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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. 

OVet auKi iltaan asti!

  Olemme paikalla tiettyinä päivinä
  kl0 18 saakka.

Ti 10.11. klo 10.00-18.00
Ti 17.11. klo 10.00-18.00
Ke 2.12. klo 10.00-18.00

yhdistyKsen yhteystiedOt

yhdistyKsen nettisiVut

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

Oulun seudun omaishoitajat 

@ommaiskortteeri

@ommaiskortteeri

bit.ly/osolvideot



4

tOiminnanjOhtajan palsta                                                    

uudenlainen syksy, uudenlai-
nen todellisuus

Tämä poikkeuksellinen, raskas ja kum-
mallinen vuosi alkaa olla lopuillaan. 
Toivottavasti uusi vuosi 2021 on pa-
rempi meille kaikille. Minulle sanoi eräs 
iäkäs omaishoitajamies jo vuosia 
sitten viisauden ”Kaikkeen 
tottuu”. Tätä olen pohti-
nut syksyn aikana ja 
todennut, että niin 
se on. Keväällä 
tuntui, että ei täs-
tä elämästä tule 
mitään kaikkien 
rajoitusten ja 
uusien opetel-
tavien asioiden 
kanssa, mutta 
niin vain olemme 
tottuneet uuden-
laiseen arkeen. 
Pesemme ja desin-
fioimme käsiä, pidäm-
me turvavälejä, yskimme 
hihaan ja jäämme sairastamaan 
pienenkin flunssaoireen kanssa kotiin. 
Tämä kaikki on jo itse asiassa rutiinia, 
olemme tähän jo tottuneet. 

Kun avasimme kesäkuun alussa Om-
maiskortteerin ovet pitkän sulun 
jälkeen, jännitimme sitä uskaltavatko 
omaishoitajat tulla meille. Pelko oli tur-
ha, eräskin omaishoitaja kertoi laitta-
neensa kalenteriin ylös, milloin avaam-
me ovemme, jotta hän pääsee heti 
tulemaan. Puhumisen ja tuen tarve oli 
eristyksissä menneen kevään jälkeen 

kova. Nyt onneksi olemme voineet 
tarjota kaikenlaisia toimintojamme jo 
aika lailla normaalisti, tietenkin pitäen 
huolen turvallisesta kohtaamisesta. Me 
Ommaiskortteerissa olemmekin laati-
neet selkeät turvallisuusohjeet kaik-
keen toimintaamme ja niitä noudattaen 

uskomme, että voimme toimia 
lähes normaalisti, kohdaten 

teitä, omaishoitajat. 

Valtakunnallista 
omaishoitajaviik-
koa vietetään 
22.–29. marras-
kuuta. Perin-
teistä viikkoa 
vietetään tänä 
vuonna teemal-
la ”Omaishoito 

koskettaa jokais-
ta”. Meillä Om-

maiskortteerissa on 
silläkin viikolla monia 

mukavia tapahtumia, siis 
tervetuloa turvallisin mielin 

mukaan! 

Turvallista ja parempaa uutta vuotta 
2021 toivottaen,

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry
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hallituKsen pakeilta

hei, hei, mitÄ Kuuluu?

Takana on erittäin poikkeuksellinen 
alkuvuosi. Korona-pandemia ja sen 
leviämisen uhka on lävistänyt kaikki 
organisaatiot, toimijat ja toiminnot. Voi 
sanoa, että kaiken tekemisen on joutu-
nut miettimään uudelleen koronauhan 
ja sen tuomien uusien sääntöjen ja oh-
jeiden kautta.

Totutut kanssakäymisen tavat eivät 
enää olekaan turvallisia. Yllättäen muut 
ihmiset ovat alkaneetkin muodostaa 
uhan omalle tai läheisten terveydelle. 
Olemme joutuneet tarkkailemaan mui-
den ihmisten käytöstä ja välttämään 
sosiaalisia tilanteita sairastumisen pe-
lossa. Toisaalta on ollut käytössä tekno-
logiaa ja kekseliäästi luotu uusiakin 
mahdollisuuksia pitää yhteyttä toisiin 
ihmisiin. Asuinyhteisöt ovat pitäneet 
meillä ja muualla yhteishenkeä yllä 
mm. erilaisilla parveke- ja ulkotilakam-
panjoilla. Monelle tämä on tarkoittanut 
kuitenkin pitkää eristäytyneisyyden 
aikaa. 

Poikkeustila ohjasi kuntia katsomaan 
väestönsä tarpeita uusin silmin. Kun-
nissa jouduttiin tunnistamaan väestö-
ryhmiä ja asiakasryhmiä, jotka tässä 
tilanteessa olivat erittäin haavoittuvassa 
asemassa ja tarvitsevat erityistä tukea 
uudessa arjessaan. Kunnat järjestivät 
eri tavoin mm. yli 70-vuotiaiden ja ris-
kiryhmään kuuluvien asiointia. Toisaal-
ta jouduttiin myös arvioimaan kaikki 
järjestetty toiminta uudelleen, niiden 
välttämättömyys ja syntyykö niistä ter-

veysriskejä. Moni yhteisöllinen toiminta, 
ryhmätoiminnot ja vertaiskokoontumi-
set loppuivat. Näihin täysin korvaavia 
tapoja ei ollut eikä niitä pystytty luo-
maan.

Omaishoitoperheet olivat yksi tunnis-
tettava, haavoittuva erityisryhmä. Monia 
omaishoitoa tukevia toimintoja loppui. 
Osittain tuki siirtyi verkkoon, mutta ei 
kattavasti kohdannut kaikkia. Jopa laki-
sääteisten vapaiden järjestämisessä oli 
poikkeamaa ja puutteita. Tätä tunnista-
mista ja tiedostamista tein itsekin osana 
virkatehtävääni. Mietimme keinoja 
tavoittaa ja tukea omaishoitoperheitä 
uudessa tilanteessa. Löysimme yhteis-
työkumppanin ammattikorkeakoulus-
ta ja otimme kirjeiden lisäksi yhteyttä 
omaishoitajiin puhelimella. Kokemus 
tästä oli puolin ja toisin erittäin positii-
vinen. Keskusteluhetket koettiin myös 
tärkeinä välittämisen eleinä. Moni sai 
arjen kysymyksiin vastauksia, tietoa ja 
ohjausta. Tällaiselle tavalle pitää yh-
teyttä toivottiin myös jatkuvuutta. 

Viranomainen ei ole eikä koskaan kor-
vaa lähiomaista, mutta voi silti osoittaa 
arvostusta ja välittämistä toiminnas-
saan eri tavoin. Tätä kokemusta haluan 
hyödyntää myös jatkossa omaishoidon 
kehittämisessä.

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

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

mitä on mielen hyvinvointi?

Sinä omaispuoliso, muu omaishoitaja, 
tulethan kuulolle ja keskustelemaan 
kansamme mielen hyvinvoinnista? 
Hyvinvointisi on tärkeää sinulle itsellesi 
ja hoidettavalle.

ma 26.11. Klo 13.00-15.00

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

Minkälaisissa tunnelmissa sinä vietät 
arkea hoitaessasi omaistasi?
Mitä ajatuksia sisältää sinun päiväsi 
omaishoitajana?

Kanssanne keskustelemassa Sirpa 
Remahl, sairaanhoitaja, kognitiivinen 
lyhytterapeutti.

Ennakkoilmoittautuminen 23.11. men-
nessä p. 08 882 1690. Mukaan mahtuu 
20 henkilöä. Tilaisuus on maksuton. 

lämpimästi tervetulOa!

mielen hyvinvOinti -
luento
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jOulujuhla kempeleessä

tervetuloa omaishoitajien ja 
läheisten sekä yhdistyKsen 
jäsenten jOulujuhlaan

ma 14.12. Klo 12.00-14.00

Paikka: Kokkokankaan seurakuntakes-
kus, Kissaojantie 12, Kempele.

