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Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri on 
suljettuna 28.6.-30.7. välisen ajan.
Yhdistyksen syyskokous pidetään 26.10. klo 18.00.

yhdistyksen hallituksen kOkoOnpano 2021
hallituksen puheenjOhtaja
Keväjärvi Marja, puh. 040 414 4646, 
marja.kevajarvi10@gmail.com

Varsinaiset jäsenet
Pitkänen-Koli Taina, varapuheenjohtaja  
Oinas Rita, Rundelin Kaisu ja Unnbom Urpo.

Varajäsenet
Björnholm Arja, Laitinen Janne, Jurmu Liisa ja Jurvelin 
Pirkko.

sihteeri
Salminen Minnamaria.

julkaisija 
Oulun seudun 
omaishoitajat ry.
Isokatu 47, katutaso
90100 Oulu

päätOimittaja 
Minnamaria Salminen
minnamaria.salminen@
osol.fi

taitto
Johanna Sumén
johanna.sumen@osol.fi

jakelu
Jäsenet ja toimialueella 
toimivat yhteistyökump-
panit

painOs
1000 kpl

painOpaikka
Suomen Uusiokuori Oy

Yhdistyksen tiedotus ja ajankohtaiset asiat

Toimintaa omaishoitajille

Erityislapsiperheille

Etäomaishoitajille

Tukea muutosvaiheen omaishoitajille

lehden VärikoOdit
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tOiminnanjOhtaja
Minnamaria Salminen  040 566 5865

tOimistO  08 882 1690

Viestintäsihteeri
Johanna Sumén 040 350 5955

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
Tuukka Reinikainen 040 771 1832

Omaistuen kehittäjät
Kaisa Hartikka  0400 168 792
Teija Viitajylhä  0400 167 764

esr-hankkeen työntekijät
Kati Jauhiainen  040 1284 257 
Matilda Mommo 040 1284 423

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@osol.fi

OVet auki ja pannu kuumana 
arkisin klO 10.00-14.00

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

Me neuvomme ja autamme selvittä-
mään tilanteita ja löytämään apukana-
via. Kuka tahansa omaisensa hoidossa 
tukea tarvitseva on lämpimästi terve-
tullut juttelemaan, sinun ei tarvitse olla 
virallinen omaishoitaja tai yhdistyksen 
jäsen. Voit tulla ilman ajanvarausta tai 
sen kummempaa asiaa.

yhdistyksen yhteystiedOt

yhdistyksen nettisiVut

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

Oulun seudun omaishoitajat 

@ommaiskortteeri

@ommaiskortteeri

bit.ly/osolvideot
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ValOa korOnatunnelin pÄÄssÄ

Vuosi sitten kirjoitin Kortteeriuutisiin 
näillä sanoilla: ”Nyt kun kesä on koitta-
nut, uskon ja toivon, että pääsemme pa-
laamaan pikkuhiljaa uuteen normaaliin. 
Mitä se sitten tarkoittaa, jää nähtäväksi. 
Toivottavasti se kuitenkin tarkoit-
taa sitä, että omaishoitajia 
kuullaan, kuunnellaan 
ja autetaan selviä-
mään ja jaksamaan. 
Me yhdistyksenä 
haluamme antaa 
toivoa ja tukea, 
niillä keinoilla, 
joilla se on mah-
dollista. Kuiten-
kin toivomme 
tapaavamme 
teitä kasvok-
kain, sillä mitkään 
virtuaaliset tavat 
kommunikoida eivät 
korvaa aitoa läsnäoloa 
ja kohtaamista.” En olisi us-
konut, että vuoden päästä, tässä 
hetkessä, voin kirjoittaa tämän saman 
tekstin. Verrattuna vuoden takaiseen 
aikaan minulla on kuitenkin paljon luot-
tavaisempi olo tulevaan ja siihen, että 
todellakin pääsemme elämään taas 
normaalisti, tavaten ja halaten toisiam-
me.

Yhdistyksessä alkuvuosi meni jo osit-
tain ”koronarutiinilla”. Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommaiskortteeri on 
ollut koko alkuvuoden auki, pienimuo-
toisia tapahtumia on järjestetty, sekä 

omaishoitajia autettu ja kohdattu. Ensi 
syksyn suunnitelmat ovat valmiina ja 
työntekijämme odottavat innolla, että 
pääsemme tapaamaan teitä, kohtaa-
maan ja tukemaan.

Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi uu-
den strategian yhdistyksen toimin-

taan vuosille 2022-2026. Sen 
mukaan visio vuoteen 

2026: ”Yhdistys on 
vahva asiantuntija ja 

vaikuttaja. Moni-
puolinen toiminta 
tavoittaa kaiken-
laiset omaishoi-
toperheet 
verkostomaisel-
la toiminnalla, 
tuottaen iloa ja 

hyvinvointia koko 
toiminta-alueella.”

Toimintamme tee-
mat tulevat seuraavien 

vuosien ajan olemaan: 

”Tuemme omaishoitoperheitä heil-
le sopivalla tavalla” - Yhdistys tu-
kee omaishoitoperheitä heille sopivin 
muodoin. Palvelupaletissa on riittävästi 
tarjontaa erilaisissa elämäntilanteissa 
oleville omaishoitajille. 

”Toimintamme on aktiivista ja moni-
puolista” - Yhdistys tarjoaa laaja-alai-
sesti ja ammattitaitoisesti tukea, tietoa 
sekä toimintaa ja tekemistä yhdessä 
kumppaneidensa kanssa. Yhdistys 
jatkaa aktiivista edunvalvonta- ja vai-

tOiminnanjOhtajan tervehdys                                                    
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kuttamistoimintaa tehden sitä samalla 
näkyväksi.
 
”Meillä on tarjolla tietoa ja taitoa” - Yh-
distys on tunnettu omaishoidon asian-
tuntija. Asiantuntijatietoa tuotetaan ja 
jaetaan muiden toimijoiden kanssa.

”Tuomme toivoa elämään ja arkeen” - 
Yhdistys tarjoaa omaishoitajille tukea ja 
mahdollisuuden säilyttää toivon elä-
mässään. Yhdistys haluaa välittää po-
sitiivisia tunteita omassa toiminnassaan 
ja ympäristössään.

Näiden ajatusten myötä toivotan teille 
kaikille ihanaa kesää!

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja

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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hallituksen pakeilta

OmakOhtaisia kokemuksia 
jousi-hankkeeseen liittyen

Yhdistys on saanut kolmivuotisen 
rahoituksen STEA:lta JOUSI-hankkee-
seen. Hankkeen tarkoituksena on vah-
vistaa erityislapsiperheiden muutos-
resilenssiä eli sopeutumista lapsen tai 
vanhemman elämänkaaren eri muutos-
vaiheisiin.

Ensimmäisenä alatavoitteena on van-
hempien yksilöllisen tuen kautta vah-
vistaa elämänkaaren muutosvaiheisiin 
liittyvää vanhemmuutta ja omaishoita-
juutta. Toisena alatavoitteena on elä-
mänkaaren muutosvaiheisiin liittyvien 
ryhmämuotoisten toimintojen avulla 
vahvistaa vanhemman muutosresilens-
siä. 

Muutosvaiheita tässä hankkeessa ovat 
eri tilanteet erityislapsen syntymästä 
lapsen kuolemaan saakka sekä van-
hempien eri vaiheet näissä eri tilanteis-
sa. Vanhempien osalta nämä tilanteet 

liittyvät mm. töihin siirtymisiin, avioeroi-
hin, omiin sairastumisiin tai esimerkiksi 
toisen vanhemman poismenoon.

Erityislapsen vanhempana olen viimeis-
ten lähes neljänkymmenen vuoden ai-
kana käynyt läpi näitä eri vaiheita. Nuo-
remman poikani syntymä kesällä 1982 
oli iloinen perhetapahtuma, eikä silloin 
vielä ollut nähtävissä hänessä mitään 
erityistä, terve poikalapsi. Vasta hä-
nen ollessa noin kolmivuotias, hänellä 
todettiin kromosomimuutoksen aiheut-
tama kehitysvamma. Asia oli tietysti 
perheellemme järkytys, mutta alku- 
shokista selvittyämme elämämme jat-
kui lähestulkoon entiseen tapaan. Moni 
asia piti kylläkin laittaa uuteen tärkeys-
järjestykseen, mm. töihimme liittyvät 
tulevaisuuden suunnitelmat ja totesim-
me luonnollisesti myös, että monenlai-
sia haasteita tulee jatkossa olemaan eri 
tavalla kuin ns. normaaliperheillä. 

