pyörii Oulun seudun 
omaishoitokeskuksessa Ommaiskort-
teerissa samoin kuin Musakerho. Yksi 
muskareista pidetään Haukiputaan 
koululla ja Bändiklubi kokoontuu soitta-
maan Bysiksen nuorisotiloihin. Jokainen 
ryhmistä kokoontuu lukukauden aikana 
kahdeksan kertaa kahden viikon välein. 

Kaikkia toimintoja vetää Liikkuvan 
Laulurepun ammattilaisohjaajat Mari 
ja Timo Rautio (Poikkeustilahuomio: 
muskarit ja bändiklubi ovat toimineet 
loppukevään etänä ja musakerhon to-
teutustapa on vielä pohdinnassa tätä 
kirjoittaessa).

Lukukauden päättyessä toiminnoista 
kysytään osallistujilta palautetta niin 
toiminnan kehittämistä kuin rahoitta-
jaakin varten. Palautteissa pyydetään 
vanhempia vastaamaan palautteisiin 
yhdessä lasten/nuorten kanssa. Pa-
lautteet tekevät näkyväksi toiminnan 
merkityksellisyyden ja sitä voisi olla 
hyvä tehdä näkyväksi jäsenistöllemme-
kin. Joten seuraavassa palautenostoja 
Musakerhosta ja Bändiklubista viimei-
sen vuoden ajalta ja jälkimmäinen osa 
Liikkuvan Laulurepun haastattelusta 
(koko haastattelun voit lukea nettisivuil-
tamme). 

musaKerho

”Lapselleni musakerho on tärkeä har-
rastus ja hän aina yhtä innostuneesti 
lähtee kerhoon. Musakerhossa on pa-
rasta ammattitaitoinen ohjaus, lämmin-
henkinen tunnelma ja suurinpiirtein sa-
manikäiset kerholaiset. Jokainen lapsi 
huomioidaan kerhossa ja jokaisella on 
mahdollisuus musisoida omien kyky-
jensä mukaan.”

Toimintaan ja ohjaukseen ollaan kautta 
linjan tyytyväisiä. Ryhmäkoko koetaan 
sopivaksi ja monipuolinen sisältö kaik-
kia lapsia huomioivaksi. Musakerhossa 
on tavoitteena mahdollistaa lapsille ja 
nuorille myös itsenäisemmän toimin-
nan hetkiä ja vanhemmat eivät siis ole 
aina toiminnassa mukana, vaan heitä 
rohkaistaankin antamaan lapselle mah-
dollisuus toimia itsenäisesti. Palaut-
teessa tämä näkyy vastauksissa siinä, 
että vanhemmat kokevat arjen hyötynä 
olevan myös sen, että on ”pieni hen-
gähdys töiden jälkeen”.

”Toivomme kovasti, että musakerho 
toimii jatkossakin. Musiikki on tärkeä 
osa lapseni elämää ja musakerhosta on 
tullut hänelle mielekäs oma harrastus, 
jossa hän voi käydä itsenäisesti.”

Tällaisena kahdeksan kerran kokonai-
suutena Musakerho kokoontui viime 
syksynä ensimmäistä kertaa. Ohjaajien 
huomio niin ryhmän moninaisuudesta 
kuin vanhempien vapaahetken mah-
dollisuuksista summaa onnistuneen 
toiminnan: ”Kerho on sujunut mieles-
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tämme tosi hyvin. Vaikka ryhmä on 
monimuotoinen, ei se ole haitannut. 
Kerhon pituus on sopiva. Ajassa ehtii 
tehdä aika paljon, koska toiminta on 
kokonaan ohjattua. Vaikka jokaisella 
kerralla on samoja elementtejä (ke-
honhahmotusharjoituksia, rytmittelyjä, 
soittamista, laulamista, tunteidenilmai-
sua, rentoutumista) olemme halunneet 
pitää toiminnan monipuolisena. Myös 
lapset ovat kertoneet tykkäävänsä tulla 
kerhoon. Vanhemmille kerho tarjoaa 
mahdollisuuden, vaikka piipahtaa kau-
passa tai kahvilla yksin. Myös vanhem-
malle on tärkeää huomata, että lapsi on 
jo tarpeeksi iso jäämään yksin kerhoon, 
että lapsi pärjää ryhmässä itsenäisesti.”