 ¤ Riisipuuroa ja kahvitarjoilu
 ¤ Jouluista musiikkia ja runoja
 ¤ Joulupukki vierailee
 ¤ Arvontaa!

hinta
Jäsenille ilmainen, ei jäsenille 10 €/hlö, 
maksu paikan päällä. Mukaan mahtuu 
koronarajoitusten sallima määrä ihmi-
siä.

ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 4.12. mennes-
sä p. 08 882 1690.

OmaishOitajan hyvinvointi ja 
tarpeet
Tule kuulemaan millaisia kuormitusteki-
jöitä omaishoitajat kokevat tehdyn tut-
kimuksen mukaan. Lisäksi tuodaan esil-
le keinoja, kuinka heidän kuormitustaan 
voitaisiin vähentää sekä tarkastellaan 
omaishoitoon liittyviä kustannuksia.

ti 24.11. Klo 17.00-18.00

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

Omaishoitajien hyvinvointi nousee 
tärkeäksi kysymykseksi, kun mietitään 
omaishoidon kehittämistä. Omaishoita-
jien tuki on kuitenkin usein hajanaista ja 
epäselvää. Omaishoitajien kuormitus-
tekijät näyttäytyvät moninaisina ja koko 
elämään vaikuttavina asioina.

Asiasta ovat alustamassa 
Tutkijat Maria Lindholm ja Marja Kevä-
järvi
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous 
Työhyvinvointi ja tuottavuus tutkimus-
tiimi

ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuminen 23.11. 
mennessä p. 08 882 1690. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Jos haluat seurata etäyhteydellä tilai-
suutta, ilmoittaudu linkin kautta:
kyselynetti.com/s/jokunakeemut

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

ettÄ jOku nÄKee mut



8

edunValVontaa ja vaikuttamista - palsta

Nyt kun tämä kummallinen vuosi on 
kääntymässä lopuilleen, voidaan kat-
soa taaksepäin ja miettiä, millä tavalla 
koronavuosi on näkynyt yhdistyksen 
tekemässä edunvalvonta- ja vaikutta-
mistyössä.

Vierailut KunnanValtuustoissa

Yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä 
päätti jo vuoden 2019 lopussa, että 
vuonna 2020 toteutetaan kaikkien 
toiminta-alueen kuntien valtuustoi-
hin vierailut, joissa kerrotaan vuonna 
2019 tehdyn selvityspyynnön tuloksista 
kunnittain. Kysyimme siis vuonna 2019 
kaikilta kunnilta seuraavia asioita:

 ¤ Minkä verran on tullut omaishoidon 
tuen hakemuksia jaoteltuna ikäryh-
mittäin (omaishoidon tuen hakija 
eli hoidettavat) 0-18 vuotiaat, 18-65 
vuotiaat ja yli 65-vuotiaat?

 ¤ Minkä verran on tehty kielteisiä pää-
töksiä jaoteltuna ikäryhmittäin?

 ¤ Millä perusteilla kielteisiä päätöksiä 
on tehty?

 ¤ Minkä verran on tehty määräaikaisia 
sopimuksia?

 ¤ Kuinka monta prosenttia omaishoi-
tajista pitää omaishoidon tuen va-
paita jaoteltuna ikäryhmittäin?

Heti maaliskuussa kävi selväksi, että 
emme saa sovittua kevään aikana 
vierailuja yhteenkään kuntaan koro-
nan vuoksi, siispä lähestyimme myö-
hemmin uudelleen kuntia. Iloksemme 
voimme todeta, että nyt syksyn aikana 
pääsemme vierailemaan kaikissa kah-

deksassa kunnassa. Kuntavierailuille 
osallistuu työntekijöiden lisäksi halli-
tuksen jäseniä. Näiden käyntien annista 
kerromme seuraavissa Kortteeriuutisis-
sa, vuoden 2021 alussa.

Omaishoitajien jaksaminen
Kevään aikana

Kun Oulun kaupungissa suljettiin 
keväällä koronaepidemian vuoksi 
omaishoitajien vuorohoitopaikat sekä 
päivätoiminta, toiminnanjohtaja kävi 
useita keskusteluja asiasta vanhus-
työn johtajan kanssa, hyvässä henges-
sä. Yhdistys oli siis koko ajan tietoinen 
missä mennään ja milloin palvelut oli 
tarkoitus uudelleen käynnistää. Toimin-
nanjohtaja kirjoitti tällöin myös yleisö-
osastopalstoille huolestaan, joka koski 
omaishoitajien jaksamista sekä vuoro-
hoitopaikkojen sulkemisesta aiheutuvia 
ongelmia omaishoitoperheissä.

rahoitushuOlia ja säästöjä

Toinen, yhdistystoiminnan rahoitusta 
koskeva uhkakuva, kävi todeksi kun 
rahoittajamme STEA ilmoitti keväällä, 
että rahapelituotot tulevat laskemaan 
huomattavasti koronan seurauksena. 
Tästä seuraisi järjestöille se, että Veik-
kauksen kautta jaettavien avustuksien 
määrä tulisi laskemaan huomattavas-
ti. Jo siinä vaiheessa toiminnanjohtaja 
kirjoitti alueemme kansanedustajil-
le huolestaan. Samaa huolta hän toi 
uudestaan esiin kansanedustajille 
elokuussa sähköpostitse sekä allekir-
joittamalla aiheesta kirjoituksen usean 
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muun järjestötoimijan kanssa Kalevan 
yleisöosastolle syyskuun alkupuolella. 
Onneksi tämä huoli poistui ainakin ensi 
vuoden osalta, kun Suomen hallitus 
päätti syksyn budjettiriihessään kom-
pensoida Veikkauksen tuottojen laskun 
edunsaajille eli järjestöille.

Oulun kaupunki ilmoitti ikäihimisten 
palveluihin kohdistuvista säästöistä 
elokuun lopussa. Tähänkin reagoitiin 
nopeasti; toiminnanjohtaja oli yhteydes-
sä vanhustyön johtajaan ja hyvinvointi-
lautakunnan puheenjohtajaan, saadak-
semme vahvistuksen sille, että säästöt 
eivät kohdistu omaishoitajiin. Tähän 
asiaan liittyen tomitettiin myös hyvin-
vointilautakunnalle toiminnanjohtajan 
ja yhdistyksen puheenjohtajan laatima 
vetoomus, joka lähetettiin myös usean 
lehden mielipidepalstalle julkaistavaksi.

yhdistyKsen vaikuttamistyötä

Vuoden aikana on tehty myös valtakun-
nallista vaikuttamistyötä, kun yhdistys 
on antanut Omaishoitajaliitolle lau-
suntonsa asiakasmaksulakiuudistuk-
seen sekä sote-uudistukseen liittyen, 
omaishoitajien näkökulmasta. 
Vuoden aikana toiminnanjohtaja oli 

myös kutsuttuna edustajana Oulun 
kaupungin ikääntymispoliittisen ohjel-
man 2021-2030 päivitystyössä, tuoden 
ohjelmaan omaishoitajia koskevia näke-
myksiä.

Vuoden lopulla alkaa kaksi uutta työ-
ryhmää, joihin toiminnanjohtaja on 
kutsuttu: Omaishoitajaliiton seutukunta-
pohjainen yhteistyöryhmä sekä Ou-
lun kaupungin ikääntyvien ehkäisevän 
päihdetyön toimenpideohjelman laati-
mistyöryhmä. Seutukuntapohjaisessa 
yhteistyöryhmässä tehdään muiden 
maakunnan omaishoitajayhdistysten 
kanssa maakunnan tason vaikutta-
mistyötä. Uudessa Oulun kaupungin 
työryhmässä tuodaan esille omaishoi-
tajuuden näkokulmaa ehkäisevään 
päihdetyöhön liittyen. Näihin teemoihin 
palataan ensi vuoden puolella tarkem-
min.