Haasteet liittyivät jo silloin esim. erityis-
lapsille sopivien hoitopaikkojen saa-
miseen ja koulunkäynnin aloitukseen. 
Koulunkäynti oli aloitettava Oulussa, 
vaikka asuimme Kempeleessä. On kui-
tenkin todettava, että kaikki asiat järjes-
tyivät suhteellisen kivuttomasti, kiitos 
Kempeleen kunnan silloisen palveluoh-
jausyksikön, vai millä nimellä näitä pal-
velutoimintoja silloin nimitettiinkään. 

Omaishoitajuudesta ei ainakaan mei-
dän perheessä 80-luvulla ja 90-luvul-
lakaan ollut mitään käsitystä, käsite tuli 
meille tutuksi vasta muutettuamme 
Ouluun vuonna 2003. Kempeleessä 
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asuessamme vertaistukea eri tilantei-
siin saimme lähinnä vastaavassa tilan-
teessa olevilta perheiltä ja paikalliselta 
kehitysvammaisten tukiyhdistykseltä, 
jossa itsekin aktiivisesti toimin. 

Peruskoulun jälkeen tulivatkin eteen 
seuraavat haasteet.  Me molemmat 
vanhemmat olimme työelämässä, 
erityisnuorellekin olisi saatava jotain 
mielekästä tekemistä, työtä tai päivä-
toimintaa. Erinäisten haasteiden kautta 
näihinkin toimintoihin on aina kuitenkin 
päästy niin Kempeleessä kuin Oulussa-
kin. Erityislapsethan ovat kaikki erilaisia, 
kukin tarvitsee tukea omien taipumus-
tensa ja rajoitustensa mukaisesti. Myös 
sopivan sijaishoitopaikan löytäminen 
vanhempien vapaapäiviksi on ollut 
haastavaa. Kaikki tarjotut sijaishoitopai-
kat ja päivätoimintapaikat eivät sovel-
tuneet rauhallisesta elämänrytmistä ja 
ympäristöstä pitävälle pojallemme.

Muutettuamme Ouluun v. 2003 saimme 
kunnan sosiaalityötekijältä tietoomme, 
että olemme oikeutettuja omaishoi-
don tukeen. Teimme hakemuksen 
omaishoidon tuesta, vaimoni toimi poi-
kamme omaishoitajana vuonna 2012 ta-
pahtuneeseen sairastumiseensa saak-
ka. Tämä vakava sairastuminen johti 
vaimoni poismenoon, jonka jälkeen 
minä toimin poikamme omaishoitajana, 
kunnes hän v. 2015 muutti nopealla yh-
teisellä päätöksellä ryhmäkotiin. Asiaa 
oli kyllä valmisteltu jo pitkään, mutta 
päätös piti tehdä sopivan kohteen löy-
dyttyä nopeasti.

Tämä muutostilanne onkin varmas-
ti monissa erityislapsiperheissä se 
kaikkein suurin ja vaikein tilanne johon 
tukea, valmentautumista ja valmis-
tautumista monin eri tavoin kaivataan. 
Omalla kohdallani tämä tilanne oli 
varmaan yksi vaikeimmista päätöksistä 
ja luopumisista. Onneksi en ollut asian 
kanssa yksin, vaan läheiseltä ystäväl-
täni sain tukea ja kannustusta tähän 
päätökseen. 

Nämä kaikki edellä kuvaamani tilanteet, 
joita on toki paljon muitakin, kuvaa-
vat mielestäni juuri sitä tarvetta, johon 
nyt alkava JOUSI-hanke tähtää. Toivon 
hankkeelle onnea ja menestystä ja toi-
vottavasti hankkeeseen löytyy moni-
puolisesti erilaisia perheitä erilaisissa 
haastavissa muutostilanteissa. Hank-
keen tuloksiahan tullaan luonnollisesti 
soveltamaan ja juurruttamaan käytän-
töön alueellamme ja toivottavasti myös 
valtakunnallisesti.

