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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. 

 Ke 17.2. klo 10.00-18.00
 Ke 17.3. klo 10.00-18.00
 Ke 14.4. klo 10.00-18.00
 Ke 12.5. 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
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tOiminnanjOhtajan palsta                                                    

Valoa ja tOivOa uuteen vuO-
teen!

Uusi vuosi on alkanut ja toivon to-
dellakin siitä tulevan valoisamman 
ja iloisemman, kuin viime vuodesta. 
Suuntaamme toiveikkaina kevättä kohti 
myös yhdistyksenä. Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommais-
kortteeri ja me työnteki-
jät toivotamme teidät 
lämpimästi terve-
tulleeksi käymään, 
juttelemaan ja 
osallistumaan 
toimintaamme 
kevään aikana, 
terveysturvalli-
sesti. Teemana 
tänä vuonna 
toiminnassam-
me on ”Onneksi 
on omaisyhteisö”. 
Teema noudatte-
lee Omaishoitajaliiton 
tämän vuoden teemaa ja 
tulee näkymään koko vuoden 
ajan viestinnässä ja toiminnoissa, joita 
toteutamme.

Tämä vuosi on merkityksellinen yhdis-
tykselle myös sen vuoksi, että olemme 
saaneet historiamme ensimmäisen 
hankerahoituksen Euroopan sosiaali-
rahastolta. Aikaisemmin kehittämistoi-
mintaamme on rahoittanut vuodesta 
2000 saakka ensin Raha-automaatti-
yhdistys ja nyttemmin STEA eli So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus, Veikkauksen tuotoilla. Uuden 

ESR-hankkeemme nimi on Uusia 
polkuja työhön ja elämään (2021-2022). 
Hanke käynnistyy keväällä ja kestää 
kaksi vuotta. Hankkeen tavoitteena on 
erityislapsiperheiden vanhempien työl-
listymisvalmiuksien parantaminen hei-
dän toiminta- ja työkykyä, voimavaroja 

ja työelämävalmiuksia tukemalla 
sekä omaishoidon ja ansio-

työn yhteensovittamista 
edistämällä. 

Myös yksi aikakau-
si loppuu, kun 
erityislapsiper-
hetyötä kehit-
tänyt Erityistä 
energiaa -hanke 
päättyy huh-
tikuun lopus-

sa. Seuraavissa 
Kortteeriuutisissa 

kerromme millaisia 
tuloksia ja havainto-

ja hankkeen työntekijät 
tekivät kolmen toiminta-

vuoden aikana. Lämmin kiitos 
Tuukalle, Sallalle ja Tiialle ansiokkaasta 
työstänne hankkeessa ja erityislapsi-
perheiden kohtaamisesta ja auttami-
sesta!

Keväällä tapahtuu myös paljon muuta. 
Yhdistyksen strategian päivitys käyn-
nistettiin jo vuosi sitten, mutta koronan 
sotkettua suunnitelmat, päivitystyö 
päätettiin siirtää tälle vuodelle. Yhdis-
tyksen uusi strategia työstetään ke-
vään aikana ja viedään hyväksyttäväksi 
yhdistyksen kevätkokoukseen, joka pi-
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detään 28.4.2021. Huhtikuussa käydään 
monessakin mielessä jännittävät kun-
tavaalit. Yhdistyksen edunvalvontatyö-
ryhmässä jo mietitään, miten teemme 
vaalien alla omaishoitoa ja omaishoi-
tajien tarpeita näkyviksi. Tulemme 
hyödyntämään Omaishoitajaliiton kun-
tavaalimateriaalia. Kaikesta toiminnas-
tamme löydätte lisätietoja yhdistyksen 
nettisivuilta www.osol.fi.

Valoisaa ja turvallista kevättä toivot-
taen,

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry

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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kymmenen vuotta, eikä suotta.

Noinkohan? Siinä se kuitenkin sujahti 
aika, joka alkoi Heinin puhelinsoitosta 
jonain alkusyksyn päivänä noin yli kym-
menen vuotta sitten. Jotain toki tiesin 
siitä mihin olin lupautumassa, mutta 
enpä osannut ajatellakaan miten moni-
naista, innostavaa ja yhteisöllistä tulisin 
kokemaan, näkemään. Omaishoito 
toimintana oli jonkin verran tuttua työ-
vuosiltani, samoin yhdistyksen toiminta, 
joten ihan mustaan aukkoon en sukel-
tanut. Siitä, miten monipuolista, laadu-
kasta ja innovatiivista yhdistyksessä oli, 
oli minulla kyllä ollut vain haalea aa-
vistus. Siitäkään ei minulla ollut mitään 
ajatusta, että omaishoito tulisi myös 
henkilökohtaisesti osakseni.

Kymmenen vuotta sitten Omaishoi-
tajien Palveleva puhelin -hankkeesta 
yhdistyksen vakiintuneeksi toiminnak-
si oli muotoutunut omaistukitoiminta, 
muu toiminta oli erilaisia hankkeita, 
kehittämisprojekteja. Näitä hankkeita 

on tänä aikana yhdistyksellä ollut seit-
semän erilaista. Viimeisin alkoi vuonna 
2020 ja yksi loppui vuodenvaihteessa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että parhaimmil-
laan on ollut kolme eri hanketta yhtä 
aikaa menneillään.  Työntekijöitäkin oli 
enimmillään 12. Hankkeiden kirjo on 
mielestäni kuvannut hyvin omaishoidon 
laajaa kenttää, sekä sisältöään myös 
hankenimillään. Paletti, Vertaisvoimaa, 
Ihimisen lähelle, Etäomaispuoti, Hyvin-
voiva perhe, Erityistä energiaa, Tukena 
muutoksessa. Näistä kaikista voivat 
kiinnostuneet lukea tarkemmin yhdis-
tyksen nettisivuilta.

kasvua ja muutosta yhdistyk-
sessä

Nämä vuodet ovat olleet yhdistykses-
sämme voimakasta kasvun ja muutos-
ten kautta. Hankkeiden myötä työnte-
kijöitä tuli ja menikin. Osa toiminnoista 
jäi pysyväksi ja työntekijöitä tuli lisää. 
Tänä aikana toiminnanjohtajan tehtävä 
sai nykyisen laajuutensa, yhdistys sai 
järjestösihteerin ja viestintäassisten-
tin. Oulun seudun omaishoitajat ry on 
vahvistunut ja vahvistanut asemaan-
sa toiminta-alueellaan omaishoitajien 
asiantuntevana edunvalvojana, moni-
puolisen ja laaja-alaisen tuen tarjoajana 
sekä luotettavana ja haluttuna yhteis-
työkumppanina. Yhdistyksellä on myös 
jatkuvaa toimintaa kaikissa toimin-
ta-alueen kunnissa eikä vain Oulussa. 

Poikkeuksellisena pandemia-aikana 
yhdistyksemme on myös pyrkinyt pal-
velemaan omaishoitajia mahdollisim-

hallituksen pakeilta
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man monipuolisesti. Työntekijät ovat 
hienosti löytäneet siihen keinoja.

Yhdistyksen toimitilan muutokset, nyt 
on kolmas paikka näinä vuosina, ovat 
mahdollistaneet, että pieni Koulukadun 
Ommaiskortteeri on vaihtunut tilavaan 
ja helposti saavutettavaan Omaishoito-
keskukseen.

Omaishoitajajärjestön valtakunnalliseen 
toimintaan yhdistys on myös antanut 
oman panoksensa mm. tuloksellisten 
hankkeiden kautta. Tosin se ei aina ole 
sujunut kitkattomasti. Pohjoisen ääni 
Omaishoitajaliitossa kuuluisi varmasti 
paremmin alueen yhdistysten vielä voi-
makkaamman yhteistyön kautta. Oma 
yhdistyksemme on siihen pyrkinytkin 
systemaattisesti.

Mietiskelin mikä on ollut sellaista vuo-
sien varrella, josta olen erityisen iloinen 
tai tyytyväinen. Kylläpä sitä on vaikea 
nimetä. Jollain hienosäädöllä uskallan 
kuitenkin nostaa esille ainakin Ommais-
kahvilat, kaikki erityislapsille suunnattu 
toiminta ja etäomaishoitajuuden tun-
nustaminen/tunnistaminen sekä yh-
teistyökuviot Oulun kaupungin kanssa 
ja varainhankinnan tehostuminen.

rOoli hallituksen jäsenenä

Millainen hallituksen jäsenen rooli on 
ollut yhdistyksen toiminnassa? Pysytel-
lä mukana muutosten virrassa, auttaa 
suunnistamaan, tarttua omaan airoon, 
jarruttaa vai mitä? Omalta osaltani koin, 
että joskus ehkä vähän lähes kaikkea. 

Tärkeintä on ollut säilyttää suunta eli 
mitä se mitä varten yhdistys on ole-
massa, mikä on sen tehtävä ja miten 
sitä toteutetaan, eli varmistaa suuntaa 
ja ottaa se omakin airo. Omalle airol-
le, omalle roolille, antaisin nimen tuki, 
tukeminen, yhteistyö ja ehkä joskus 
”mitä?-miksi-miten?”

Yksittäisen hallituksen jäsenen panosta 
yhdistyksen toiminnassa ei mielestäni 
tarvitse tai voikaan erottaa yhteises-
tä työstä. Hallituksen puheenjohtaja 
keulakuvana on tietysti jo asemansa 
vuoksi erilaisessa roolissa. Yhdistyk-
sessämme työntekijät ja luottamushen-
kilöt ovat yhteisillä kehittämispäivillä 
työstäneet ajatuksia ja ideoita toimin-
noiksi ja hankkeiksi. Olemassa oleva 
toiminta, omaishoitajien ja hoidettavien, 
yhteistyökumppaneiden ja yhteiskun-
nan kehityslinjojen kuuntelu ja havain-
nointi ovat nostaneet esiin asioita, joita 
on sitten lähdetty viemään eteenpäin. 
Toisinaan hyvällä menestyksellä, välis-
tä ei ole päästy eteenpäin. Juurtuneet 
toiminnot ja yhteiskunnan eri sekto-
reiden huomionosoitukset ja uudet 
yhteistyökuviot kertovat omaa kieltään 
onnistumisista.

Hallituksen jäsenenä olen voinut myös 
olla mukana muutamissa yhdistyk-
sen työryhmissä ja päässyt siinä pe-
rehtymään vielä enemmän johonkin 
toimintalohkoon. Luottamushenkilönä 
työskentely on ollut minulle sopiva 
tapa tehdä vapaaehtoistyötä yhdis-
tyksessä. Tehtävässäni olen pystynyt 
hyödyntämään noin kolmen vuosi-
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kymmenen omaa taivalta järjestöissä 
sekä työntekijänä että vapaaehtoisena. 
Toiminta on tuonut lisää mielekkyyttä 
ja tarkoitusta elämään, opettanut nä-
kemään omaishoidon ja yhteiskunnan 
sitä tukevan tai tukemattoman järjes-
telmän moninaisuuden. Se on tuonut 
iloa ja uusia ihmissuhteita sekä vahvan 
yhteisöllisyyden kokemuksen ja sitä 
kautta tunteen, että on voinut olla myös 
omalta pieneltä osaltaan vaikuttamas-
sa. Antamisen ja saaminen, vapaaeh-
toisen toiminnan kulmakivet kallistuvat 
kohdallani kyllä saamisen puolelle.