Mikäli sinulla on edunvalvontaan ja 
vaikuttamistyöhön liittyviä ajatuksia tai 
huolenaiheita, ota rohkeasti yhteyttä 
toiminnanjohtaja Minnamaria Salmi-
seen, puh 040 5665 865 tai 
minnamaria.salminen@osol.fi.
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katse huomiseen - kerho

katse 
huomiseen

kerhO

Kerho on tarkoitettu Sinulle, jonka 
omaishoitajuus on päättynyt hoidetta-
van kuolemaan. Olet työstänyt oman 
suruprosessin siten, että olet valmis ja 
halukas katsomaan avoimin mielin koh-
ti tulevaisuutta. Kerhossa etenemme 
vertaisiltamme tukea ja voimaa saaden, 
suuntaamme ajatukset huomiseen – 
kohti valoa.

Suruprosessin työstäminen on voinut 
tapahtua esim. osallistumalla Elämäniloa 
-kurssille tai seurakunnan sururyhmään. 
Katse huomiseen -kerho ei ole sururyh-
mä. 

Ennakkoilmoittautuminen uusille 
kerhoon halukkaille: Marja Heikkinen 
p. 040 501 9119. Jokaisen uuden osallis-
tujan kanssa käymme henkilökohtaisen 
keskustelun.

KokOontumisajat

 ¤ Ti 2.2.2021. klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 2.3.2021 klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 6.4.2021 klo 14.00–15.30
 ¤ Ti 4.5.2021 klo 14.00–15.30

paikKa
Isokatu 47, katutaso, Oulu

Kerhon ohjaajina toimii vertai-
set, vapaaehtoiset Anna-Liisa 
ja Marjukka.

tervetuloa 
mukaan!



11

matkakerhon mukaan montenegrOon

lähde matkalle mOntenegroOn!

Matkakerhon kohteena on Herceg Novi, 
joka sijaitsee Montenegron rannikolla ja 
on pieni rauhallinen matkakohde missä 
ei ole massaturismia. Matkan aikana 
pääsemme tutustumaan myös Dubro-
nivkin vanhaan kaupunkiin.

Matkan ajankohta: 19.-26.4.2021
Matkan hinta: 945€/hlö 2hh,  
1h huoneen lisämaksu 135€.

hinta sisältää

 ¤ Lennot Oulu – Helsinki – Dubrovnik 
– Helsinki - Oulu

 ¤ Lähtö 19.4. klo 05.50 Oulu, perillä 
Dubrovnikissa klo 09.55. 
Paluu 26.4. klo 10.50, perillä Oulus-
sa klo 17.00.

 ¤ Majoitus Hotel Sun Resort *** – ho-
tellissa aivan Herceg Novin keskus-
tassa. Hotellilla oma uima-allasalue, 

oma ranta, kylpyläosasto, tennis-
kenttä. Huoneissa on ilmastointi.

 ¤ Aamiainen + päivällinen.
 ¤ Mukaan lähtee TV:stä tuttu matkan-

johtaja Silvo Nybacka.
 ¤ Käynti Dubronivkin vanhassa kau-

pungissa.

Matkanjärjestäjä: Tilausmatkat Oy

lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 31.1.2021 mennessä 
Sähköpostitse: paivi.bigovic@tilausmat-
kat.info tai puhelimitse: 0400 870 262.

Matkalle tarvitaan mukaan voimassa 
oleva passi. Passin tulee olla voimassa 
vähintään 3kk matkan jälkeen. Matka-
vakuutusta suositellaan.

Ennakkomaksu 150€/hlö tulee mak-
suun 10.2.21. Loppumaksu erääntyy 5 
viikkoa ennen matkaa.
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tule meille vapaaehtoiseksi!

etsitkö muKavaa tekemistä 
vapaa-ajallesi? 

Oulun seudun omaishoitajat ry etsii 
joukkoonsa kaikenikäisiä vapaaehtoisia.

VapaaehtoistehtäViä ovat mm.
 

 ¤ tapahtuma-avustaja
 ¤ ommaiskahvilan vapaaehtoinen
 ¤ kyläkummivapaaehtoinen
 ¤ erityislapsen vertaisvanhempi
 ¤ erilaisia omaishoitoperheitä haasta-

teltavaksi

Sinulla on mahdollisuus toimia mo-
nenlaisissa vapaaehtoistehtävissä joko 
kertaluontoisesti tai sitoutua pidempiai-
kaiseen vapaaehtoisuuteen. 

Jokainen vapaaehtoinen on yksilö ja on 
toiminnassa mukana omien mahdolli-
suuksiensa ja voimavarojensa puitteis-
sa. Vapaaehtoisena voi toimia tavallisen 

ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Vapaaeh-
toistoiminnan tavoitteena on tuottaa 
hyvää mieltä kaikille siihen osallistuvil-
le.

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!

miten pääset mukaan?

Löydät kaikki vapaaehtoistehtävät 
kotisivuiltamme www.osol.fi, minkä 
kautta voit myös ilmoittautua mukaan 
tai soittamalla Marjalle p. 040 501 9119.
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Oulun seudun omaishoitajat ry sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO 
järjestävät kummiopiskelijatoimintaa kaikenlaisille omaishoito-
perheille 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. 
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tutkijoiden kOkemuksia 
omaishoitajien hyvinvoinnista

Omaishoitajien tilanne pysäytti mei-
dät kaksi tutkijaa vahvasti vuoden 2017 
aikana. Kohtasimme toisemme tutki-
musmaailmassa ja päätimme yhdistää 
kiinnostuksemme ja voimamme tutkia 
omaishoitajien työhyvinvointia ja työ-
turvallisuutta. Omaishoitotyön sitovuus 
ja työhön liittyvät haasteet odottivat ja 
odottavat ratkaisuja. 

tutkimushankkeen alKutaival

Kartoitimme alustavasti omaishoitajien 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin 
liittyviä teemoja ja aihealueita vuo-
den 2017 aikana. Saimme 154 vastaus-
ta, joiden kautta saimme taustatietoa 
omaishoitajien tilanteesta ja ponnah-
duslaudan tulevaan. Lähdimme suun-
nittelemaan ja toteuttamaan monita-
hoista tutkimushanketta, johon saimme 
Kunnallisalan kehittämissäätiöltä 
rahoitusta vuosina 2019-2020. Ennen 
rahoituksen alkamista olimme haasta-
telleet 34 omaishoitajaa sekä keränneet 
kokemuksia vuoden ajan omaishoita-
jien työnohjausprosessista.