BändiKlubi

Vanhemmat kertovat bändiklubin lisän-
neen nuorten itsenäisyyttä. Bändiklu-
billa nähdään myös olevan terapeuttisia 
vaikutuksia nuoriin: ”Terapiaa, tärkeää 
kuulua johonkin, musiikki on kaikki 
kaikessa, esiintyminen tuo itsevarmuut-
ta, saa purkaa tuntemuksia, joita ei voi 
muualla purkaa.”, ”Nuorelle musiikki on 
tunteiden tulkki ja purkaa siellä niin hy-
viä kuin harmillisia ajatuksiaan.”

Kaikki vanhemmat kokevat, ettei nuo-
rilla ole vastaavaa harrastusmahdolli-
suutta muualla. Nuoret ovat kokeneet 
saavansa uusia ystäviä sekä näkevänsä 
vanhoja tuttuja. Parasta onkin ”Kaverit ja 
räppääminen”.

Bändin nimi oli syksyllä ”Tytöt ja pojat” 
ja kauden aikana syntyi ainakin kappa-

leet ”Milloin loppuu rakkaus” ja ”Rahhaa, 
anna mulle massii!” Bändiklubissa on 
syksyllä soitettu kitaroita, kosketinsoitti-
mia, bassoa, perkussioita, rumpuja sekä 
ukulelea. Bändikerhossa ohjaamistapa 
on hyvin asiakaslähtöinen: ”Kokoontu-
misen aluksi mietimme, mitä soittaisim-
me. Jokainen saa päättää mitä soittaa ja 
välillä vaihdetaan soittimia. Soitamme 
tuttuja jo olemassa olevia lauluja, mutta 
eniten jammailemme improvisaatio-
pohjalta ja laulut syntyvät siinä tilan-
teessa.” Parasta Bändiklubissa oli: ”Ihan 
kaikki on parasta!”.
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hype-toiminnan 
sähköpostilista

oletKo Kiinnostunut erityislap-
siperheitä KosKevista asioista 
oulun seudulla? 

Liity nyt HYPE-sähköpostilistalle ja saat 
tiedotteita erityislapsiperheitä koske-
vista asioista ja tapahtumista Oulun 
seudulla. Kirje kolahtaa noin kerran 
kuussa. Sähköpostilista on tarkoitettu 
perheille, ammattilaisille sekä aiheesta 
kiinnostuneille.

Lähetä pyyntö liittyä listalle Tiia Ikosel-
le osoitteeseen tiia.ikonen@osol.fi.

oululainen Kati luoma sai inspiraa-
tion esiKoisromaanin kirjoittami-
seen mummiltaan, jonKa Kiehtovia 
tarinoita hän on Kuullut lapsuudes-
taan saaKka. 

Brooklynin märkä lumi (BoD 2020) avaa 
lukijan eteen historiallisen Oulun nuo-
ren, mielikuvituksekkaan tytön silmin 
ja kuvaa samalla lämmöllä 2000-lu-
vun naisen haasteita. Kirjassa tulevat 
esiin myös omaishoidon arki ja lähei-
sen hitaan menettämisen aiheuttamat 
tunteet.
   
Mummi kertoo, tyttärentytär kuuntelee
Kirjassa Anna ja Emma ovat mummi ja 
tyttärentytär, luonteiltaan toistensa vas-
takohdat. 84-vuotias Anna on rohkea ja 
sanavalmis, 33-vuotias toimittaja Emma 
taas konflikteja välttelevä itsensä poh-
diskelija. Työelämästä syrjään joutuva 
Emma alkaa kerätä talteen tuonpuolei-
seen kaipaavan mumminsa lennokkaita 
tarinoita menneisyydestään. Tapaamis-
ten jatkuessa hän huomaa, että jutut 
eivät jääkään muutamaan hauskaan 
sattumukseen. Omassa elämässään 
Emma joutuu työttömyyden pitkittyes-
sä yhä ahtaammalle, ja uusia haastei-
ta kaipaava aviomies, pelokas tytär 
sekä hankala isä vaativat kaikki häneltä 
osansa.