Ennustajan taitoni eivät ole kovin kum-
moiset, mutta ajattelen, että tapahtui 
mitä sote- ja hyte-muutoksia tahan-
sa, omaishoito ei tule loppumaan. 
Omaishoitajien ja hoidettavien hyvin-
vointiin voidaan varmasti jatkossakin 
vaikuttaa kattavasti ja monipuolisesti 
kansalaislähtöisellä järjestötoiminnalla. 
Muuttuva toimintaympäristö, 
mm. sote-hyte -uudistus ja STEAn 
rahoituksen muutokset tuovat siihen 
uusia haasteita, mutta sitä luovemmin 
voidaan työskennellä. Oulun seudun 
omaishoitajat -yhdistys kutsuu jatkos-
sakin mukaan toimintaan mielekkyy-
dellään ja monipuolisuudellaan.

Kiitollisin ja samalla haikein mielin jätän 
kauden taakseni ja toivotan kaikille 
lukijoille turvallista ja antoisaa vuoden 
jatkoa.

Elsa Väyrynen
Yhdistyksen hallituksen jäsen/
varajäsen 2010-2020

”minä, päihderiippuvaisen 
läheinen”  

Varjostaako arkeasi läheisesi päihteiden 
käyttö? Tarvitsetko lisätietoa päihderiip-
puvuudesta ja haluatko saada keinoja 
arjessa jaksamiseen?  Haluatko jakaa 
ajatuksia ja kokemuksia luottamukselli-
sessa ryhmässä?

Jos koet asian itsellesi läheiseksi ja 
tarpeelliseksi, olet tervetullut keväällä 
2021 alkavaan ryhmä/kahvilatoimin-
taan, joka on tarkoitettu päihteiden 
käyttäjien läheisille. 

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 
perjantaina 23.4. klo 17.30–19.30 ja siitä 
eteenpäin joka toinen viikko viitenä 
kertana.  

Paikka: Oulun seudun omaishoitajat ry, 
osoitteessa Isokatu 47, katutaso.

ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 12.4. mennessä joko säh-
köpostitse: oulun.a-kilta@dnainternet.
net tai puhelimitse 041 4455 352.

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Oulun 
A-Kilta ry, A-Kiltojen Liitto ja Oulun seu-
dun omaishoitajat ry kanssa.

kuppi nurin - ryhmä
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aVoimet ovet & 
vappumyyjäiset

Oulun seudun OmaishOitOkeskuksessa 
ommaiskOrtteerissa

30.4. klo 10.00-14.00

tervetuloa tutustumaan yhdistyksen toimintaan, 
paikalla omaishoidon asiantuntijat!

mukana menOssa myös yhteistyökumppanimme, 
esittelemässä palveluitaan ja tuotteitaan.

tervetuloa munkkikahville ja siman ostoon!
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edunValVontaa ja vaikuttamista - palsta

Vuoden 2020 Valtuustokierros

Kävimme syksyn 2020 aikana vierai-
lemassa toiminta-alueemme kuntien 
valtuustoissa eli: Hailuoto, Kempele, Li-
minka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnä-
vä. Iihin emme syksyn aikana ehtineet. 
Pääsimme esittelemään asiaamme 
seminaareihin ja valtuustokokouksiin. 
Foorumista riippuen esittelyaika vaihteli 
varttitunnista puoleentoista tuntiin. 

Tavoitteena valtuustokierroksilla oli ker-
toa viime vuonna tekemästämme kun-
takyselystä ja sen tuloksista, haastaa 
kuntia tilastoimaan omaishoitoon liitty-
viä seikkoja tarkemmin sekä ottamaan 
käyttöön, Oulussa jo käytössä olevan, 
Ommaisraati-menetelmän. Esiin nos-
tettiin myös omaishoidontuen kriteerit 
kunnissa. Erityistä huomiota kiinnitet-
tiin uusimman lakimuutoksen tuomiin, 
omaishoitajille tarjottaviin palveluihin: 
hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin sekä 
omaishoitajien valmennukseen. Näiden 

lisäksi niissä kunnissa, joissa omaishoi-
dontuki on määrärahasidonnainen, ky-
simme voisiko asia olla toisin.

tilastointihaasteita

Vuonna 2019 tehty kuntakysely si-
sälsi kysymyksiä siitä, miten paljon 
omaishoidon hakemuksia oli tullut, 
kuinka paljon kielteisiä päätöksiä oli 
tehty, miten paljon määräaikaisia sopi-
muksia omaishoidosta on tehty ja mikä 
oli omaishoidon vapaiden käyttöaste. 
Kuntien lähettämistä tiedoista on aiem-
min koostettu yhteenveto yhdistyksen 
blogiin (https://www.osol.fi/kuntakoh-
taisia-tilastoja-omaishoidon-asioista/). 
Kunnat tilastoivat tietoja hyvin vaih-
televasti, jonka vuoksi päädyimme 
haastamaan kuntia tulevaisuudessa 
tarkentamaan tilastointia. Haastavimpia 
esimerkkejä tilastoinnista oli esimerkik-
si se, että useammassa kunnassa kiel-
teisten päätösten määrässä oli mukana 
myös kielteiset tuen korottamispää-
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tökset. Monissa kunnissa keskustelua 
herätti erityisesti vapaiden käyttöasteet 
ja kielteisten päätösten määrät olivat 
vailla tarkempaa selvitystä. Ainakin 
Kempeleessä, Oulussa ja Lumijoella 
luvattiin perehtyä tilastoihin ja seurata 
tarkemmin tiettyjä indikaattoreita.

haastetaan kuntia ommais-
raati-menetelmän käyttöön

Toisena haasteena kunnille oli 
Ommaisraati-menetelmän käyttöön-
otto. Ommaisraadit kokoavat alueen 
omaishoitajia, ammattilaisia ja viran-
haltijoita, vapaaehtoisia sekä luotta-
mushenkilöitä yhteisen pöydän ääreen 
keskustelemaan omaishoidon asioista. 
Raadeissa käsitellään niin omaishoitajil-
ta nousseita aiheita, kuin mahdollisesti 
teemoja, joista kunta kaipaisi enemmän 
kokemusperäistä tietoa. Ommaisraa-
deista työstetään kehittämisehdotuk-
sia kuntaan, jotka käsitellään kunnan 
viranhaltijoiden kanssa. Oulussa Om-
maisraateja on toteutettu jo usean vuo-
den ajan, myös Iissä menetelmä on jo 
otettu käyttöön. Lumijoella ja Tyrnävällä 
haasteeseen suhtauduttiin suopeasti ja 
Kempeleessä luvattiin harkita menetel-
män käyttöönottoa. Ehdotuksiin pala-
taan vuoden 2021 alkupuolella.

Omaishoitajien hyvinvointi ja 
tuen kriteerit puhututtivat

Suurimmalla osalla alueen kunnista 
oli omaishoidontuen kriteerit päivitetty 
kahden viimeisen vuoden aikana. Niin 
omaishoitajien hyvinvointi- ja terve-

ystarkastukset sekä -valmennus on 
mainittu alueemme kuntien kriteereissä 
paitsi Hailuodossa. Tietoa siitä, miten 
hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tai 
valmennusta omaishoitajille tarjotaan, 
ei yhdistyksellä ollut kertoa valtuu-
tetuille. Selvisi kuitenkin, että Lumi-
joella soitetaan kaikille omaishoitajille 
ja ehdotetaan terveystarkastusta ja 
Tyrnävällä valmennusta on mahdollista 
saada yksilöllisenä keskusteluna. 

Vapaiden järjestämistavat, vapaiden 
pitämättä jättäminen sekä koronan 
aiheuttamat muutokset herättivät 
keskustelua useammassa kunnassa. 
Erityislapsiperheiden asiat olivat puhut-
taneet monessakin kunnassa, Muhok-
sella oli pohdittu erityislapsiperheiden 
tuen tarpeita sekä vapaajärjestelyjä ja 
Hailuodossa keskustelua oli herättänyt 
erityislapsiperheiden omaishoitotilan-
teiden tunnistaminen. 

Myös määrärahasidonnaisuuteen liit-
tyvään kysymykseen tartuttiin muuta-
massa valtuustossa. Kempeleessä ja 
Hailuodossa todettiin, vaikka omaishoi-
don tuki on määrärahasidonnainen ei 
tämä ole aiheuttanut sitä, että kriteerit 
täyttävä omaishoitaja olisi jäänyt ilman 
tukea: ”rahat ovat aina riittäneet”. 

Mikäli sinulla on edunvalvontaan ja 
vaikuttamistyöhön liittyviä ajatuksia 
tai huolenaiheita, ota yhteyttä toimin-
nanjohtaja Minnamaria Salmiseen, 
p. 040 5665 865 tai minnamaria.salmi-
nen@osol.fi.   
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tule mukaan 
yhdistyksen jäseneksi!

jäsenkampanja 2021
Nyt jos koskaan kannattaa liittyä jäse-
neksi. Arvomme vuoden lopussa kaik-
kien tänä vuonna jäseneksi liittyneiden 
kesken hyvinvointiloman Rokualle.

Jäsenyyden hinta on 25 €/vuosi.

myös muita mahtaVia 
jäsenetuja!

Oulun seudun omaishoitajat ry yhteis-
työkumppaneineen tarjoavat useita 
etuja, joita on mm. ruokailuetu Caritak-
sen lounaspaikoissa, kuntosalivuoroja, 
kylpyläetuuksia Edenissä ja yhdistyk-
sen matkoja jäsenhintaan.

Jäsenlehti Kortteeriuutiset tulee kol-
mesti vuodessa kotiin sekä Omaishoita-
jaliiton julkaisema Lähellä-lehti neljästi 
vuodessa. Lisätietoja jäseneduista 
kotisivuiltamme https://www.osol.fi ja 
yhdistyksemme henkilökunnalta. 

arvonta uusien 
jäsenten kesken!

Arvomme vuoden 2021 lopussa hyvin-
vointiloman Rokuan kylpylässä, kah-
delle henkilölle, 2 vrk majoitus puolihoi-
dolla, sisältäen kylpylän ja kuntosalin 
käytön.

liity nyt mukaan!