Hyvää kesää kaikille toivottaen

Urpo Unnbom  
Hallituksen jäsen
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O M A I S H O I T O -

F E S T A R I T

 

K O K O  P E R H E E N  I L O I N E N

V I I H D E T A P A H T U M A

M u s i i k k i a , t a n s s i a , t i e t o a !
T e h d ä ä n  o m a i s h o i t o a  t u t u k s i !

S Ä Ä V A R A U K S E L L A  T O I M I N T A  P E L K Ä S T Ä Ä N  

O M M A I S K O R T T E E R I S S A ,  I S O K A T U  4 7 ,  K A T U T A S O .

12.  ELOKUUTA 2021 ,  KLO 16.00-19.00

MANNERHEIMINPUISTOSSA

Tien toisel la puolel la  Ommaiskortteerissa jäätelöbaari
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tule mukaan 
yhdistyksen jäseneksi!

jäsenkampanja 2021
Nyt kannattaa liittyä yhdistyksen 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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edunValVontaa ja vaikuttamista - palsta

kuntavaalipaneeli

Kuntavaalit on pidetty ja uudet val-
tuutetut aloittavat elokuussa työnsä. 
Oulun seudun omaishoitajat ry ja Oulun 
Kehitysvammaisten Tuki ry järjestivät 
yhteistyössä ”Meidän kaikkien kunta 
– omaishoidolla on väliä” -kuntavaali-
paneelin 4.5.2021. Paneelisteiksi oli kut-
suttu kaikkien puolueiden ehdokkaita ja 
mukana paneelissa olivat Tarja Tapa-
ninaho Oulun Vihreät, Anna Poropudas 
Oulun Kokoomus, Olli Kohonen Oulun 
Vasemmisto, Eero Tervonen Oulun 
Demarit, Suvi Helanen Oulun Keskusta, 
Marja-Leena Kemppainen Kristillisde-
mokraatit Oulu, sekä Tiina Wiik ASYL.

Tilaisuuden juontajana toimi Salla 
Jämsén Oulun seudun omaishoitajat 

ry:stä ja toisena vastuuhenkilönä oli 
Sirpa Lukka Oulun Kehitysvammaisten 
Tuki ry:stä. Paneelissa keskusteltiin ke-
hitysvammaisten ja muiden erityislas-
ten, sekä muihin omaishoitotilanteisiin 
liittyvistä asioista. 

kysymyksiä osallistujille

Osallistujat vastasivat ja ottivat kantaa 
muun muassa seuraavin kysymyksiin: 

 Z Millaisia kehittämistarpeita näet 
omaishoitoperheiden, kehitysvam-
maisten ja muiden erityisryhmien 
tukemisessa Oulussa? 

 Z Kaikki perheet eivät kuitenkaan ole 
omaishoidon tuen piirissä, miten 
tukisit näitä perheitä? Miten varmis-
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taisit, että vammaisten lasten per-
heet saavat ajoissa tukea perheen 
jaksamiseen? Millä keinoilla tämä 
varmistetaan? 

 Z Kun sote-uudistus toteutuu ja 
saamme uuden hyvinvointialueen, 
se tarkoittaa, että sote-palvelut siir-
tyvät pois kuntien vastuulta. Kuntien 
vastuulle kuitenkin jää omaishoito-
perheiden terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen. Mitä se konkreet-
tisesti sinun mielestäsi tarkoittaa? 
Millaisena pidät kolmannen sektorin 
roolia kunnassa tehtävän hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen kan-
nalta? Millaista yhdistysyhteistyötä 
haluaisit kehittää kuntapäättäjänä?