Epävarman kirjoittajan mielessä alkaa 
siintää kirja, jonka rivejä hahmoteltiin jo 
kauan ennen hänen syntymäänsä. Kuka 
on oikeutettu kirjoittamaan ja kenen 
tarinasta lopulta on kysymys?
https://www.bod.fi/kirjakauppa/

kirjavinKki:
brooKlynin märKä lumi
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jaKsamisesta on tärKeää huolehtia 
poikKeusoloaiKanaKin

omaishoitajien työ on arvo-
kasta ja kunnioitettavaa sekä 
yhteiskunnallisesti merKittä-
vää. 

Olemme eläneet jo useamman kuu-
kauden poikkeusoloja, jotka haastavat 
entisestään omaishoitajien jaksamista. 
Suomessa omaishoitajien tukitoimenpi-
teet ovat olleet rajallisia, mutta koro-
na-aika pienensi niitä entisestään. Esi-
merkiksi vaikuttavaksi ja tarpeelliseksi 
koettu Kela-kustanteinen omaishoita-
jien läsnäkuntoutus on tauolla, samoin 
useat muut kuntoutusmuodot. Tällöin 
korostuu omaehtoinen hyvinvoinnista 
huolehtiminen, jota voidaan esim etä-
ohjauksella täydentää. Läsnäkuntoutus 
ei ole vain fyysistä kuntoutumista, vaan 
se on vertaistukea ja psyykkistä ja sosi-
aalista kuntoutumista.

Heti kun mahdollista, jatkamme läs-
näkuntoutusta ja kursseille on jatku-
va haku päällä. Myös omaishoitajien 
omaehtoinen virkistäytyminen kyl-
pylähotellissamme tulee toivottavasti 
mahdolliseksi taas elokuusta alkaen. 
Neuvomme mielellämme kuntoutuk-
seen hakeutumisessa ja annamme 
muutenkin ohjantaa ja neuvontaa kun-
toutus- ja hyvinvointitoimintaan liittyen.

Jaksamista ja voimia kaikille omaishoi-
tajille ja heidän läheisilleen nyt ja tulevi-
na päivinä!

Heli Kaikkonen
Toimitusjohtaja
Rokua - konserni
p. 040 558 9571
heli.kaikkonen@rokua.com 
www.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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Viihtyisissä hoivakodeissamme asukkaat saavat elää leppoisasti ja mukavasti turval-
lisessa ympäristössä. Henkilökuntamme kohtaa asukkaat yksilöinä ja edistää heidän 
hyvinvointiaan vuoden jokaisena päivänä. Tarjoamme sekä pitkäaikaista että lyhyt - 
aikaista asumista. Asuminen onnistuu myös palvelusetelillä.

Kysy lisää ja tule tutustumaan!
Oulun Vesper-koti p.  050 312 5625  |  Sotainvalidien Veljeskoti p. 050 312 5638
Limingan Vesper-koti p. 050 312 5801  |  Kempeleen Pieni Pelakuu p. 050 312 8262

ODL Hoivapalvelut  I  www.odl.fi/palveluasuminen

Hyvää hoivaa, lähimmäinen kohdaten
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MUISTISAIRAAN KOTIKUNTOUTUS, 
OHJAUS JA NEUVONTA

ARJEN HYVINVOINNIN SUUNNITTELU
OMAISHOITAJAN SIJAISUUDET

KOTIKÄYNTIPALVELU 

Sirpa Remahl, muistiasiantuntija, 
sairaanhoitaja 050 432 6232  

www.validmuistihoito.fi

MUISTIHOIDON 
PALVELUT

hyvää ja lämmintä kesää 
kaikille luKijoille!
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