Voit liittyä jäseneksi kotisivuillamme 
http://www.osol.fi, soittamalla yh-
distyksen numeroon p. 08 882 1690 
(vastaajaan voit myös jättää viestin ja 
soitamme takaisin) tai käy toimistollam-
me arkisin klo 10.00-14.00 osoitteessa 
Isokatu 47, katutaso.

tervetuloa ilOiseen joukkOom-
me! Onneksi on omaisyhteisö!
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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 2.3.2021 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 toimivat 
vertaiset, vapaaehtoiset An-
na-Liisa ja Marjukka.

tervetuloa 
mukaan!
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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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sinun tarinasi on tärkeä

tarina #1

mitä on olla OmaishOitaja?

Miten omaishoitajuuteen voi valmistau-
tua? Kyllä taitaa olla niin, että me kaikki 
olemme ajatelleet tulevaisuuttamme 
toisin. Meidän vanhempien ns. ikäih-
misten kohdalla ennakoivia merkkejä 
tulevasta saattaa olla näkyvissä jo var-
haisessa vaiheessa. Vanhuus voi tuoda 
mukanaan monenkinlaisia tarpeita ul-
kopuoliselle avulle. Yksi tämän päivän 
merkittävä sairaus on muistisairaus ja 
Alzheimerin tauti. Sairastuneita on Suo-
messa n. 200 000, perheet ja läheiset 
huomioiden, sairaus koskettaa jo lähes 
puolta miljoonaa ihmistä. Suuntaus 
näyttää olevan, että yhä nuoremmat 
työikäiset sairastuvat? 

kampanjan päätös

Viime vuonna pyysimme teiltä tarinoi-
ta omashoitajuudesta ja miten se on 
vaikuttanut elämääsi, harrastuksiin, 
työelämään tai ihmissuhteisiin. Ja olet-
ko saanut Oulun seudun omaishoitajat 
ry:stä tukea tai apua?

Tarinan lähettäneiden kesken arvoim-
me 30 euron arvoisen S-ryhmän lahja-
kortin. Onnetar suosi Esko Siika-ahoa, 
voittajalle lahjakortti on jo toimitettu.

Lämpimät kiitokset kaikille tarinan lä-
hettäneille!

Julkaisemme nyt kampanjaan lähetet-
tyjä tarinoita.
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Riippumatta siitä mikä sairaus on 
johtanut puolison tai muun läheisen 
omaishoitajaksi. Myös koko perhe voi 
olla omaishoitajan asemassa.

Omalta kohdaltani olen 86 v. ja muisti-
sairaan / Alzheimerin tautia sairastavan 
vaimoni omaishoitaja ollut vuodesta 
2011 alkaen. Sairauden tilan varmistut-
tua oli pysäyttävä hetki. Mitä nyt tapah-
tuu? Miten tästä eteenpäin? Onneksi 
lääkäri tiesi opastaa ammattinsa osaa-
vien ihmisten pariin. Yksin ei tarvitse 
jäädä. Soitin Oulun seudun omaishoita-
jayhdistykseen ja kerroin tilanteeni. Mi-
nut otettiin ystävällisesti ja lämpimästi 
vastaan. Tuli tunne, että en ole yksin, 
minua autetaan. Me selviämme tästä.

Kieltämättä tulee usein tunne, että jak-
sanko ja miten minun oma terveyteni 
kestää? Joudut vastaamaan samoihin 
kysymyksiin jatkuvasti. Vaatteet me-
nevät väärinpäin, vaikea selittää sään 
mukaisesta pukeutumisesta, kenen talo 
tämä on? Asunko minä täällä? Missä 
sinä asut? Lääkkeiden oikea-aikainen 
ottaminen. 

Vaikeinta on, kun yhteinen kieli katoaa. 
Sopuisa yhteiselo käy riitaiseksi. Puoliso 
loittonee hiljalleen, vieraantuu. 60 vuot-
ta kestänyt avioliitto tuntuu sulavan, 
kuin keväinen lumi. Jää kaipaus hyvistä 
yhteisistä ajoista. Antavat myös voimia 
jaksaa.

Vertaistuki samassa tilanteessa olevien 
kanssa helpottaa, ei tarvitse selittää, 
toinen ymmärtää. Oppii nauttimaan 

pienistäkin iloista. Jokaisessa päivässä 
on aina paljon hyviä asioita.

Toivotan kanssaihmisille iloa harmau-
teen.

Esko Siika-aho

tarina #2

sinun tarinasi on tärkeä

Toimin mieheni omaishoitajana vuo-
sina 2004–2006, hoitoaika jäi lyhyeksi 
yhteensä vain 1 vuosi ja 8kk. Hän sai-
rastui ihan yhtäkkiä kovaan pääkipuun 
ollessaan 63-vuotias. Muutama päivä 
lääkärissä käynnin jälkeen hänelle tuli 
aivoverenvuoto. Tästä selvittyään hän 
meni lopputarkastukseen ja selvisi, että 
hänellä on aivoissa syöpäkasvain. Siitä 
alkoivat hoidot, sädehoito ja sytostaat-
tihoidot eivät tehonneet. Kasvain oli 
paikassa, että leikkaus ei tullut kysy-
mykseen.

Tämä oli perheelle kova paikka. Kaikki 
pyöri vain sairauden ympärillä. Tuntui, 
että koko perhe sairasti. Elämä ei enää 
ollut entisellään. Apua yritettiin saada 
milloin mistäkin. Tartuttiin jokaiseen ol-
jenkorteen, hivenaineisiin, ihmeparan-
tajiin sun muihin tietäjiin.

Silloin olin vielä työelämässä. Kun olin 
töissä, tuntui että pitäisi olla kotona. Ja 
kun olin kotona pitäisi olla töissä. Aina 
väärässä paikassa.
Kerroin parhaalle ystävälleni, että meil-
le kuuluu ikävää, mieheni on sairas-
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tunut vakavasti. Hän kyllä pahoitteli, 
mutta hän lopetti yhteydenpidon siihen. 
Hän ei yhtään kertaan soittanut, eikä 
ottanut yhteyttä sen jälkeen. Aivan kuin 
olisi kuullut, että syöpä tarttuu. Samoin 
hävisi pariskuntaystävät, kun sairaasta 
ei ollut enää seuraa.

Parhaan ystävän menettäminen tuntui 
tosi pahalta. Olimmehan olleet mo-
nia vuosia läheisiä, autettu toisiamme, 
lenkkeilty ja pidetty paljon yhteyttä. 
Monet kerrat itkin hyvän ystävän me-
netystä. Muutaman kerran otin häneen 
yhteyttä, mutta huomasin että ei ystä-
vyys kestä, jos se ei ole molemminpuo-
lista. Kuitenkin minulla oli lapset ja sisa-
ruksia, jotka auttoivat ja pitivät yhteyttä. 
En ollut yksin.

Yhden kerran ehdittiin olla Kelan kun-
toutuksessa, joka oli kyllä hyvä, sieltä 
sai voimaa ja vertaistukea. Silloin en 
vielä tiennyt Oulun omaishoitajayhdis-
tyksestä. Vammaispalvelusta käytiin 
tarkistamassa ja arvioimassa hoidon 
tarve.

Kokemuksesta tiedän, että omaishoita-
jan työ on raskasta henkisesti ja fyysi-
sesti. Eikä omaishoitajalla ole omaa elä-
mää. Siinä työssä on kiinni yötä päivää. 
Siksi omaishoitajan olisi tärkeää pitää 
huolta omasta terveydestä ja jaksami-
sesta. Täytyy osata hakea apua ajoissa, 
varsinkin jos hoitotyö jatkuu pitkään.
Nykyään onneksi on apua saatavilla ja 
Oulun omaishoitajayhdistyksessä on 
monenlaista osaamista ja aitoa halua 
auttaa.

maksutonta lakineu-
vOntaa jäsenille

Oulun seudun OmaishOitajat ry 
tarjOaa jäsenilleen maksu-
tOnta lakineuVontaa 
yhteistyössä Omajuristi Oy:n Lakimies 
Pentti Seppäsen kanssa.

Voit tulla keskustelemaan perinnönja-
koon, parisuhteen päättymiseen, edun-
valvontaan, työsuhteisiin, sopimuksiin ja 
varallisuuden hoitoon liittyvissä juridi-
sissa asioissa. 

Kevään aikana hän ottaa vastaan ajan-
varauksella: 

maanantaina 22.3. 
klo 14.00-16.00

Ajat ovat 15 minuutin pituisia

Osoitteessa Isokatu 47, 4. kerros. 
Ajanvaraus etukäteen yhdistyksen pu-
helinnumerosta: p. 08 882 1690. 
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reiskan corner - juttusar-
jassa yhdistyksen eritystä 
energiaa -hankkeen perhetyön 
kehittäjä tuukka reinikainen 
kertOo näkemyksiään ja ko-
kemuksiaan erityislapsiperhe-
työstä kehittämishankkeen 
matkan Varrelta

Terveiset täältä Isokadulta toistaisek-
si viimeisen Reiskan Cornerin myötä.  
Erityistä Energiaa -hanke (2018-2020) 
on edennyt kolmen perhetyöjakson, 
sekä jatkuvaisluonteisen kehittämistyön 
kautta siihen vaiheeseen, että jäljellä 
on enää loppuyhteenvetojen aika. Mat-
ka erityislapsiperhetyön konkreettisen 
tekemisen ja kehittämisen ytimeen on 
ollut mielenkiintoinen ja toiminnantäy-
teinen, ajatuksellisesti ja ammatillisesti 
avartava kokemus. Eittämättä suures-
sa roolissa hankkeen onnistumiselle 
ovat olleet perhetyöhön osallistuneet 
perheet, jotka ovat positiivisella ennak-
koluulottomuudella ottaneet meidät 
mukaan arkeensa. Teille kaikille suun-
nattoman iso kiitos siitä! Perhetyöjak-

sojen onnistumista ei kyennyt himmen-
tämään edes hankkeen loppuvaiheen 
koronapandemian aiheuttamat eri-
tyisjärjestelyt, vaikkakin tiettyä repa-
leisuutta ja aikatauluhaasteita esiintyi. 
Nämäkin ”töyssyt” selvitettiin hyvällä ja 
positiivisella asenteella yhdessä. 

Mitä sitten näistä kolmesta vuodesta 
jäi käteen? Peruskysymykseen siitä, 
tarvitaanko erityislapsiperhetyötä, on 
helppo antaa vastaus: Kyllä tarvitaan. 
Käytännön kautta meille on havain-
nollistunut, että perheitä, jotka ovat 
palveluiden suhteen väliinputoajien 
asemassa, ”palvelullisessa paitsiossa”, 
on hämmästyttävän paljon. Näiden 
perheiden tuen tarpeeseen julkinen jär-
jestelmä ei kykene nykyisellään riittä-
västi vastaamaan. Myöskään perheille 
tarjottu tuki ei harmittavan usein kohtaa 
perheen todellisia tarpeita. Hankkeen 
tulosten kautta nämä seikat tulevat 
konkreettisesti näkyviksi. 