OmaishoitajaliitOn Vaalitavoit-
teet

Omaishoitajaliitto julkaisi ennen vaaleja 
omat vaalitavoitteensa ja ne nousivat 
myös esille tapahtuman alussa, Salla 
Jämsénin pitäessä aloituspuheenvuo-
ronsa. Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet 
kesäkuun vaaleihin olivat:

 Z Omaishoito on paikannettava kunti-
en hyvinvointistrategioihin 

 Z Omaishoito on arvokasta kunnalle, 
ja kunnan on annettava arvostusta, 
tukea ja palveluita omaishoitajalle 

 Z Omaishoitajayhdistykset ovat kun-
nan kumppaneita ja niitä tulee tu-
kea taloudellisesti

Keskustelu vaalipaneelissa oli runsas-
ta ja kaikki panelistit pitivät omaishoi-
tajien aseman parantamista erittäin 
tärkeänä. Esille nostettiin muun muas-
sa omaishoitajien vapaapäiväasiat, 
omaishoidon kehittämissuunnitelma 
sekä tuen saamisen helpottaminen. 
Yhdistysten rooli omaishoitajien tukija-
na nähtiin merkittävänä. 

Tilaisuus toteutettiin ajan hengen mu-
kaisesti hybriditilaisuutena. Paikalla 
Oulun seudun omaishoitokeskuksessa 
oli 3 henkilöä ja etäyhteydellä panelis-
tien lisäksi 10 osallistujaa. Uusien val-
tuustojen aloittaessa työnsä, on erittäin 
tärkeää pitää edelleen esillä omaishoi-
tajien asiaa ja olla yhteydessä uusiin 
valtuutettuihin.
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leiriviikonloppu
haukiputaalla

omaishoitajien palveleVa puhe-
lin auttaa sinua!

Omaishoitajien palveleva puhelin aut-
taa ja neuvoo sinua kaikissa omaishoi-
toon liittyvissä asioissa. Mikäli kaipaat 
neuvoa tai tukea tilanteeseesi, ota 
yhteyttä ja sovi oma henkilökohtainen 
tapaamisaika kanssani. Autan sinua 
hahmottamaan tilannettasi, käymme 
yhdessä läpi palvelut, joita saat ja joita 
voisit hakea. Voin auttaa sinua myös 
tarvittaessa erilaisten hakemusten 
teossa. Sinun ei tarvitse olla omaishoi-
dontuen saaja eikä yhdistyksen jäsen 
saadaksesi minulta apua. 

Ota yhteyttä!

Omaishoitajien palvelevassa puheli-
messa vastaa Heini Kemola, omaishoi-
don ohjaaja, p. 040 526 8105.

omaishoitajien 
palveleVa puhelin

rentOuttava leiriviikonloppu 
omaishoitajille

aika

Pe 13.8. - Su 15.8.2021.

paikka

Seurakunnan leirikeskus Loiste, Isonie-
mentie 510, Haukipudas.

lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 22.7.2021 
Diakoniatyöntekijä Sari Lukalle 
p. 040 589 8362 tai sari.lukka@evl.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 osallistu-
jan kanssa käymme ensin henkilökohtai-
sen keskustelun.

kokOontumisajat

 Z Ti 7.9.2021 klo 14.00–15.30
 Z Ti 5.10.2021 klo 14.00-15.30
 Z Ti 2.11.2021 klo 14.00–15.30
 Z Ti 7.12.2021 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:
 

 Z tapahtuma-avustaja
 Z ommaiskahvilan vapaaehtoinen
 Z kyläkummivapaaehtoinen
 Z erityislapsen vertaisvanhempi
 Z 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.

MIES!
OLETKO OMAISHOITAJA?

 

KAIPAATKO VERTAISTESI SEURAA? 

 

TULE MUKAAN MIESOMAISHOITAJIEN TOIMINNALLISEEN

VERTAISRYHMÄÄN!

 

Osallistujat pääsevät vaikuttamaan ryhmän sisältöön.

Kokoontumiset Ommaiskortteerissa Isokatu 47, katutaso.

 

Ti 27.9. Ti 25.10. Ti 29.11. Ti 13.12. 

klo 15.00–17.00

 

Ryhmää ohjaa vertaisvapaaehtoinen Juha.