KOlme isointa haaste-
kOkonaisuutta erOttui

Hankkeen aikana järjestimme asiantun-
tijakyselyitä ja -haastatteluja, pidimme 
työpajoja sekä analysoimme materiaa-
lia. Kolmena isona haastekokonaisuu-
tena nousi esille palvelujärjestelmän 
kehittäminen, mielen hyvinvoinnin 

Kun joku näkee ja kuulee

tukeminen ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen 
ehkäiseminen. Palvelujärjestelmässä 
suurimmiksi haasteiksi todettiin muun 
muassa tiedonsaannin vaikeus, päätök-
senteon hitaus, päätösten koettu epäoi-
keudenmukaisuus ja valituskierteet 
sekä myös epäselvien ohjeiden saami-
nen omaishoidon palveluista. Mielen 
hyvinvointiin liittyivät vahvasti pessi-
mistinen ajattelu, oman elämänhallin-
nan puute, turvattomuuden tunteet, 
epäasiallinen kohtelu ja kuormittavat 
perhesuhteet. Tuki- ja liikuntaelinvai-
voja esiintyi raskaiden omaishoitoteh-
tävien, työympäristön ja tapaturmien 
sekä omaishoidettavan aiheuttamien 
vammojen vuoksi. Omaishoitajat ko-
kivat fyysisen ja psyykkisen kuntonsa 
heikoksi.

kOnkreettista tuKea tarvi-
taan enemmän

Palvelujärjestelmän kehittämiseksi 
tarvitaan yhteneviä linjauksia ja lain-
säädännön jatkuvaa päivittämistä, jotta 
kuntien väliset erot tasaantuisivat ja 
omaishoitajien oikeudenmukainen koh-
telu toteutuisi. Yksilöä tukevat palvelu-
polut mahdollistavat omaishoitajan jak-
samisen ja omaishoitajana jatkamisen. 
Omaishoitajalle tulisi tarjota työnoh-
jausta, lyhytterapiaa sekä vertaistukea 
säännöllisesti voimavarojen ja työhyvin-
voinnin tueksi. Omaishoitotyötä kannat-
telee ja helpottaa kotihoito ja perhetyö. 
Tuki- ja liikuntaelinvaivoja ehkäisemään 
ja vähentämään omaishoitajalla tu-
lee olla mahdollisuus säännölliseen 
liikunnan harrastamiseen sekä vuo-
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sittaisiin terveystarkastuksiin. Lisäksi 
fysioterapeutin suorittamat kotikäynnit, 
joiden aikana tehdään työpaikkaselvi-
tystä vastaava tarkastelu, edesauttavat 
omaishoitajien työergonomiaa. Kunta 
vastaa palvelujen tuottamisesta kol-
mannen sektorin ja yksityisen sektorin 
tuella. Tutkimus ja koulutus läpileik-
kaa kaikki palveluja tuottavat sektorit 
tuottaen uutta tietoa ja juurruttaen sitä 
käytännön omaishoitokentälle.

haastavat Kustannusarviot

Omaishoidon vaikutusten ja kustannus-
ten määrittäminen on monimutkaista, 
sillä on vaikea arvioida, mitkä palvelut 
ja osatekijät tuottavat säästöjä tai ai-
heuttavat kustannuksia. Lisäksi säästöt 
ja kustannukset voivat jakautua pidem-
mälle aikavälille, joten niiden hahmotta-
minen voi osoittautua haasteelliseksi.
Arvioimme 65 vuotta täyttäneiden 
omaishoidettavien kustannuksia muis-
sa palveluissa, jos omaishoidon tukea 
ei olisi myönnetty. Kustannukset ovat 
jaoiteltu sen mukaan, miten kunnat 
arvioivat omaishoidettavien sijoittuvan 
ilman omaishoitoa. Näin ollen vuonna 
2017 omaishoidossa olleiden iäkkäiden 
hoidettavien, 32 203 (Sotkanet), arvioi-
dut vaihtoehtoiset hoito- ja asumiskus-
tannukset olisivat olleet noin 3,1 mrd. 
euroa.

Omaishoitoa voidaan kehittää erilaisin 
toimenpitein. Näiden toimenpiteiden 
kokonaiskustannuksia voidaan hahmo-
tella hyödyntäen nykyisen palveluntar-
jonnan hintaesimerkkejä. Esimerkiksi 

mikäli jokaiselle sopimuksen tehneelle 
omaishoitajalle (47 500) tarjottaisiin yksi 
fysioterapeutin käynti vuoden aikana, 
voisivat laskennalliset kustannukset 
olla 14,25 miljoonan euron tasolla. Ky-
seisenlaista selvitystä työympäristön 
eli kodin turvallisuudesta sekä toimi-
vuudesta omaishoitotehtävien näkö-
kulmasta ei olisi kuitenkaan todennä-
köisesti tarpeellista tehdä joka vuosi, 
vaan tilanteen muuttuessa. Työnohjaus 
puolestaan olisi yksi tapa tukea ja val-
mentaa omaishoitajaa omaishoitotyös-
sä. Kaikkien omaishoitosopimuksen 
tehneiden osalta yksilötyönohjauksesta 
kertyisi 47,5 miljoonaa euroa kustan-
nuksia vuodessa. Mikäli omaishoitaja 
saisi vuoden aikana viisi kertaa yksilö-
työnohjausta ja viisi kertaa ryhmätyön-
ohjausta, olisivat kustannukset kaikille 
omaishoitosopimuksen tehneille 35,4 
miljoonaa euroa vuodessa.

Toivomme, että näiden tutkimustulos-
ten ja havaintojemme esille tuominen 
on osaltaan vaikuttamassa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Toivomme, että 
omaishoitajien ääni tulee kuulluksi ja 
arvostetuksi.

Marja Keväjärvi ja Maria Lindholm
työhyvinvoinnin tutkijat
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Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 
 

 

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

Hyvinvointia mindfulness harjoituksien avulla. Ohjaajana Maiju Kuukas-
järvi. 

Palveluiden palapeli. Mistä omaishoitaja voi saada tukea arkeensa? 
Esittelyssä on myös ODL Hoivapalveluiden kotikuntoutus ja päivätoi-
minta. 

 

Kevätkauden avajaiset ja täytekakkukahvit. Toimintaa on esittelemässä 
yhdistyksen työntekijöitä. 

 

Suomen Punaisen Ristin tarjoama tukitoiminta omaishoitajille. Toimin-
nasta kertomassa SPR:n omaistyöntekijä Pia Jylänki. 

 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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16.11. klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Teemalu-
ento ja keskustelua aiheesta: Omaishoitaja, miten sinä jaksat?  
Keskustelua johdattaa aluevastaava Hanna Savela Omaishoitaja-
liitosta. 

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 13.30-15.00 Tyrnävän seurakuntatalolla, Mankilantie 1. 
Esiintymään saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Ou-
lusta. Yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. 

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 

14.1.2021 klo 11-12.30 Seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Aiheena 
Mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumisen aineksia 
omaishoitajan ja läheisen arkeen. 

21.1.2021 klo 13-15 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijoentie 
1237. Aiheena Mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumi-
sen keinoja omaishoitajan ja läheisen arkeen. 

8.2.2021 klo 13.30-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Aiheena 
omaishoitajien vapaiden pitäminen sekä omaishoitajien tuetut 
lomat sekä kuntoutuskurssit, aiheesta on kertomassa sosiaalioh-
jaaja Katja Sangi Limingan kunnasta sekä Minna Hernberg Oulun 
seudun omaishoitajat ry:stä. 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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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.

Olin tehnyt jo keväällä päätöksen, etten 
tulisi tässä kirjoituksessani mainitse-
maan puolella sanallakaan maailmalla 
pyörivää viruspandemiaa, Veikkauksen 
tuottojen romahdusta, budjettiriihiä, 
yt-aaltoja, poikkeusoloja tai arjen ”uutta 
normaalia”. Näistä teemoista rummutta-
vat päivät pääksytysten asiantuntijapro-
fessorit, toimittajat, tilastotieteilijät. 
Täytyy kuitenkin todeta, että olin 
yllättynyt päätöksessä pysymisen 
vaikeudesta. Ajan informaatiokuorma 
lienee tehnyt tehtävänsä. Peräänanta-
mattomuudestani huolimatta kepeän 
ja voimavaroihin keskittyvän tekstin 
epätoivoiset yritelmät tuntuivat purkau-
tuvan nurkkatoimistossa näytölle THL:n 
tiedotteen muodossa. Vähintäänkin 
sivulauseessa kurkistelivat tuon tuos-

takin ”poikkeusolot” tai ”k-kevät”. Joku 
olisi voinut todeta Reinikaisen pote-
van ”k-väsymystä”, eikä nyt olisi ”oi-
kea aika” alkaa edes ajatuksen tasolla 
löysäämään. Joku olisi voinut olla myös 
väärässä. Kaikille meille, joille käsien 
peseminen ja kotona sairastaminen 
ovat olleet luonnollinen osa ”vanhaa 
normaalia”, sopeutuminen vallitsevaan 
tilanteeseen sääntöineen lienee ollut 
helpompaa. Informaatioon voi silti vä-
syä. Tilastoihin voi väsyä.