Henkilökohtaisella tasolla tämä hanke 
on ollut huikea matka. Tulin yhdistyk-

reiskan corner
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seen töihin täytenä ”järjestöuntuvik-
kona”, vailla minkäänlaista kokemusta 
järjestökentän toiminnasta. Jätin näen-
näisen turvallisen vakituisen työpaikan 
hypätäkseni hanketyöhön, jossa ele-
tään jatkuvassa rahoituksen hakemi-
sen, saamisen ja päättymisen luupissa. 
Päivääkään en ole näitä valintoja katu-
nut. Pidän itseäni elävänä esimerkkinä 
siitä, että nelikymppinen ”töistä kotiin” 
-mies on vielä aivan ammatillisesti kas-
vamaan kykenevä lajike. Yhdistyksen 
työntekijänä minulla on ollut mahdolli-
suus kasvattaa ammatillisia hartioitani 
maailman hienoimmassa työporukassa, 
verkostoitua, kehittää, käyttää luo-
vuuttani sekä työskennellä tärkeän ja 
sydäntäni lähellä olevan asiakasryhmän 
kanssa. Kiitos teille kaikille!

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

kelan kuntOutuskurssit 
ja tuetut lomat

kelan kuntOutuskurssit

Haku vuoden 2021 kuntoutuskursseille 
on alkanut. Kelan kuntoutuskurssit on 
tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toi-
miville henkilöille, joilla on jokin sairaus 
ja/tai mahdollisia uupumisoireita. 

Hakemiseen tarvitaan hakemus (Kelan 
lomake KU 132). Kuntoutuksen alkaessa 
kuntoutuja toimittaa palveluntuottajalle 
omasta terveydentilastaan hoitoker-
tomuskopion terveydenhuollosta tai 
omaishoitajalta voidaan pyytää kun-
toutuksen aikana kirjallinen lupa Kan-
ta-asioinnin terveystietoihin, jos se on 
tarpeen. 

tuetut lomat OmaishOitajille

Omaishoitajaliitto järjestää vuosittain 
tuettuja omaishoitajalomia, jotka on 
kohdennettu erityyppisissä omaishoito-
tilanteissa oleville. Liitto järjestää lomia 
yhteistyössä sosiaalisten lomajärjestö-
jen kanssa. Osa lomista on tarkoitettu 
omaishoitajalle yksin ja osa omaishoita-
jalle sekä hoidettavalle yhdessä. 
Omaishoitajien lomakausi aloitetaan 
maaliskuun alussa. Joidenkin alkukau-
den lomien hakuaikaa on pidennetty, 
tiedot löytyvät liiton lomakalenterista 
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajal-
le/lomat-2/

Mikäli tarvitset apua kaavakkei-
den täytössä niin soita ja varaa aika 
omaishoidon ohjaajalle Heini Kemolal-
le p.040 526 8105.
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Huhtikuisena iltapäivänä pyöräilen 
Mummolaan koulun jälkeen. Jään 
muistisairautta sairastavan mummoni 
seuraksi siksi aikaa, kun pappa piipah-
taa veikkaushommissa huoltoasemal-
la. Tämä on tuttua juttua 15-vuotiaalle 
nuorelle.

Istumme vieretysten pirtin sohvalla, 
näin on aina ollut. Kysyessäni mummol-
tani tai kommentoidessani jotain hän 
hymähtää, ilmeilee, eleilee, äännähte-
lee ja naurahtelee merkiksi siitä, että on 
kanssani tässä hetkessä.

”Hei mummo, mun pittää käyvä vessas-
sa! Kato sen aikaa telekkaria.”, sanon. 
Katsoessamme toisiamme ja tulkites-
samme toisten kehonkieltä, teemme 
kummatkin omat päätelmät tilanteesta. 
Tuumaan mielessäni, ”Kyllä mummo 
ymmärtää.”

Tullessani takaisin pirtti on tyhjä. Pyö-
rähdän ympäri ja näen keittiön ikkunas-

ta mummon kipuavan pyöräni selkään 
ja potkaisevan vauhtia liikkeelle läh-
teäkseen. ”Ei, ei, ei! Mummo!” epätoi-
voisena tupisen samalla, kun juoksen 
sukkasillani eteisen kautta hänen pe-
räänsä. Päästessäni pihalle, mummo on 
jo ehtinyt saada reippaasti etumatkaa ja 
suuntaa kohti lapsuutensa kotia. ”Mum-
mo! Pysähdy!” huudan. Mummo katsoo 
taakseen ja huomaa minut karjumassa 
pää punaisena. Mummon pyöräilyvauh-
ti vain kiihtyy, häntähän ajetaan takaa!
 
Tovin aikaa juostessani saavutan mum-
mon. Kysyn mummolta puuskuttaen 
samaan aikaan vierellä juosten: ”Mum-
mo, lähetäänkö juomaan kahavia?” 
Polkeminen pysähtyy ja vauhti hiljenee.  
Mummo katsoo minua hymyillen ja 
naurahtaa kavuten samalla pyörän se-
lästä pois. Otamme toisiamme kädestä 
kiinni kääntyessämme kohti Mummolaa 
ja yhteistä kahvihetkeä. 

Teija Viitajylhä

yhteys
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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!

Varmistathan kuntosalien aukioloajat 
koronan aikana.

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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omaishoitajaryhmien kokoontumiset 
kevät 2021

liminka
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ja 
muistisairaiden toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu seurakuntatalolla Pappilan-
tie 6,  
klo 13.30 – 15.00.
ma 22.2., ma 24.5. kevätjuhla, ma 26.4.
Ohjaajina Heini Karhumaa p.044 752 
1226 ja Katja Sangi.

muhOs
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
to 11.2., to 4.3., to 15.4., to 20.5.
Ohjaajina Leena Leskelä p.040 547 
0785 ja Sari Stenroth.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa 
klo 11.00 – 12.30.
ti 23.2., ti 2.3. virkistys/saunailta leiri-
keskus Loisteessa ilmoittautuminen 
Sarille, ti 27.4. ja ti 30.3.
Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie  
klo 14.00 – 15.30.
to 25.2. Ommaiskahvila, to 25.3., 
to 29.4., to 27.5.
Ohjaajana Riikka Herranen p. 050 430 
9233.

lumijoki
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä 
klo 15.00 – 16.00.
ma 22.2., ma 29.3., ma 31.5. 
Ohjaajana Anna Maija Parkkila p. 0400 
959 306.

Oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Oulunsalon seura-
kunnan toimitalon yläsalissa
klo 13.30 -15.00.
to 25.2., to 25.3., to 29.4. ja to 27.5.
Ohjaajana Maija Sivula p. 044 745 3853.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu Ojavilkin kerhotilassa 
klo 10.00
ti 16.2. Ommaiskahvila, ma 1.3., 
ma 12.4., ma 10.5. ja to 10.6. Ommais-
kahvila.
Ohjaajana Marja Ranta-Suomela 
p. 040 743 0382.
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Huom! Koronatilanteen vuoksi ilmoittaudu Ommaiskahvilaan viimeistään tapahtumaa 

edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. 
 

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

 

klo 10.00 Oletko omaishoitaja? Haluaisitko tavata muita omaishoitajia? 
Kaipaatko tukea jaksamiseen? Suomen Punaisen Ristin tarjoama tukitoi-
minta omaishoitajille. Toiminnasta kertoo SPR:n omaistyöntekijä Pia Jylänki. 

klo 10.00 Saisinko kuntoutusta kotiin? Aiheena omaishoitajien kotikuntou-
tus ja päivätoiminta, ODL Hoivapalvelut Oy. Oulun kaupungin muistikoordi-
naattorit esittäytyvät ja kertovat aivoterveydestä. 

 klo 10.00 Ajattele aivojasi – mieti muistiasi! Oulun Seudun Muistiyhdistyk-
sen aivoterveyslähettiläs kertoo tärkeitä asioita aivoterveyden ylläpitä-
miseksi ja muistin toimintaan. 

 klo 17.30 Nyt kysytään omaishoitajalta, miten sinä voit? Keskustelua joh-
dattaa aluevastaava Hanna Savela omaishoitajaliitosta. 

klo 10.00 Apuvälineet käyttöön! Taina Kosunen Camp Mobilitystä esittelee 
yleisempiä apuvälineitä, joita omaishoitajan on hyvä tietää. Marko Kailasuo 
Kailamed Oy:stä esittelee uutta innovaatiota, henkilönostinta. 

. klo 10.00 Askarruttaako digiasiat? Millaista tietoa on tarjolla? Tule kuunte-
lemaan vinkkejä, mistä ja millaista materiaalia digiasioihin voi netistä löytää. 
Asiantuntijana Raisa Yliaska, DigiJelppari-hanke, Caritas-Säätiö. 

 klo 17.30 Rakkauden kieliä on monenlaisia, millaisia ne ovat? Rakkauden 
kieli parisuhteessa, erityislapsiperheiden vanhemmille. Parisuhdekouluttajat 
ja vertaisohjaajat Minna ja Risto Jyrkkä. 

 klo 10.00 Jo joutui armas aika! Kesän avajaiset, musiikkia ja yhteislaulua! 
 

 

Ovet-valmennus® omaishoitajien tukena 
tuo eväitä omaishoitajuuteen

Valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien 
voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Valmennuksessa saat 
tietoa ja opastusta erilaisiin omaishoitajuutta koskettaviin teemoihin, kuten esim. hoiva- ja 
hoitotyöhön. Sinun ei tarvitse olla virallisen omaishoidontuen saaja. 

Sopimusomaishoitajilla tulee olla käytynä Oulun kaupungin omaishoitaja-valmennus, jotta 
voit osallistua yhdistyksemme OVET-valmennukseen. OVET-valmennus on osallistujille 
maksuton. 

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n opiskelijat huolehtivat omaishoidettavasta, mikäli 
omaishoitaja tarvitsee hoitopaikan hoidettavalleen. Pystymme tilojen puolesta tarjoamaan 
4:lle hoidettavalle paikan valmennuksen ajaksi. Ilmoittautuminen Marjalle! 

Ovet-valmennus® sisältää mm.

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

Päivämäärät
ma 17.5.2021 klo 15.00–18.00
ma 24.5.2021 klo 15.00–18.00
ma 31.5.2021 klo 15.00–18.00

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

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.5.2021 mennessä Marja Heikkinen p. 040 501 9119.
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Huom! Koronatilanteen vuoksi ilmoittaudu Ommaiskahvilaan viimeistään tapahtumaa 
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Huom! Koronatilanteen vuoksi ilmoittaudu Ommaiskahvilaan 
viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.  