Ilmoittautuminen Marja Heikkinen p. 040 501 9119
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lähidemOkratiatoimikunnan palkinto

lähidemOkratiatoimikunta 
myönsi tunnustuspalkinnon 
omaishoidon kehittämiselle

Julkaistu 26.4.2021

Oulun kaupungin lähidemokratiatoi-
mikunta on myöntänyt tunnustuspal-
kinnon Oulun seudun omaishoitajat 
ry:lle ja heidän vuorovaikutukselliselle 
omaishoidon kehittämisen toimintata-
valle. Tunnustuspalkinto jaettiin maa-
nantaina 26.4. klo 12 Aleksinkulmas-
sa. Paikalla oli edustus Oulun seudun 
omaishoitajat ry:stä ja lähidemokra-
tiatoimikunnasta. Myöhemmin myös 
omaishoitajia huomioidaan tarjoamalla 
heille jäätelöt.

Lähidemokratiatoimikunnan tunnus-
tuspalkinto myönnetään valtuusto-
kausittain toimijalle, joka on edistänyt 

ansioituneesti ja konkreettisesti lähi-
demokratiatyötä Oulussa. Tällä kertaa 
tunnustuspalkinnon kriteereinä olivat 
Oulun kaupungin vuorovaikutussuun-
nitelma 2019-2021 ja Oulun kaupungin 
arvot.

Vuorovaikutuksellisessa omaishoidon 
kehittämisen toimintatavassa kehite-
tään yhdessä omaishoitoperheiden, 
kaupungin ja yhdistyksen kesken. 
Konkreettisesti kehittäminen tapahtuu 
omaisraadeissa ja yhteistyöfoorumilla. 
Omaisraadit kokoavat alueen omaishoi-
tajat, heidän läheisensä ja omaishoidon 
parissa työskentelevät ammattilaiset 
keskustelemaan yhdessä. Omais-
raadeista ideat ja palautteet viedään 
yhteistyöfoorumille, jossa kaupungin 
viranhaltijat ja Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:n edustajat miettivät niihin rat-
kaisuja.
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Lähidemokratiatoimikuntaa haluaa nos-
taa esiin omaishoitajien yhteiskunnalli-
sesti ja eettisesti arvokkaan ja tärkeän 
tehtävän. Omaishoidon kehittämisen 
toimintatapa vahvistaa omaishoitajien 
osallisuutta ja lisää heidän vaikuttamis-
mahdollisuuksiaan. Omaisraadit tukevat 
omaishoitajia myös käytännön asioissa. 
Toimintatavassa on mukana alueelli-
suus, sillä omaisraadit kokoontuvat eri 
puolilla Oulua. Lähidemokratiatoimi-
kunta pitää tärkeänä, että toimintata-
vassa on nähtävillä vuorovaikutussuun-
nitelmassa painotettu keskinäiseen 
arvostukseen perustuva vuorovaikutus 
ja ratkaisujen etsiminen yhdessä erilais-
ten toimijoiden kautta.

Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä 
palkinto otettiin iloisena ja tyytyväisenä 
vastaan.

”Tunnustuspalkinto merkitsee meille 
sitä, että pitkäjänteinen kehittämis-
työmme omaishoitajien tukemiseksi 
on huomioitu ja malli hyväksi todettu, 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n toi-
minnanjohtaja Minnamaria Salminen 
kertoo. Toimintamalli on vuonna 2017 
saanut oikeusministeriön myöntämän 
demokratiapalkinnon kunniamaininnan.

Ansioitunutta lähidemokratiatoimijaa 
oli mahdollista esittää 26.2. - 19.3.2021. 
Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajak-
si saatiin yhteensä 14 kappaletta.

maksutonta laki-
neuvOntaa 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. 

Syksyn aikana hän ottaa yhdistyksem-
me jäseniä vastaan ajanvarauksella:

tOrstaina 30.9. 
klo 14.00-16.00

Ajat ovat 15 minuutin pituisia

Osoitteessa Isokatu 47, 4. kerros. 
Ajanvaraus etukäteen yhdistyksen 
puhelinnumerosta: p. 08 882 1690. 
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reiskan corner - juttusar-
jassa yhdistyksen jOusi-hank-
keen perhetoiminnan kehittä-
jä tuukka reinikainen jakaa 
ajatuksia työstään pohdiske-
levalla otteella.