Pitkällisen kursorin vilkkeen tuijotte-
lun jälkeen valtavirtamedian mieleni 
valtatielle asettamat hidastetöyssyt oli 
vihdoin onnistuneesti ylitetty ja löysin 
positiivisen tulokulman tuotokseeni. Ai-
van kaikkea ei ole peruttu. Synkkääkin 
synkeämpää syyssäätä betonibunkke-
rin kivijalasta tuijottaessani voin todeta, 
että ”nyt on oikea aika tehdä erityislap-
siperhetyötä”. Viimeinen perhetyöjakso 
on hankkeessamme täydessä käynnis-
sä, ja perheet, joiden kanssa saamme 
hankematkan viimeisen etapin taival-
taa, ovat sitoutuneet ja motivoituneet 
yhdessä tekemiseen turvallisesti. Iso 
kiitos heille siitä. Yhdistyksemme jär-
jestää myös aktuaaleja live-tapahtumia 
pitkin syksyä ja tiedotuskanaviamme 
kannattaakin seurata säännönmukai-
sesti. Toteutamme tapahtumia edel-
leen asianmukaiset turvallisuus- 
ja hygienianäkökulmat huomioiden. 
Tervetuloa lähemmäksi.

Ihanaa syksyä! Katellaan!
Tuukka Reinikainen 
perhetyön kehittäjä
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luento edunvalvonta-
valtuutuksesta

tervetuloa kuuntelemaan 
luentoa!

ti 17.11. Klo 14.00

Paikka: Oulun seudun omaishoito-
keskus Ommaiskortteeri, Isokatu 47.

Tule kuuntelemaan kun lakimies 
Pentti Seppänen Lakitoimisto Omajuris-
ti Oy:stä luennoi aiheesta.

Mikä edunvalvontavaltuutus on? Miten 
edunvalvontavaltuutus tehdään?

ilmoittautuminen
Pe 13.11. mennessä p. 08 882 1690. Mu-
kaan mahtuu rajallinen määrä osallis-
tujia.

tutustu uuteen
 esitteeseemme

Olemme julkaisseet uuden interaktii-
visen esitteen aiheesta miten tunnis-
tat omaishoitajan ja miksi on tärkeää 
tunnistautua omaishoitajaksi. Omaishoi-
tajana sinulla on tiettyjä oikeuksia ja 
mahdollisuus saada tukea omasta 
hyvinvoinnistasi huolehtimiseen, talou-
delliseen tilanteeseesi sekä läheisesi 
avustamiseen. Pääset tutustumaan 
interaktiiviseen versioon esitteestäm-
me: 

https://www.esitteemme.fi/
Oulun_seudun_omaishoitajat/

WebView/

Esite on saatavilla myös paperiversiona 
toimistoltamme osoitteesta Isokatu 47,
katutaso, Oulu.
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Blogikirjoitus: syksy

niin se vain Kesä lOppui ja syk-
sy saapui

Valoisat yöt vaihtuivat pimeneviin il-
toihin ja aamuisin jos kahvi ei ole vielä 
tehnyt tehtäväänsä, herättää meidät 
ulkona raikas tuuli ja viileä ilma. Kaapis-
ta saa viimeistään nyt kaivaa lämpimät 
neuleet esiin ja iltaisin on ihana laittaa 
kynttilät palamaan ja käpertyä sohvan 
nurkkaan viltin alle kirjaa lukemaan.

Syyskuussa olemme onneksi saa-
neet nauttia vielä lämpimistä päivistä, 
kaupungilla riittää kävijöitä ja ihmiset 
nauttivat auringosta vielä ennen sateita. 
Kahvilat täyttyvät opiskelijoista, jotka 
läppärit pöydällä tekevät keskittyneenä 
koulutehtäviä tai suunnittelevat koulu-
kavereidensa kanssa tulevia kursseja 
samalla lämmintä lattea juoden.

Monet varmasti ovatkin jo odottaneet 
syksyn tuloa tämän pitkän kevään ja 
kesän jälkeen ja normaali arki tuntuu 
hyvältä. Toki aivan normaalia tämä 
meidän uusi arkemme ei ole, mutta 
nyt syksyn tultua esimerkiksi monet 
päivätoiminnat aloittavat toimintansa 
ja monessa paikkaa pienimuotoista 
ohjelmaa järjestetään, turvavälejä nou-
dattaen ja käsiä pesten. Ja onhan sitä 
jo odotettukin, että milloin pääsemme 

osallistumaan kerhoihin ja tapahtumiin, 
vaihtamaan kuulumisia kasvotusten ja 
tutustumaan uusiin ihmisiin. Kyllä se 
toisten ihmisten tapaaminen ja vaikka 
vain muiden jutustelun kuunteleminen 
on niin voimaannuttavaa ja siitä saa 
energiaa ja iloa omaan päivään.

Täällä Ommaiskortteerissakin on alka-
nut näkymään kävijöitä, meidän työnte-
kijöidemme lisäksi, kahvinkeitin on po-
rissut ja kahvin tuoksu on täyttänyt tilan. 
On ollut mukava vaihdella kuulumisia 
ja meitä kaikkia on piristänyt toisten 
ihmisten seura. Puheensorinaa ja iloista 
naurua onkin riittänyt! Meillä on ollut 
myös toimintaa kortteerilla, esimerkiksi 
elokuvailta, jossa söimme popparia ja 
katsoimme Joutsenveljet -elokuvan. 
Kävimme myös yhdistyksen työnteki-
jöiden kanssa maakuntakierroksella ja 
uusi hanke Tukena muutoksessa alkoi 
hienolla aloitustapahtumalla. 

Näitä syksyisiä ajatuksia kirjoitteli so-
sionomiopiskelija Iina. Haluankin toivot-
taa teille hyvää syksyn jatkoa ja talven 
odotusta. Nautitaan näistä ilmoista, 
toistemme seurasta ja siitä tärkeim-
mästä, hyvästä kuumasta kahvista! 

Iina Koskela
sosionomiopiskelija
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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 10.30 ja se maksaa 10 €. 
Perehdytyksen jälkeen voi käyttää salia 
vapaasti aina maanantaisin.

Tiistaisin klo 12.30 – 13.30 
Kiiminki, senioritalo, Terveystie 3. 
Uudet kuntosalilla kävijät, soittakaa 
ennen tuloanne numeroon 050 464 
7218.

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

Kuntosali on tauolla
Intiön hoiva, Upseerinkatu 2, 1. krs.

Kuntosali on tauolla
Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2

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 ilmai-
seksi! 
Aikuisten ja lasten yhteinen kylpy 30 
min. sis. lasillisen mehua kylvyn yhtey-
dessä, hyvinvointiosastolla jäsenhin-
taan 32€ S-etukortilla, ilman S-etukort-
tia 37€ (norm. 39€/42€). 
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tukena muutoksessa 
-ryhmä

OletKo yli 65-vuOtias OmaishOi-
taja ja pohdit hOidettavasi 
siirtymistä kOdin ulkopuoliseen 
pitkäaiKaishoivaan?