 

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

 

17.2. klo 13.00–15.00 Ommaisraati etäyhteydellä. Ommaisraadissa  
aiheena omaishoidon vapaanpitomahdollisuudet ja mistä tietoa tueksi 
omaishoitoon? Tilaisuudessa on eri tahojen edustajia kertomassa toi-
minnasta. Mahdollisuus osallistua vain etäyhteydellä, lisätiedot ja il-
moittautumiset sari.vitikka@oulunkaari.com  

10.3. klo 13.00–14.30 Seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Aiheena Liikku-
malla terveyttä ja hyvinvointia elämään. Keskustelua johdattamassa 
omaistoiminnan ohjaaja Minna Hernberg, paikalla myös seurakunnasta 
diakonissa Jaana Kontio. 

11.3. klo 13.00–15.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijoentie 1237,  
Aiheena mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumisen keinoja 
omaishoitajan ja läheiset arkeen. Keskustelua johdattamassa omaistoi-
minnan ohjaaja Minna Hernberg ja omaishoidon ohjaaja Heini Kemola. 

15.3. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Omaishoitaja,  
miten pidät vapaata? Omaishoitajan vapaista kertoo sosiaaliohjaaja 
Katja Sangi ja tuetuista lomista ja kuntoutuskursseista kertoo omaistoi-
minnan ohjaajat Minna Hernberg ja Marja Heikkinen. 

18.3. klo 12.30–14.00 Kempeleen seurakuntatalolla, Tiilitie 1. Aiheena 
omaishoitajuudesta luopuminen, asiantuntijana omaistuen kehittäjä 
Teija Viitajylhä Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. 

22.3. klo 14.00 Päiväkeskuksessa, Töllintie 3. Vieraana fysioterapeutti 
Kaisa Kellokumpu Muhoksen kunnasta, aiheena siirtotekniikat hoiva-
työssä ja oman fyysisen kunnon ylläpitämisen tärkeys arjessa. 
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Huom! Koronatilanteen vuoksi ilmoittaudu Ommaiskahvilaan 
viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä klo 12 mennessä.  
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15.3. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Omaishoitaja,  
miten pidät vapaata? Omaishoitajan vapaista kertoo sosiaaliohjaaja 
Katja Sangi ja tuetuista lomista ja kuntoutuskursseista kertoo omaistoi-
minnan ohjaajat Minna Hernberg ja Marja Heikkinen. 

18.3. klo 12.30–14.00 Kempeleen seurakuntatalolla, Tiilitie 1. Aiheena 
omaishoitajuudesta luopuminen, asiantuntijana omaistuen kehittäjä 
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29.3. klo 10.00–11.30 Kunnanviraston Luotosalissa, Luovontie 176.  
Aiheena mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumisen keinoja 
omaishoitajan ja läheisen arkeen. Aiheeseen johdattaa Minna Hernberg 
ja Heini Kemola Oulun seudun omaishoitajat ry. 

12.4. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Esiintymään  
saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

22.4. klo 13.00–15.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijoentie 1237. 
Liikkumalla terveyttä ja hyvinvointia elämään, Minna Hernberg Oulun 
seudun omaishoitajat ry 
3.5. klo 14.00–16.00 Kivipirtin kokoustilassa, Meijerikatu 3. Vieraana  
kunnanjohtaja Vesa Anttila. Keskustelemme yhdessä omaishoitajien 
asioista. 

10.5. klo 17.00–19.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 32. Hyvän olon 
ilta: suolaista purtavaa ja mielen hyvinvointia, verratonta vertaistukea ja 
mukavaa yhdessäoloa. 

11.5. klo 17.00–19.00 Erityislapsiperheiden illanvietto Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12. Aluksi iltapalaa, sen jälkeen lap-
sille touhua ja tekemistä seurakunnan lapsityöntekijöiden ohjaamana. 
Vanhemmille omaa ohjelmaa, aiheella erityislapsen murrosikä. Mukana 
keskustelemassa Sari Haapakangas ja Aslak Rantakokko Vanhempainlii-
tosta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.  

Ilmoittautumiset 28.4 mennessä. Silja Airaksiselle p. 050 4636 301 tai 
silja.airaksinen@kempele.fi 

18.5. klo 11.00–15.00 Suvelan leirikeskuksessa, Pasontie 40. Hyvää oloa 
itselle ja läheiselle päivään kutsutaan erityisesti kiiminkiläisiä, jääliläisiä, 
yli-iiläisiä sekä ylikiiminkiläisiä omaishoitajia läheistensä kanssa. Päivä al-
kaa klo 11.00 hartaudella ja ruokailulla, jonka jälkeen vietetään päivää 
mukavan ohjelman parissa. Saunomismahdollisuus. Osallistumismaksu 
5 €. Ilmoittautumiset 5.5. mennessä Minna Hernberg 040 559 7766 
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26.5. klo 11.00–15.00 Leirikeskus Loistossa, Isoniementie 510. Omaishoi-
tajien virkistyspäivä, Hyvää oloa ja hemmottelua itselle ja läheiselle. 
Ruokailu, saunomismahdollisuus, tietoa kotikuntoutuksesta sekä muka-
vaa ohjelmaa ja verratonta vertaistukea. Ilmoittautuminen viimeistään 
10.5. Sari Lukalle 040 589 8362. 

 

27.5. klo 13.00–15.00 Järjestötalolla, Laurintie 3. Esiintymään saapuu 
Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

 

Virkistyspäivä kesäkuussa, lisätietoja lähempänä Minna Hernberg  
p. 040 559 7766. 

7.6. klo 17.00–19.00 Erityislapsiperheiden illanvietto Seurakunnan  
Kesäkoti Kolmikannassa, Kylmäläntie 55. Yhteistä toiminnallista ohjel-
maa pihalla. Sen jälkeen lapsille touhua ja tekemistä ja vanhemmille oh-
jelmaa kodalla, aiheena Millaista on vanhemman arki autismin kirjon tai 
ADHD-lapsen kanssa? Miten sujuu yhteistyö päiväkodin ja koulun 
kanssa? Tule mukaan keskustelemaan arjen apukeinoista muiden 
”nepsylasten” vanhempien kanssa. Tilaisuudessa ovat mukana Suomen 
Vanhempainliitosta Sari ja Aslak, jotka itsekin ovat erkkalasten vanhem-
pia. 

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Riikka Piipolle riikka.piippo@tyrnava.fi 
tai 050 5737 167. Ilta toteutetaan yhdessä Tyrnävän kunnan, Tyrnävän 
seurakunnan, Suomen Vanhempainliiton ja Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n kanssa. 

10.6. klo 12.00 Lähdetään yhdessä retkelle Marjaniemeen ulkoillen ja 
yhdessä luonnosta nauttien. Lisätietoja Minna Hernberg 040 559 7766. 

 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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Oululaisten omaishoitajien 
hyvinvointitarkastukset

Oululaiset omaishoitajat voivat käydä 
kahden vuoden välein Oulun kaupun-
gin tarjoamassa maksuttomassa hy-
vinvointitarkastuksessa omaishoitolain 
(3a§) mukaisesti. Hyvinvointitarkastuk-
sen piiriin kuuluvat oululaiset omaishoi-
tajat, joilla on voimassa oleva omaishoi-
tosopimus.

Hyvinvointitarkastuksen tavoitteena on 
omaishoitajien hyvinvoinnin, tervey-
den ja toimintakyvyn arviointi, ylläpi-
täminen ja edistäminen sekä sairauk-
sien ehkäiseminen ja tunnistaminen. 
Hyvinvointitarkastuksilla tavoitellaan 
ongelmien tunnistamista ja hoitamista 
mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa, ja samalla omaishoitajia tuetaan 
tekemään hänen omaa terveyttään 
ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja. 
Päähuomio on omaishoitajien jaksami-
sessa, tuen tarpeen tunnistamisessa ja 
kuormittumisen riskitekijöissä. Hyvin-
vointitarkastuksen esitietolomakkeet 
täytetään sähköisesti.

Voit laittaa viestin terveydenhoitajalle 
osoitteessa www.oulunomahoito.fi ja 
kertoa viestissäsi haluavasi omaishoi-
tajan terveystarkastukseen, minkä 
jälkeen terveydenhoitajasi ottaa sinuun 
yhteyttä joko Oulun Omahoidon viestil-
lä tai puhelimitse.

Halutessasi voit soittaa oman asuina-
lueesi terveydenhoitajalle.

Soittoaika on arkisin klo 12-12.30.

 ¤ Haukipudas, Kiiminki, Myllyoja  
p. 050 570 7764

 ¤ Kontinkangas, Kaakkuri, Oulunsalo 
p. 040 487 7167

 ¤ Tuira, Rajakylä, Kaijonharju 
p. 050 370 8372

tiedOte hyVinVointitarkastuksista 
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Muu kuin omaishoidon tuesta anne-
tussa laissa tarkoitettu omaishoitaja ei 
voi tehdä verotuksessaan vähennyksiä 
omaishoitoon liittyvistä kustannuksista. 
Omaishoidon tuesta annetun lain mu-
kaista hoitopalkkiota saava omaishoita-
ja voi vähentää verotuksessaan kysei-
sen tulon hankkimiseen liittyvät kulut 
ilman omavastuuosuutta. Kulujen vä-
hennyskelpoisuuden kannalta on mer-
kitystä sillä, mistä kuluista ja keneen 
liittyvistä kuluista on kyse.

1. hOidOsta aiheutuneet kus-
tannukset
Hoidettavan hoidosta aiheutuneet 
kustannukset ovat lähtökohtaisesti 
hoidettavan omia menoja. Esim. ku-
lut hoidettavan lääkärikäynneistä ovat 
hoidettavan omia kustannuksia, vaikka 
omaishoitaja olisi mukana saattajana. 
Myös hoidettavan kotiin hankitut hoi-
dossa tarvittavat laitteet, apuvälineet 
ja kalusteet ovat hoidettavalle kuuluvia 
kustannuksia. Tällaiset kulut ovat hoi-
dettavan vähennyskelvottomia elanto-
menoja, joita omaishoitajakaan ei voi 
vähentää verotuksessa, vaikka hän olisi 
ne maksanut.
Jos omaishoitajana on puoliso tai ala-
ikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan 
puolesta maksetut kulut eivät yleensä 
ole vähennyskelpoisia, sillä perusteella, 
että niiden suorittamisen katsotaan pe-
rustuvan puolisoiden tai vanhemman ja 
lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.

2. matkakustannukset
Hoidettavan kanssa samassa taloudes-
sa asuva omaishoitaja ei voi vähentää 

omaishoidon menojen 
vähentäminen VerOtuksessa

matkakustannuksia, joita hänelle aiheu-
tuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, 
esim. hoidettavan lääkärikäynneistä. 
Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan 
luona, hänelle voi kertyä vähennyskel-
poisia matkakustannuksia hoidettavan 
luona käynneistä ja hoidettavan asioi-
den hoitamisesta. Näistä aiheutuneet 
kustannukset voi vähentää verotuk-
sessa asunnon ja varsinaisen työpai-
kan välisten matkojen kustannuksina 
tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituk-
sin (omavastuu 750 euroa). Hoidettavan 
asioiden hoitamisesta omaishoitajal-
le aiheutuneet matkakulut, esimer-
kiksi hoidettavan lääkärikäynneistä, 
omaishoitaja voi vähentää tulonhankki-
miskuluina (ei omavastuuosuutta).