No niinhän siinä lopulta kävi. Onnel-
lisesti. Synkähköjen rahoituksellisten 
tulevaisuudennäkymien sumentama 
horisontti vaihtui kevään korvalla valais-
tuksi valtatieksi kohti uuden luomista 
ja kehittämistä. Vaikkakin korona-ajan 
vaikutukset toimintaan, sekä liminaali- 
eli välivaiheen valintojen oikeellisuuden 
paine tuntuivat väliin kestämättömiltä, 
on helpottavaa todeta, että valinnat ja 
suuntaviivat ovat olleet oikeita. Onnek-
semme myös rahoittajiemme mielestä. 
Yhdistys voi tästedeskin tarjota tietoa, 

reiskan corner

tukea ja toimintaa erityislapsiperheille, 
ei vain yhden vaan peräti kahden hank-
keen voimin.

Toukokuussa 2021 yhdistyksessämme 
aloittivat samanaikaisesti kaksi uutta 
erityislapsiperheille kohdennettua han-
ketta: Jousi-hanke, sekä yhdistyksen 
ensimmäinen ESR-rahoitteinen hanke, 
Uusia polkuja työhön ja elämään. Vaik-
kakin tulokulmat erityislapsiperheiden 
kanssa tehtävään työhön ovat näissä 
hankkeissa hieman eriävät, niveltyvät 
ne kuitenkin ihanan luonnollisesti yh-
distyksen erityislapsiperheille tarjotta-
van tiedon, tuen ja toiminnan ydinpale-
tiksi. Uusia polkuja työhön ja elämään 
-hanke keskittyy erityislapsiperheiden 
vanhempien työllisyysvalmiuksien 
parantamiseen omaishoidon ja työn 
yhteensovittamisen kautta. Jousi-hanke 
sen sijaan tähtää erityislapsiperheiden 
vanhempien muutosresilienssin vah-
vistamiseen yksilöllisen ja ryhmämuo-
toisen tuen, sekä osallisuuden vahvis-
tamisen avulla. Paljon on siis toimintaa 
luvassa alueen erityislapsiperheille 
sekä Kortteerissa, että sen ulkopuolella 
seuraavien vuosien aikana.

Henkilökohtaisella tasolla tunnen syvää 
kiitollisuutta mahdollisuudesta työs-
kennellä vielä seuraavankin kolmevuo-
tiskauden minua ammatillisesti puhut-
televan kohderyhmän kanssa. Kiitos siis 
yhdistykselle ja kaikille kanssani töitä 
tehneille luottamuksesta. Yksi hanke 
(Erityistä energiaa, 2018-2020) on alle-
kirjoittaneella takana. Hieno kokemus 
erityislapsiperhetyön kehittämisestä 
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kaikkineen. Ja vaikkakaan toiminta ei 
sellaisenaan kyennyt juurtumaan osak-
si suurempaa yhtälöä, jäävät siitä elä-
mään kullanarvoiset käytännöt ja työn 
sisällölliset teesit, jotka toivottavasti 
löytävät tiensä muiden vastaavanlais-
ta toimintaa järjestävien tahojen, ja sitä 
kautta erityislapsiperheiden hyödyksi.
 
Hienoa on myös aloittaa jotain uutta, 
täysin puhtaalta pöydältä. Suunnittelu 
Jousi-hankkeessa alkoi luovasti, dynaa-
misesti ja intensiivisellä otteella, ilman 
hartialukkoja tai ylimääräistä mailan pu-
ristamista. Pidämme eteenpäin ajavana 
voimanamme toimintojen suunnittelus-
sa halua toteuttaa kohderyhmää par-
haiten palvelevia toiminnallisia kokonai-
suuksia, mahdollisimman laadukkaasti 
ja tarveorientoituneesti. Tulemme tie-
dottamaan tulevista toiminnoistamme 
mahdollisimman kattavasti tiedotus-
kanavissamme, joten seuratkaa niitä. 
Mukava olla tällä matkalla taas teidän 
kaikkien kanssa!

Palataan!