Tukena muutoksessa -ryhmä on tar-
koitettu juuri tähän elämäntilantee-
seen.

Ryhmästä saat vertaistukea sekä tukea 
jaksamiseen ja hyvinvoinnin vahvista-
miseen erilaisen toiminnan muodossa. 
Ryhmän tarkoituksena on tarjota tukea 
nykyhetkeen sekä yhdessä valmistau-
tua muutostilanteeseen. 

Ryhmään mahtuu 5-8 henkilöä ja ko-
koonnumme kahden viikon välein 
yhteensä kymmenen kertaa.

Ryhmä alkaa to 14.1.2021.

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

ilmoittautuminen

Teijalle 30.12.2020 mennessä p. 0400 
167 764, teija.viitajylha@osol.fi

Valtakunnallinen

omaishoitajien kirkKopyhä

Omaishoitajien kirkKopyhä 
tuiran KirKossa 

sunnuntaina 22.11.2020 klO 10

Liturgina on Petteri Tuulos ja ehtoollis-
avustajana diakonissa Satu Pesonen.
Messun jälkeen missionuorten järjestä-
mät kirkkokahvit. 

tervetuloa!

Valtakunnallinen omaishoitajien kirkko-
pyhä 22.11.2020 avaa Valtakunnallisen 
omaishoitajien viikon 22.-29.11.2020.

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko 
on vuosittain järjestettävä teemaviikko, 
jolla halutaan nostaa esiin omaishoito-
asioita.
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yKsilöllistä tukea 
omaishoidon muutOs- 

tilanteeseen

tukena muutoksessa -hanke 
on tarjOnnut Kesän ja syk-
syn ajan yKsilöllistä tukea 
omaishoitajille ja Omaisille 
muutOstilanteessa. 

Tyypillinen yksilöllisen tuen tarve on ol-
lut silloin, kun yli 65-vuotias omaishoi-
taja pohtii milloin hoidettavan olisi 
aika siirtyä kodin ulkopuoliseen pitkä-
aikaishoivaan tai siirtyminen on juuri 
tapahtunut. Hoidon tarve ja sitovuus on 
voinut lisääntyä niin paljon, että se ku-
luttaa voimavaroja ja omaishoitajan jak-
saminen on koetuksella. Toisaalta taas 
pitkäaikaishoitoon siirtyminen on voinut 
tapahtua äkillisesti tai hallitsematto-
masti ja korona-ajan tuomat rajoituk-
set ovat tehneet tilanteesta entistäkin 
raskaamman.

Muutosvaiheessa tuen ja puhumi-
sen tarve voi olla suuri. Osa kuitenkin 
arastelee kuormittaa läheisiään omilla 
huolillaan ja siksi kuulluksi tuleminen 
on erityisen tärkeässä osassa yksilölli-
sen tuen tapaamisissa. Yksilöllisen tuen 
avulla voimme auttaa selkiyttämään 
elämäntilannetta sekä tukea päätök-
senteossa ja muutokseen valmistau-
tumisessa. Isojen elämänmuutosten 
keskellä uusien näkökulmien löytämi-
nen sekä voimavarojen vahvistaminen 
voi luonnistua paremmin toisen ihmisen 
tukemana. Olemme saatavilla ja tukena 
muutoksessa.

Kaisa ja Teija

tukena muutoksessa - 
yKsilöllinen tuki

OletKo yli 65-vuOtias OmaishOi-
taja ja pohdit hOidettavasi 
siirtymistä kOdin ulkopuoliseen 
pitkäaiKaishoivaan? tai onko 
hOidettavasi juuri siirtynyt 
hOivakotiin?

Olemme tukena muuttuvissa elämänti-
lanteissa. Sovi henkilökohtainen tapaa-
minen Kaisan tai Teijan kanssa! 

Kaisa Hartikka
Vastaava omaistuen kehittäjä
p. 0400 168 792

Teija Viitajylhä 
Omaistuen kehittäjä
p. 0400 167 764
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mitä tunnen? miten tunteet 
näkyVät minussa ja Käytök-
sessäni? mitä teen, jos tunne 
tuntuu yliVoimaiselta? miten 
rauhOitan itseni? mitkä 
tarpeet ovat tunteideni 
takana?

Tunteet ovat aina viesti jostakin. 
Kurssilla opit tunnistamaan ja 
hyväksymään tunteesi sekä 
saat keinoja ratkoa tunteiden 
aiheuttamaa hankalaa oloa tai 
käytöstä. Vahvistamme tun-
netaitoja ryhmässä erilaisten 
harjoitusten avulla.

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuoti-
aille omaishoitajille, jotka pohti-
vat hoidettavan siirtymistä kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan. 

Kurssi alkaa ti 16.2.2021. 

Paikka: Caritas Metsolan kartano 
Mielikintie 8, 90550 Oulu.

Kokoonnumme 4 kertaa, 2 viikon välein. 
Kurssipäivän kesto 4 tuntia, sisältää 
välipalan.

Osallistujamäärä on rajattu, kurssille 
haetaan haastatteluiden kautta.

lisätietoja ja hakuOhjeet

Teija Viitajylhä p. 0400 167 764 
Kaisa Hartikka p. 0400 168 792

omaishoitajien tunnetaito-ohjaus

Jos hoidettavasi tarvitsee hoitoa kurs-
sin ajaksi, niin hän voi osallistua sa-
massa rakennuksessa järjestettävään 
Caritas Pikkumetson päivätoimintaan. 
Lisätietoja saat Teijalta.
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Ihmisen elämänkulkuun liittyy useita 
erilaisia vaiheita, jotka voivat koetella 
tunnetaitoja. Myös omaishoitajuus on 
elämänvaihe, jolloin tunteiden moni-
naisuus saattaa yllättää. Itseään rau-
hallisena ja seesteisenä pitävä ihminen 
voi kokea muuttuvansa väsymyksen, 
voimattomuuden ja pelon aallokossa 
otsasuoni pullottaen ärhenteleväksi 
ihmiseksi. Joskus ei lainkaan tunnista it-
seään ja persoonaansa siitä käytökses-
tä, jonka tunnemylläkkä kuormittavissa 
tilanteissa on voinut aiheuttaa.

Joku voikin huokaillen toivoa, että 
elämää voisi elää tyynemmin, tunteet-
tomammin ja kivuttomammin. Tunteet 
kuitenkin kuuluvat ihmisyyteen, niiden 
torjuminen tai tukahduttaminen voivat 
aiheuttaa kehon ja mielen pahoinvoin-
tia. Tunteiden tunnistamista, niiden 
hyväksymistä ja säätelyä voi tietoisesti 
harjoitella. Kun tunnistaa tunteen ja tun-
nustelee sen kokemista kehossaan, voi 
lisäksi pysähtyä miettimään: Mistä tun-
ne kumpuaa ja mitä se minulle kertoo? 
Miksi reagoin tähän niin voimakkaasti? 
Mitä teen, kun tunne käy ylivoimaisek-
si? Miksi sulkeudun? Rauhoittaisiko 
musiikki, kävely luonnossa tai soitto 
ystävälle? Mitä tarvitsen juuri nyt?

Elämänpolulla kaikki tunteet ovat oikei-
ta ja tarpeellisia. Yleisesti mielihyvää 
tuottavaan tunteeseenkin kuten iloon 
voi ripustautua ja sitä jatkuvasti tavoit-
telemalla voivat muut tunteet jäädä 
käsittelemättä. Suru, turvattomuus ja 
ahdistuskin on huomioitava. Joskus 
hankalilta tuntuvien asioiden käsitte-
lyyn voi tarvita ammattilaisen apua. 
Vaatii jämäkkyyttä viedä asioita eteen-
päin sekä pyytää ja ottaa apua vastaan.
 