3. työhuonevähennys
Työhuonevähennyksen saaminen edel-
lyttää, että asuintilaa käytetään tulon-
hankkimistoiminnan tarkoituksiin. Hoi-
dettavan kanssa samassa taloudessa 
asuva ja kunnalta hoitopalkkiota saava 
omaishoitaja voi vähentää asunnossa 
tehtävän omaishoitotyön perusteella 
työhuonevähennyksenä 450 euroa/
vuosi. 
Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan 
kanssa samassa taloudessa, hän voi 
vähentää työhuonevähennyksenä 450 
euroa, jos hän tekee osapäiväisesti ja 
säännöllisesti kotonaan omaishoitoon 
liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai 
muita vastaavia paperitöitä.

Lähde: https://www.vero.fi/syventa-
vat-vero-ohjeet/kannanotot/70903/
omaishoidon-menot2/
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kirjavinkki: minä näen sinut

minä näen sinut. ulla Bracel-
lari, mediapinta oy. 2020. 

Minä näen sinut -kirjan sivuilta löytyy 
runoja, jotka kuvaavat erityislapsiper-
heen äidin ahdinkoa, kun arki kuluttaa 
ja itseään ei enää löydä. Saatikka pari-
suhdetta. Runokirjan sivuilta voit lukea 
erään vanhemman kasvutarinan, johon 
samassa tilanteessa olevan tai jo eron-
neen on helppo samaistua. ”Ajatukset ja 
tunteet valuivat paperille, kun ääntä ei 
löytynyt. Joskus hän ei jaksanut muuta, 
kuin kirjoittaa. Vuosien saatossa hänelle 
kasvoi ymmärrys siitä, ettei ero johdu 
aina vain toisesta osapuolesta. Se ei 
ole aina jonkun syy. Se voi olla useiden 
asioiden yhteinen summa.”

Pohjaton.

Missä on rakkaus?
Siellä olen minä.
Kuiskailemassa sinut uneen.
Suojelemassa, kun pelkäät.
Halaamassa, kun olet surullinen.
Pitämässä kiinni,
kun ote alkaa lipsua.

Missä on rakkaus?
Siellä olet sinä.
Elämässä jokaista päivääsi, 
kuin viimeistä.
Valaisemassa jokaista päivääni,
myös sitä pimeintä.
Kysymässä iltaisin, 
tässä pysythän?

Ei ole aikaa.
Ei ole paikkaa.

Siellä missä rakkaus on.

Se vain on.
Tunne pohjaton.
Sitä rakkaus on. 

Ulla Bracellari 
Pohjaton on runo omille pojilleni.

vuonna 2020 liittyneiden 
jäsenien kesken 

arvoimme 30 euron 
arvoisen lahjakortin.

vOittaja on lea niemelä
jäälistä. onnittelut!
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syksyn 2020 ommaisraatien koOntia Oulusta

syyskauden ommaisraadit

Syyskauden Ommaisraateja toteu-
timme Oulun seudun omaishoitokes-
kuksessa Ommaiskortteerissa, Hauki-
putaalla, Oulunsalossa ja Kiimingissä. 
Raadeissa oli 49 osallistujaa, mikä onkin 
ennätyksellinen määrä kiinnostuneita. 

Aiheena raadeissa oli mm. omaishoi-
tajien vapaan pitäminen. Keskustelua 
käytiin osallistujien kesken runsaasti sii-
tä, kuinka usein ja millä tapaa omaishoi-
tajat pitävät vapaata sekä millaisia 
toiveita omaishoitajilla olisi vapaiden pi-
tämiseen. Kiitokset kuuluvatkin jälleen 
Oulun kaupungin palveluohjausyksikön 
työntekijöille, jotka olivat mukana jaka-
massa tärkeää tietoa omaishoitajille.

ajankohtaista tietoa omaishoi-
dOntuen vapaista

Palveluohjaajat kertoivat, minkä alueen 
palveluohjaajina toimivat. He korosti-

vat erityisesti sitä, että heihin voi olla 
mahdollisimman matalalla kynnyksellä 
yhteydessä.

Vuorohoito keskittyy koronan aikana 
Hiirosenkotiin, mutta osa omaishoita-
jista ei halua tai pysty käyttämään tätä 
palvelua. Kun vuorohoitoa joudutaan 
rajoittamaan yhteen paikkaan on ym-
märrettävää, että se kuormittaa myös 
omaishoitajaa.

Perhehoito on myös yksi vaihtoehto 
vapaiden hyödyntämiseen, mutta se ei 
välttämättä sovi kaikille. Suositeltavaa 
olisi kuitenkin keskustella perhehoi-
tajan kanssa, voisiko heidän tarjoama 
palvelu olla sittenkin sopiva vaihtoehto. 
Osa perhehoitajista käy hakemassa hoi-
dettavan kotoa saakka.

Moniin kysymyksiin saatiin myös vas-
tauksia heti paikan päällä Ommaisraa-
deissa ja omaishoitajat sopivat yhtey-
denottoja palveluohjaajien kanssa.
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Omaishoitajat vaihtoivat kokemuksiaan 
terveystarkastuksista ja kannustivat toi-
siaan käymään tarkastuksissa. Omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen ja itsensä 
hoitamista muutenkin pidettiin hyvin 
tärkeänä asiana.

yksilöllinen ohjaus, tuki ja 
kannustus tärkeintä

Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta on 
tärkeää, omaishoitajan olisi hyvä osata 
ennakoida asioita ennen väsymistä.

Ohjausta tarvitaan omaishoidon tuen 
hakuun, jotta omaishoitaja saa lakisää-
teiset vapaat käyttöönsä.

Myös vapaan pitämiseen tarvitaan yksi-
löllistä tukea ja ohjausta, jos hoidettava 
ei haluakaan lähteä kodin ulkopuoli-
seen hoivaan tai hoidettava ei hyväksy 
ulkopuolisia hoitajia. Nämä asiat ovat 
usein suurin este sille, ettei omaishoi-
taja käytä vapaitaan. Tämmöisissä 
tapauksissa voisi omaishoitajaa ohjata 
esim. pitämään vapaata muulla tapaa 
tai palvelusetelin käyttöön.

Yhdistyksen ommaiskahviloista ja ver-
taisryhmistä saa tukea moniin asioihin 
mm. miten oppisi pitämään vapaata 
ilman syyllisyydentunteita.

Vuorohoitopaikat olisi hyvä myös saada 
laajemmin käyttöön heti kun koronara-
joitukset sen vain sallivat.

Omaishoitajille järjestetyt retket ja vir-
kistyspäivät saivat hyvää palautetta ja 
ovat toivottuja jatkossakin. Silloin tulee 
pidettyä vapaata ja voi lähteä virkistäy-
tymään yhdessä hoidettavankin kanssa.

Myös nämä Ommaisraati keskusteluti-
laisuudet koettiin tarpeellisiksi, koska 
myös niissä kuulee toisten kokemuksia.

erityislasten raati

Erityislasten vanhemmille suunnattu 
raati herätti myös paljon kiinnostusta ja 
paikalle saapui 29 henkilöä.

Aiheena oli erityisryhmien palveluoh-
jaus sekä millaisilla lausunnoilla ja 
kuvauksilla voidaan todentaa erityisen 
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huollon, hoidon ja hoivan tarve. Kuka 
arvioi hoidon ja palvelun tarvetta ja mil-
lä kriteereillä? Mikä painoarvo on lääkä-
rintodistuksella? Paikalla oli erityisryh-
mien palveluohjaajia sekä esimiehiä ja 
asiantuntijoita.

Aiheet herättivät erittäin paljon keskus-
telua minkä pohjalta voi päätellä, että 
erityislasten palveluiden palapeli on 
aika viidakko, eivätkä palvelut kaikkien 
kohdalla vastaa lapsen/nuoren tai per-
heiden tarpeita.

erityisryhmien palveluOhjaus

Palveluohjaukseen kuuluu kehitysvam-
maisten tiimi, vammaispalveluiden tiimi 
sekä mielenterveyspalveluiden tiimi. 
Lapsen/nuoren palvelutarvetta arvioi-
daan ja ne kirjataan hänen hoito- ja pal-
velusuunnitelmaan. EHO eli Erityishuol-
to-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan 
ne palvelut, jotka henkilö saa kehitys-
vammalain nojalla. EHO:n laatiminen 
ei kuitenkaan edellytä kehitysvamma-
diagnoosia.

miten lääkärilausunto Vaikut-
taa päätökseen?

Lääkärinlausunto voi yksinään olla aika 
suppea. Kuntoutussuunnitelmissa on 
paljon tietoa, pitkiä lausuntoja ja tie-
toja, jotka saattavat hukkua asiakirjan 
sisältöön. Samalla lausunnolla kuiten-
kin viestitään oppilaitoksille, erityis-
työntekijöille, terapeuteille, kaupungin 
toimijoille yms. Toimintakyvyn kuvaus 
ja aikuisilla työkyvyn kuvaus on äärim-

mäisen haasteellista, jotta se toimisi 
kaikille.

”Lääkäri voi suositella mitä vain, sitä ei 
voi määritellä tai kieltää. Mutta päätök-
siä ei tehdä lääkärin lausunnon perus-
teella. Lääkärin sana ei ole käsky tai 
komento. Lausunnossa pitää tulla ilmi 
tuen tarpeet” sanoo vaativan erityispal-
veujen osaamiskeskuksen palvelupääl-
likkö, ylilääkäri Jarmo Körkkö. 

Vaativien erityispalvelujen osaamis-
keskus tarjoaa yksilöllisiä palveluja 
eri–ikäisille henkilöille, joilla on vaikeita 
oppimishäiriöitä ja/tai kehitysvamma. 
Vaativien erityispalveluiden osaamis-
keskus on aiemmin toiminut nimellä 
Tahkokankaan palvelukeskus.

Minna Hernberg
Omaistoiminnan ohjaaja

 

         

 

 

 
 

 

 

 
Huom! Koronatilanteen vuoksi ilmoittaudu Ommaisraatiin 

viimeistään tapahtuma edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. 
 

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

 
 Keskiviikkona 3.3. klo 13.00–15.00 Haukiputaan seurakuntakeskus, 

Kirkkotie 10. 

 Keskiviikkona 7.4. klo 13.00–15.00 Kiiminki, paikka vielä avoin. 

 Torstaina 15.4. klo 10.00–12.00 Oulun seudun omaishoitokeskus Om-

maiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, mahdollisuus osallistua myös 

etäyhteydellä, ilmoittautumiset 14.4. klo 12 mennessä minna.hern-

berg@osol.fi 

 Torstaina 15.4. klo 13.00–15.00 Oulunsalon seurakunnan toimitalo, 

Vattukuja 2, 

Tilaisuuksien aiheena on: 

 Kuka kuulee omaishoitajaa? Omaishoitajan terveystarkastuksista kertomassa 
terveydenhoitajat Oulun kaupungilta. 

 Turvallinen arki omaishoitoperheessä, vinkkejä ja ratkaisuja arkeesi. Aihee-
seen johdattamassa omaishoidon ohjaajat Heini Kemola ja Marja Heikkinen  
 
Ommaisraati - keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoita-
vat ja ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien pa-
rissa työtä tekevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Tilai-
suudet ovat kaikille avoimia ja niihin voi tulla myös hoidettavan kanssa. 

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 
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Maanantaina 19.4. klo 17.30–19.30. 
Paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri 

Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

 

 Koulukuntoinen lapsi vaiko lapsikuntoinen koulu? Miten kodin, päiväkodin ja 
koulun sujuvalla yhteistyöllä ja keskinäisellä ymmärryksellä luodaan turvallinen 
ympäristö jokaiselle lapselle kasvaa, kehittyä, oppia sekä erityislasten kyseessä 
ollen – myös kuntoutua? Aslak Rantakokko, Suomen Vanhempainliitto 

 Mitä tarkoittaa opiskelu pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan? Oulun kau-
pungin alueellisen tuen palveluvastaava Marjut Kokko  

 Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen. Keskuste-
lemme niistä työpajoissa. 

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

Ilmoittautumiset pe 16.4. mennessä https://www.kyselynetti.com/s/ilmoittaudu 
tai minna.hernberg@osol.fi  

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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omaishoitajien tunnetaito-ohjaus

mitä tunnen? miten tunteet 
näkyVät minussa ja käytök-
sessäni? mitä teen, jos tunne 
tuntuu yliVoimaiselta? miten 
rauhOitan itseni? mitkä tar-
peet ovat tunteideni taka-
na?

Tunteet ovat aina viesti jostakin. 
Kurssilla opit tunnistamaan ja 
hyväksymään tunteesi sekä saat 
keinoja ratkoa tunteiden aiheut-
tamaa hankalaa oloa tai käytös-
tä. Vahvistamme tunnetaitoja 
ryhmässä erilaisten harjoitusten 
avulla.

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuoti-
aille omaishoitajille, jotka pohtivat 
hoidettavan siirtymistä kodin ulko-
puoliseen pitkäaikaishoivaan. 

Kurssin aloitus siirtynyt! Vielä ehdit 
mukaan!

kurssi alkaa ti 2.3.2021. 

Paikka: Caritas Metsolan Kartano 
Mielikintie 8, 90550 Oulu.

Kokoonnumme 4 kertaa. Kurssipäivän 
kesto 4 tuntia, sisältää välipalan.

Osallistujamäärä on rajattu. Otamme 
kurssin aikana huomioon THL:n suosi-
tukset.

lisätietoja ja ilmoittautuminen 
24.2. mennessä!

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

kOrtteeriuutisissa pääset jat-
kOssa seuraamaan osmon ja 
naapurin sOilin elämää 
as. oy omakortteerilla. 
Sarjakuva kuvaa tämän oululaisen rivi-
talon elämänmakuista arkea, vuoden 
aikojen vaihtumista ja naapurisuhteiden 
rakentumista. Sarjakuvan päähenkilöinä 
ovat Osmo ja Soili.

Osmo on rehti ja lämminsydäminen 
hyvän mielen tuoja. ”Mää oon tämmöne 
eläköityny miehenköriläs. Mulla on sel-
lasta pilikettä silimäkulumassa”, Osmo 
summaa. Tuumailevan ja rauhallisen 
ulkokuoren alla ajatus juoksee kuin ras-
vattu. Erilaisia asioita kehittyy niin Os-
mon oman arjen kuin koko naapuruston 

iloksi. Hänestä säihkyy lämpö ja 
elämänilo, joka leviää naapurustoonkin. 

Soili on vasta muuttanut isänsä kanssa 
Osmon naapuriin. Hän toimii omaishoi-
tajana isälleen Ensolle. Soili on särmä, 
säpäkkä ja muut huomioonottava nai-
nen. ”Vaikka välillä arkeni omaishoita-
jana onkin haastavaa, niin pyrin kiin-
nittämään erityistä huomiota asioihin, 
jotka ovat hyvin ja tuovat minulle hyvää 
mieltä” Soili tuumaa.

Sarjakuvaa ideoi ja piirtää Omaistuen 
kehittäjä Teija Viitajylhä 
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helmikuisena aamuna omakortteerissa

kuka on tehnyt meidän
lumityöt?

ja lumiukonkin!

as. Oy Omakortteeri
”nuoskalunta ja naapuriapua”

iltapäiVällä kaupasta tullessa
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elämänvaloa - kurssi

Oletko yli 65-vuOtias ja hoidet-
tavasi On hiljattain siirtynyt 
kOdin ulkopuoliseen pitkäai-
kaishoitoon?

Läheisen muutto hoivakotiin on suuri 
elämänmuutos, joka vaikuttaa elämään 
monella tavalla. Elämänvaloa -kurssilla 
tarjoamme tukea juuri tähän omaishoi-
tajuuden muutostilanteeseen. Mennei-
syyden ja nykyhetken hyväksymisen 
myötä on mahdollista löytää jälleen 
uskoa tulevaan.

Erilaisten toiminnallisten harjoituksien 
kautta kurssin tavoitteena on auttaa 
osallistujia löytämään omia voimavaroja 
ja vahvuuksia uudessa arjessa. Kurssin 
tavoitteena on myös vahvistaa sosiaali-
sia verkostoja sekä kehon ja mielen hy-
vinvointia. Lähdetään yhdessä matkalle 
kohti elämänvaloa ja merkityksellisem-
pää arkea!

Kurssin teemoina ovat menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus. Se koostuu 
kolmesta kahden päivän mittaises-
ta intensiivijaksosta. Kurssille valitaan 
enintään kahdeksan henkilöä haastat-
teluiden kautta.

kurssipäivät

 ¤ ti 23.3. ja ke 24.3.2021 Oulun palve-
lusäätiön Keskustan palvelukeskus

 ¤ ti 20.4. ja ke 21.4.2021 Oulun palve-
lusäätiön Keskustan palvelukeskus

 ¤ ti 18.5 ja ke 19.5.2021 Lomakoti On-
nela

hinta

Kurssin omavastuu 50€ (sis. aamu- ja 
iltapäiväkahvit, lounaat sekä yhden yön 
majoituksen täysihoidolla Lomakoti 
Onnelassa) 

hakeminen

Elämänvaloa -kurssille hakeminen ja 
lisätiedot Kaisalta tai Teijalta:
 
Teija Viitajylhä, p. 0400 167 764,
teija.viitajylha@osol.fi       

Kaisa Hartikka, p. 0400 168 792, 
kaisa.hartikka@osol.fi 
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kOhti elämänvaloa -kurssia

jOillakin Virallinen omaishoi-
tajuus päättyy hOidettavan 
siirryttyä kodin ulkopuoliseen 
pitkäaikaishoivaan. 
Vaikka läheinen olisi siirtynyt uuteen 
kotiin niin omaisen rooli säilyy edelleen. 
Tämä muutostilanne on uusi ja ennen-
kokematon ja se tulee joskus varoitta-
matta.
 
Muutos aiheuttaa monenlaisia tunteita 
ja niiden voimakkuus saattaa yllättää. 
Toisaalta saattaa ihmetyttää sekin, jos 
mikään ei tunnukaan miltään ja olo 
on aivan turta ja tyhjä. Tämä omaisen 
kokema muutostilanne on eräänlainen 
kriisivaihe elämässä ja siksi on aivan 
tavallista, että ihmiset reagoivat siihen 
eri tavoin.

Kun on tottunut huolehtimaan, hoita-
maan, pesemään, siivoamaan, kok-
kaamaan, valvomaan ja auttamaan, 
muutoksen jälkeen voi tulla pudotus. 
Itsellenikö vain tekisin ruokaa? Ketä 
varten siivoan? Mikä merkitys ja tarkoi-
tus elämälläni on? Kuka minua enää 
tarvitsee, olenko hyödytön? Kuka mi-
nua rakastaa? Yksinäisyyttä voi kokea 
mielessä sekä tyhjissä ja hiljaisissa 
huoneissa.

Ystävät ja sukulaiset kannustavat: 
”Nauti nyt kun sinulla on aikaa itsellesi!” 
Mutta, mistä pitäisi nauttia, jos mikään 
ei tuota iloa? Syyllisyyttä kokee siitäkin, 
jos ei jaksa tai halua käydä päivittäin 
hoivakodissa. Joskus tekisi mieli olla 
siellä koko ajan, lähellä. Läheistään hoi-
taneena tietää parhaiten, miten häntä 

tulisi kohdata ja hoitaa. Ajoittain voi tun-
tua vaikealta luottaa siihen, että kaikki 
sujuu hyvin.

Muutokseen sopeutuminen vaatii aikaa. 
On hyödyllistä, jos tilannetta on poh-
tinut jo ennalta ja siihen olisi jollakin 
tavalla valmistautunut. Sopeutumista 
ei voi kuitenkaan jouduttaa tai tuntei-
ta sysätä syrjään. Muutostilanteeseen 
liittyy paljon erilaisia tunteita; surua 
ja luopumista, mutta toisaalta myös 
helpotusta. Tunteiden tunnistamista ja 
sietämistä joutuu opettelemaan ja poh-
timaan keinoja, millä niitä saa käsiteltyä 
ja purettua.

Monet omaiset kuvaavat, että puhumi-
nen auttaa. Helpottaa kun on yhteys, 
joku kuuntelee ja ymmärtää. Lohtua, 
tukea ja mielihyvää voi saada myös 
luonnosta, taiteesta tai itselle mie-
luisasta tekemisestä. Vähitellen arki 
alkaakin muovautua uudenlaiseksi ja 
omannäköiseksi.

Järjestämme tänä keväänä Elämän-
valoa-kurssin juuri tähän elämänvai-
heeseen. Siellä arvokkaana asiana on 
vertaisilta saatu tuki sekä aikaa asioiden 
käsittelylle. Joskus elämän muutosvai-
heet tuntuvat raskailta, mutta vaikeista 
ajoista voi kuitenkin selvitä. Jokaisessa 
uudessa päivässä on mahdollisuus löy-
tää toivoa tuovaa valoa. Elämänvaloa. 

Kaisa Hartikka 
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tukena muutoksessa - 
yksilöllinen tuki

Oletko yli 65-vuotias omaishoitaja ja 
pohdit hoidettavasi siirtymistä kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan? Tai 
onko hoidettavasi juuri siirtynyt hoiva-
kotiin?