Tunteet voidaan hyväksyä sellaisenaan, 
mutta on hyvä oppia hallitsemaan käy-
töstään ja itsensä ilmaisua niissä tilan-
teissa, joissa voi satuttaa henkisesti tai 
fyysisesti. Läheinen rakas ihminen tai 
asia voi saada aikaan vahvimmat tunne-
reaktiot. On kuitenkin hienoa, että elä-
mään kuuluu jotain niin arvokasta, joka 
vaikuttaa niin vahvasti tunnetasolla.

Tunnetaitojen vahvistaminen on koko 
elämän mittainen matka. Myötätuntoi-
sesti itseään ja tunteitaan tarkastele-
malla meistä kehittyy tasapainoisempia 
ja tyytyväisempiä ihmisiä; omaishoitajia, 
puolisoita, lapsia, vanhempia tai ystäviä.  
Kun sallii itselleen tuntea aidosti, niin 
voi elää kokonaista ja rikasta elämää.

Kaisa Hartikka

mitä tunnet, OmaishOitaja?
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kOhtele itseäsi Kuin parasta ystävää

ihanaa syksyä teille kaikille 
sinne!

Erikoisen kevään ja kesän jälkeen olen 
saanut taas jatkaa harjoitteluani tääl-
lä Oulun seudun omaishoitajilla. Olen 
Anna-Mari ja opiskelen Diakonia-am-
mattikorkeakoulussa ja valmistun 
Diakoni-sosionomiksi vuoden sisällä. 
Ajattelin kertoa teille ajatuksiani itse-
myötätunnosta. Käsiteenä itsemyötä-
tunto on todella laaja ja tutustumisen 
arvoinen myös omaishoitajille. Myötä-
tunto tarkoittaa tekoja ja välittämistä 
toisen hyväksi. Myötätuntoa tuntevina 
voimme myös kokea toisen ilot ja surut. 
Itsemyötätunnolla kohdistamme nämä 
samat tunteet itseemme. itsemyötätun-
toisuus on vaikea taito ja unohdan myös 
itse tämän asian kiireellisenä perheen 
äitinä.

Haluamme rakkaillemme parasta. Sitä 
suurta hyvää toiselle tehdessämme, 
voimme ajautua hiljaa kauemmas itses-
tämme. Ehkä jossakin kohti havahdum-
me kävellessämme peilin ohi katso-
maan, kuka minä olenkaan. Vaikeissa 
elämäntilanteissa saatamme olla koh-
tuuttomia ja armottomia itsellemme. 
Raippaamme ja ruoskimme itseämme: 
miksi sanoin noin, miksi tein noin, olisin-
ko voinut tehdä toisin. Lopulta mene-
tämme rakkautemme ja armollisuuden 
itseämme kohtaan. Rakkauden kak-
soiskäskyssä elämänohjeena annetaan, 
“Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä-
si”. Käännetäänpä tämä ajatus hetkek-
si toisinpäin, Rakasta itseäsi niin kuin 
lähimmäistäsi. Olemalla kohtuuttoman 

armottomia itsellemme, myös muut 
ihmiset ympärillämme saattavat alkaa 
voimaan huonosti. Pakon sanelemana 
joudumme tietenkin elämässämme te-
kemään asioita, jotka aiheuttavat surua 
ja tuntuvat epämiellyttävälle. Osa aikui-
suutta on kantaa vastuu omista elämän 
valinnoista. Avoimesti puhuminen ja 
varhain avun hakeminen itselle vaikei-
siin tilanteisiin vähentää omaa taakkaa.  
Otetaan vastaan se apu mitä meille 
annetaan, ei tunneta siitä huonoa oloa. 
Rakastetaan itseämme. Tehdään niitä 
asioita, mitkä tuntuvat hyvälle. Nauti-
taan hetki. Ahmitaan elämän valonpi-
saroita ja ollaan itsellemme armollisia, 
kuin parhaalle ystävälle.

Elämän myllerrysten keskellä teemme 
jokainen varmasti parhaamme. Itseäni 
lohduttaa viisaamman minulle antamat 
sanat, “siinä tilanteessa ja niillä tiedoilla 
mitä sinulla on, teet varmasti parhaasi”. 
Usko pois, sinä riität. Tarvitsemme hyviä 
ihmisiä, jotka voivat auttaa meitä. Teillä, 
tärkeää työtä tekevät omaishoitajat on 
suurella sydämellä varustettu yhdistys. 
Ei se yhdistys vaan ne ihimiset. Näiden 
viikkojen aikana olen sulautunut tähän 
joukkoon. Jokainen heistä tekee työ-
tään kutsumuksella. Ymmärtäminen ja 
myötätunto tuovat meille hyvää ener-
giaa. Hyviä ihmisiä, suurella empatialla 
löytyy täältä 

Ihanaa syksyä teille toivottaa, 
Anna-Mari Ranta

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVET-valmennus® omaishoitajien tukena tuo eväitä omaishoitajuuteen. Valmennuksen punaisena lan-
kana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten 
omaishoitajien kanssa. 
 
Sopimusomaishoitajilla tulee olla käytynä Oulun kaupungin omaishoitajavalmennus, jotta voit osal-
listua yhdistyksemme OVET-valmennukseen. OVET-valmennus on osallistujille maksuton. 
 
Ovet-valmennus® sisältää mm. 
 

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

 

Aika:  maanantai 16.11.2020 klo 16.30–20.00 

maanantai 30.11.2020 klo 16.30–20.00 

Paikka:  Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, Isokatu 47 (katutaso), Oulu.  
Voit osallistua myös etäyhteyden kautta, jolloin tarkemmat ohjeet tulevat sähköpostiisi 
ennen valmennusta. 

 
Lisätietoja valmennuksesta sekä ilmoittautuminen 9.11.2020 mennessä 
https://www.kyselynetti.com/s/bed9097 tai Marja Heikkinen, p. 040 501 9119. 
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p

tuuhan
käymään!

ilonpilKahduksia, uutisia, tapahtumia 

oulun seudun OmaishOitOkeskuKsessa ommaiskortteerissa

elokuussa Vietimme eloKuvailtaa. pOpcOrnin & kahvin lisäksi paikal-
la oli silVo nybacka kertOmassa illan elOkuVasta ”jOutsenVeljet”.

yhdistyKseen ja 
työntekijöihin kävi 
tutustumassa 
myös viehättä-
vä nelijalKainen 
herrasmies nimeltä 
esko.
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ilonpilKahduksia, uutisia, tapahtumia 

oulun seudun OmaishOitOkeskuKsessa ommaiskortteerissa

yhdistys tOurilla elokuun auringos-
sa, minna ja iina haukiputaalla 
kertOmassa yhdistyksen toimin-
nasta.

tyhy-päivän viettoa porukalla, megazonen ja rentoutuKsen jälkeen 
pääsimme taiteilemaan syksyistä maisemaa akryylimaaleilla.

syysKauden ommaiskahvilakausi 
aVattiin. Kävijöitä oli niin paikan 
päällä Kuin livelähetyKsen ääres-
sä.
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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 loma- 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.
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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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omaisena etäällä 
–Vertaisryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on 
tarkoitettu kaikille etäomais-

hoitajille iloksi ja virkistykseksi.  
Tule mukaan kokemaan 

vertaistuen voimaa!

Kevään 2021 kOkoOntumisajat
seuraavassa lehdessä 1/2021!

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

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.
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MARRAS

5

2020

E R I T Y I S -
L A S T E N  I S I E N
V I R T U A A L I N E N
S A U N A I L T A

LÖYLYVASTAAVINA

ERITYISLASTEN

ISÄT  ASLAK

RANTAKOKKO  JA

SAMI  ROUSU .