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

Kaisa Hartikka 
Vastaava omaistuen kehittäjä
Sosionomi (AMK)
p. 0400 168 792
 
Teija Viitajylhä 
Omaistuen kehittäjä
Toimintaterapeutti (AMK)
p. 0400 167 764

keväisin:

 ¤ Tukena muutoksessa -ryhmä
 ¤ Omaishoitajien tunnetaito-ohjaus
 ¤ Tietoa tulevasta – tukena muutok-

sessa -infotilaisuus
 ¤ Elämänvaloa-kurssi

syksyisin:

 ¤ Tukena muutoksessa -ryhmä
 ¤ Omaishoitajien tunnetaito-ohjaus
 ¤ Tietoa tulevasta – tukena muutok-

sessa -infotilaisuus
 ¤ Arjen avaimet -ryhmä
 ¤ Millaisella tuolilla istut? -aloitusta-

pahtuma kaikille hankkeesta kiin-
nostuneille

Sinisellä painetut ryhmät, kurssit ja info-
tilaisuus ovat suunnattu omaishoitajille, 
jotka pohtivat hoidettavan siirtymistä 
kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan.
 
Vihreällä painetut kurssi ja ryhmä ovat 
niille omaisille, joiden läheinen on juuri 
siirtynyt hoivakotiin.

Kysy rohkeasti alkavista ryhmistä tai 
kursseista Teijalta tai Kaisalta.

tukena muutoksessa 
-hankkeen toimintaa 

yli 65-Vuotiaille 
omaishoitajille
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tietOa tulevasta - 
tukena muutoksessa

infotilaisuus omaishoitajalle, joka 
pOhtii hoidettavan siirtymistä kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon.

Aika: Pe 16.4.2021 klo 14.00-15.30.
Paikka: Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47, Oulu.

Asiantuntijoina:
Heli Lukkari, palveluohjaaja, Oulun kau-
punki, SAS-tiimi
Heidi Kuukasjärvi, palveluohjaaja, Oulun 
kaupunki, SAS-tiimi
Heini Kemola, omaishoidon ohjaaja, 
Oulun seudun omaishoitajat ry

Tietoa ja keskustelua mm. näistä toi-
votuista aiheista:

 ¤ Missä vaiheessa pitkäaikaishoitoon 
siirtyminen on ajankohtainen?

 ¤ Miten prosessi etenee? 
 ¤ Millaisia hoitopaikkoja on hoidetta-

valle? Tietoa eri mahdollisuuksista.
 ¤ Saako valita eri hoitopaikkojen välil-

lä, miten niitä esitellään?
 ¤ Tietoa palveluasumisen hinnoit-

telusta ja maksukattoon liittyvistä 
asioista.

 ¤ Miten puoliso selviää taloudelli-
sesti, kun hoidettava siirtyy pitkäai-
kaishoivaan?

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautumi-
nen ja osallistujamäärää on rajattu. Etä-
osallistuminen mahdollista Teams-yh-
teydellä.

Ilmoittautuminen 14.4. mennessä 
Kaisa Hartikka p. 0400 168 792 tai kaisa.
hartikka@osol.fi.

sielun sisaruus 
tukena muutoksessa

Tukena muutoksessa -ryhmään osallis-
tui omaishoitajia, jotka pohtivat hoidet-
tavan siirtymistä pitkäaikaishoitoon. 
Ryhmä kokoontui 2020 vuoden syksynä 
yhteensä seitsemän kertaa. Ryhmäker-
roilla pohdittiin mm. miten minusta tuli 
omaishoitaja, millaisella tuolilla istun 
tällä hetkellä, mitkä ovat voimavarani 
ja vahvuuteni sekä miten ne näkyvät 
arjessa. Olemme myös olleet tunteiden 
ja tunnetaitojen äärellä mielenhyvin-
voinnin näkökulmasta. Yhdellä ryhmä-
kerralla aiheena oli omien toiveiden, 
haaveiden ja unelmien sekä niiden 
saavuttamiseen johtavien askeleiden 
pohtiminen: Mitkä ovat askeleeni kohti 
mielekkäämmän ja merkityksellisem-
män elämän elämiseksi? Ryhmä tarjosi 
kokonaisuudessaan osallistujille tukea 
nykyhetkeen ja valmistavaa tukea 
omaishoitajuuden muutostilanteeseen. 

Ryhmäläiset ideoivat ryhmänsä nimeksi 
Sielun sisarukset. Ryhmän tutustuessa 
toisiinsa ja toisten omaishoitotilantei-
siin saikin Sielun sisarukset toteamaan, 
kuinka tärkeää on kuulla, että ei ole 
yksin. Ryhmässä samaistuttiin muiden 
kertomiin asioihin, ajatuksiin ja tuntei-
siin, vaikka omaishoitotilanteet olivatkin 

vaikeita päätöksiä, arkea, 
tunteita, unelmia,

vahvuuksia, vOimavaroja ja
vertaistukea
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erilaisia. Vertaisuuden kokeminen ja 
vertaistuen saaminen ryhmästä olivat 
ryhmän mielestä tärkein asia. Luulenpa, 
että juuri siksi ryhmän nimeksi muotou-
tui Sielun sisarukset. Osallistujat ker-
toivat ryhmäkerroilla saaneensa myös 
uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen 
sekä selkeyttä omaan omaishoitotilan-
teeseensa.

Ryhmän ohjaajana on ollut ihana huo-
mata, kuinka tärkeäksi ryhmään osal-
listuminen koettiin. Keskustelua syntyi, 
kuulumisia ja ajatuksia vaihdettiin sekä 
kuunneltiin välittävästi mitä toisella on 
sydämellään jaettavana. Sielunsisaruut-
ta parhaimmillaan.

Teija Viitajylhä
Omaistuen kehittäjä

vertaistuki oli
ykkösjuttu

Vuokko Leinonen toimii omaishoitajana 
ja osallistui syksyn Tukena muutokses-
sa -ryhmään. Vuokon mielestä ryhmäs-
sä oli parasta, kun sai tutustua uusiin 
ihmisiin ja sai vertaistukea. Ryhmässä 
kaikki saivat kertoa elämäntilanteis-
taan ja omaishoitajuuteen liittyvistä 
haasteista. Vaikka haasteet olivatkin 
erilaisia, niin muiden tilanteiden kuule-
minen helpotti omaa oloa. Vuokko koki 
saaneensa vertaistukea ja hänelle tuli 
tunne, että ei ole yksin. ”Vertaistuki oli 
ykkösjuttu!”

Vuokko kertoo saaneensa ryhmään 
osallistumisesta voimavaroja ja roh-
keutta pitää hoidettavan puolia. Hän 
kokee tärkeänä, että hoidettavat saa-
vat hyvää hoitoa ja huolenpitoa myös 
vuorohoitojaksoilla. Omaishoitaja, joka 
rohkenee nostaa asioita esille, vaikut-
taa näin myös muiden kuin pelkästään 
oman läheisensä hoitotasoon, Vuokko 
tuumaa.

Vuokon mielestä oli ihanaa, kun sai 
lähteä pois kotoa. Ryhmä oli Vuokol-
le omaa aikaa ja aivojen tuulettamista. 
Hän koki ryhmän hyvänä ja toteaa, että 
näitä on hyvä järjestää jatkossakin.
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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- 
jäsentiedotteen kolme kertaa vuo-
dessa.

 ¤ Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Omaishoitajaliiton julkaiseman  
Lähellä-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-etukort-
tia 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.

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
 ¤ 11.2. klo 17-19
 ¤ 11.3. klo 17-19
 ¤ 8.4. klo 17-19
 ¤ 20.5. klo 17-19

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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Tarjoamme lyhytaikaista hoitoa kehitys-
vammaisille ja vammaisille henkilöille Jäälissä
 

Lyhytaikaishoidon viihtyisät ja kodikkaat tilat sijaitsevat 
palvelukoti Caritas Kompassin rauhallisessa pihapiirissä (os. 
Laivatori 3-5). Henkilökunnallamme on vahvaa osaamista ja 
kokemus vammaistyöstä. 

Palvelemme niin lapsia, nuoria kuin aikuisia omilla jaksoillaan. 
Yksikkö on pieni (4-5 asiakasta), joten voimme tarjota rauhalli-
sen ympäristön ja yksilöllistä hoitoa. 

Kysy lisää: palveluohjaaja Tuija Hyväri, 050 375 8276,  
tuija.hyvari@caritaslaiset.fi

”Tervetuloa meille!
Haluamme, että 

meillä viihdytään ja 
kuuntelemme 
mielellämme 

perheen toiveita.”
Elina ja Virpi

www.caritaslaiset.fi
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Tutustu palvelutarjontaamme: www.sportoulu.fi

Omaishoitajien 
kuntoutusta Rokualla

Kuntoudu Rokuan luontoympäristössä, 
kylpylähotellin palveluiden äärellä.
Lisätietoja: kuntoutus@rokua.com

Oma hyvinvointiloma vapaa- 
päivien ajalle. Omaishoitajan loma 
jäsenille 65€/vrk/hlö (norm. 76€)

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
Lomavaraukset: myynti@rokua.com tai p. 020 7819 200

www.rokua.com/kuntoutus
Seuraa somessa:
 /rokuakuntoutus

p. 020 7819 277 
kuntoutus@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ

Hyvinvointia ja jaksamista tukevaa toimintaa  
omais hoitajille ja heidän läheisilleen.

• Koulutuksia arjen tueksi
• Vapaaehtoisten tarjoamaa kes kustelu apua ja ystävä toimintaa
• Vertaistukea ja ryhmätoimintaa
• Hyvinvointipäivät

Punaisen Ristin tarjoamat palvelut on tarkoitettu kaikille omaishoito
tilan teessa oleville perheille riippumatta siitä saako kunnallista omais
hoidon tukea. Toiminta perustuu vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat saaneet perehdytyksen tehtäviinsä 
ja sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen. 

Omaishoitaja, älä jää yksin.

Tule mukaan ja kysy lisätietoja: Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija  
Pia Jylänki p. 0401479350 tai pia.jylanki@redcross.fi

www.omaishoito.fi

Suomen Punainen Risti 
omaishoitoperheiden tukena
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Kotikuntoutus on turvallista myös korona-aikana
On tärkeää pitää huolta omasta ja lähimäisen kunnosta korona-aikana. Toteutamme turvalli-
sesti omaishoitajille ja -hoidettaville suunnattua kotikuntoutusta. Kotikäynneillä otamme aina 
huomioon asiakkaan turvallisuuden huolehtimalla käsihygieniasta sekä käyttämällä 
kasvomaskia.

Kotikuntoutus on  11 kuukauden kestävä jakso, jossa tuemme asiakasta hyvinvoinnista 
huolehtimisessa, eri tuki- ja palvelumuotojen hakemisessa sekä kodin turvallisuudessa. Koti-
käynnit tekevät ODLHoivapalvelut Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ja se on virallisille 
omaishoitoperheille maksutonta.

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

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

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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