ILMOITTAUDU ETUKÄTEEN:
WWW.KYSELYNETTI.COM/S/ERKKASAUNA

SAUNA  LÄMPIMÄNÄ

ILTA  VIIDESTÄ  LÄHTIEN !

SAMI  JA  ASLAK  PUHUVAT

KOKEMUKSISTAAN

ISEINÄ ,  MIEHINÄ  JA

PUOLISOINA ,  KUN

PERHEESSÄ  ON  YKSI  TAI

USEAMPI  ERITYISTÄ

TUKEA  TARVITSEVA

LAPSI .
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lapsella on oikeus tulevaisuuteen

”jOkaisen lapsen ja nuoren 
on uskallettaVa unelmoida 
ja saatava eväät raKentaa 
omanlaistaan tulevaisuutta.”  

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 
marraskuussa 16.-22.11. ja lapsen oi-
keuksien päivää liputetaan 20.11. Suo-
messa valitaan vuosittain teema, jolla 
lapsen oikeuksia tuodaan esille. Tämän 
vuoden teemana on lapsen oikeus tu-
levaisuuteen.

Teemalla pyritään kasvattamaan lasten 
ja nuorten uskoa parempaan maa-
ilmaan, mahdollistaa tilaa myöntei-
sille tulevaisuuden toiveille ja tehdä 
näkyväksi, miten jo nyt varaudutaan 
tulevaisuuteen. Samalla teema toimii 
sateenvarjoteemana moneen lapsen 
oikeuksien sopimukseen kirjattuun ar-
tiklaan.

Näistä esimerkkinä artikla kuusi, joka 
kattaa lapsen oikeuden elämään ja ke-
hittymiseen. Erityislasten vanhempien 
Ommaisraadissa syyskuussa puhututti 
neuropsykiatrisesti oireilevien lasten 
ja nuorten palvelupolun kehittymättö-
myys. Millainen on yleensä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden saatavuus lasten 
ja nuorten näkökulmasta? Esimerkiksi 
nuoret eri puolilla maata ovat nosta-
neet keskusteluun mielenterveyspal-
veluiden heikon saatavuuden. Tarvitsi-
simme toisinaan uutisvirtaamme myös 
kokemuksia palveluiden toimivuudesta, 
se loisi toivoa tulevaisuuteen.

Toisena kurkistuskulmana oikeudes-
ta elämään ja kehittymiseen voisi olla 
nuorten mahdollisuus haaveilla am-
matista, opiskelusta tai omaan kotiin 
muuttamisesta. Jokainen itse tehty asia 
ja jokainen oppimiskokemus on askel 
kohti itsenäisempää toimijuutta. Vaikka 
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askeleet olisivat miten pieniä, niistä voi 
iloita niin lapsi kuin vanhempikin.
 
Rakenteellisesti tarkasteltuna yhteis-
kunnassa asetetaan nuorille kovin 
suuria vaatimuksia. Jo yläkoulussa 
pitäisi tietää mitä tulevaisuudeltaan 
haluaa pitkässä juoksussa. Samanai-
kaisesti nuorten työttömyysaste hipoo 
neljääkymmentä ja nuorten työttömien 
määrä on 23 prosenttia samanikäisestä 
väestöstä. Voisimmeko toisinaan ruok-
kia nuorten tulevaisuuden uskoa myös 
muun kaltaisilla kuin suorittamiseen 
liittyvillä haaveilla? Kysyä vaikka millai-
sia ihmisiä haluaisit ympärillesi tulevai-
suudessa tai millaisia arvoja haluaisit 
ylläpitää elämässäsi?

Lapsen oikeudet -sivustolla tämän kuu-
dennen artiklan alle on kirjattu myös 
perheiden tukeminen, jolla voidaan 
vahvistaa lapsen kehittymiselle olen-
naisia tekijöitä ja luoda turvaa tulevai-
suuteen, vaikka vanhemmat eläisivät 
kuormittunuttakin arkea. Perheiden 
kanssa töitä tehtäessä ei aina tule 
katsottua kovin kauas tulevaisuuteen. 
Kuitenkin jo se pienikin edistyminen ja 
suunnan löytyminen saattaa pitkässä 
juoksussa siirtää kurssia aivan uusille 
aallonpituuksille.

Tiia Ikonen, perhetyön kehittäjä
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mukaVaa talven 
aikaa kaikille 

lukijoille!
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.sportoulu.fi

Virkisty ja 
lomaile Rokualla

Rentoudu Rokuan ainutlaatuisen luonnon 
ympäröimänä, kylpylähotellin palveluiden äärellä.

Tervetuloa lomailemaan Rokualle!

Vietä meillä omaishoitajan 
vapaapäivää alk. 76€/vrk/hlö

Ikäihmisten yksilöllistä liikuntavalmennusta 

ammattitaidolla - myös kotikäynnit

O U LU

Vesalantie 2, 90410 Oulu
Kysy lisää: sport@rokua.com

sis. majoitus 1hh:ssa puolihoidolla, kuntosalin ja kylpylän käyttö

www.rokua.com
Seuraa somessa:
 /rokuahealthspa

020 7819 200
myynti@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA 
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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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Hyvinvoivaa ja tasapainoista elämää palvelukodeissamme
ODL tarjoaa vanhuksille turvallista ja kotoisaa asumista sekä ympärivuorokautista hoivaa ja 
huolenpitoa Oulussa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella ja Ylitorniolla.

Kysy vapaita paikkoja ja sovi tutustumiskäynti!

Oulun Vesperkoti  Ulla Sotaniemi p. 040 718 5850
Sotainvalidien Veljeskoti  Sami  Juutinen p. 040 522 8472
Pieni Pelakuu  Katja Lääkkö p. 050 312 5821
Limingan Vesperkoti  Anna-Mari Korpelin p. 050 312 5801   
Lumijoen Lumilyhty Mirjaliisa Mylly p. 050 312 8299
Ylitornion Vesperkoti  Jenni Torkell p. 050 312 6125

ODL Hoivapalvelut Oy  I  PL 365, 90101 Oulu  I  www.odl.fi

apua ja tuKea kotikäynnein
 
Palveluni omaispuolisoille, omaishoita-
jille, muistisairaille ja muistiperheille.
Keskusteluapu kotikäynneillä sekä etä-
palveluna.

Autan kun, koet yksinäisyyttä, surun 
kohdatessa, omaispuolisona ja -hoitaja-
na koet uupumista ja neuvottomuutta.
 
Haluat keskustella luottamuksella itsel-
lesi vaikeista asioista.
 
Soita rohkeasti Sirpa 050-4326232

www.validmuistihoito.fi

VALID-muistihoito ja koulutuspalvelut 
Facebookissa
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Bo LKV Oulu | 040 808 5823 | oulu@bo.fi | Kansankatu 53 | facebook.com/BoOulu | bo.fi

TONY TAIPALEENMÄKI
asuntomyyjä, partner
045 278 9469
tony.taipaleenmaki@bo.fi

Kysy jäseneduista Tonyltä!

Toteutamme vuosittain satoja  
erilaisia asumisen ja elämisen unelmia. 

Kun harkitset asuntosi myyntiä, 
anna meidän auttaa.

OULUNSEUDUN OMAISHOITAJAT 
JA BO LKV YHTEISTYÖSSÄ
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Oulun seudun omaishoitajat ry 

Oulun seudun omaishoitokeskus
Ommaiskortteeri 

Isokatu 47, katutaso, Oulu

Avoinna arkisin klo 10.00-14.00  
p. 08 882 1690

Toiminnanjohtaja
Minnamaria Salminen

p. 040 566 5868

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p. 040 526 8105

www.osol.fi