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä

uusia vertaisryhmiä 
omaishoitajille

syksyllä 2021 alkaa kaksi 
uutta omaishoitajien vertais-
ryhmää

Vertaisryhmä iiläisille 
omaishoitajille

Tarkoitettu Iin alueen omaishoitajille. 
Vertaisryhmää ohjaa toimintaterapeut-
tiopiskelija.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
Marja Heikkinen p. 040 501 9119 tai 
marja.heikkinen@osol.fi.

työikäisten omaishoitajien 
vertaisryhmä

Vertaisryhmän tapaamiset tulevat 
tapahtumaan pääosin verkossa, muu-
tamia kertoja tapaamiset saattavat 
olla kasvotusten. Vertaisryhmää ohjaa 
toimintaterapeuttiopiskelija.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Marja Heikkinen p. 040 501 9119 tai 
marja.heikkinen@osol.fi.

tervetuloa mukaan!
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Elämäniloa™-kurssi käynnistyy jälleen 
Elämäniloa™-kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt 
hoidettavan kuolemaan. Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistukea 
turvallisessa ryhmässä.  

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita: 

 Taakse jäänyt omaishoitotilanne 

 Kriisi, luopuminen ja surutyö 

 Omien tunteiden ja kokemusten läpikäyminen 

 Uuden elämäntilanteen tiedostaminen ja sen hyväksyminen 

 Voimavarojen löytäminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen 

 
Elämäniloa-kurssi on kokonaisuus, joka on tärkeä käydä läpi kokonaisuudessaan. Kurssi 
toteutetaan kolmessa eri jaksossa kolmen kuukauden aikana. Kurssille haetaan 
hakukaavakkeella ja kurssin hinta on 50 € sisältäen ruokailut, kahvit ja monipuolisen ohjelman. 
Hakuaika päättyy 24.9.2021. 

Kurssiajat ja – paikat ovat seuraavat:  

 Infotilaisuus 4.10. klo 14.00. Oulun seudun Omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, Isokatu 

47, katutaso, Oulu. 

 1. jakso 18.–19.10. klo 9.00-16.00 Keskustan palvelukeskus, Oulu 

 2. jakso 15.-16.11 klo 9.00–16.00 Keskustan palvelukeskus, Oulu 

 3. jakso 7.12. klo 12.00 Keskustan palvelukeskus, Oulu.  

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

 

”Kurssi rohkaisi iloon ja opetti arvostamaan myös itseään.”  

 

Maksuttomia terveysmittauksia (mm. InBody)

Tietoa liikunnasta, muistista & terveellisistä elämäntavoista 

Ohjelmaa kaiken ikäisille 

Yli 65-vuotiaille oma "Kunnon Mummola" -testipiste

-kiertue 23.8.-3.9.2021

Tule mukaan!

Yhdistyksistä
hyvinvointia

 

Muista 
hyvinvointisi!

Ma 23.8.          

Ii klo 11–14, Iisi-areena*

Haukipudas klo 16–19, Jatuli*

Ti 24.8.             

Tyrnävä klo 10–12, kirjasto*

Muhos klo 15–17, Koivu ja tähti*

Ke 25.8.           

Taivalkoski klo 11–13, kirjasto

Kuusamo klo 16–19, uimahalli

To 26.8.           

Pudasjärvi klo 11–14, uimahalli

Kiiminki klo 17–19, kirjasto*

Pe 27.8.           

Pyhäjoki 11–13, Kunnantalo

Raahe klo 15–18, Raahela 

Ma 30.8.

Hailuoto klo 11–13, Kunnanvirasto*

Ti 31.8. 

Lumijoki klo 14–16, kirjasto*

Liminka klo 17–19, Lakeustalo*

Ke 1.9. 

Ylikiiminki klo 11–13, Asukastupa

Yli-Ii klo 15–17, entinen Kunnanvirasto*

To 2.9. 

Vaala klo 10–12, Kunnantalo 

Utajärvi klo 14–16, Torimakasiini

Pe 3.9.

Oulunsalo klo 10–12, Kapteeni/kirjasto*

Kempele klo 14–17, Asukastupa*

Kiertuepysäkit:

Oulun seudun omaishoitajat ry 

mukana *-merkityillä paikkakunnilla
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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.

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

Torstaisin klo 11.00-12.00
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 
syksyllä 2021

liminka
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ja 
muistisairaiden toiminnallinen ryhmä 
kokoontuu seurakuntatalolla Pappilan-
tie 6,  
klo 13.30 – 15.00.
ma 16.8., ma 30.8., ma 27.9., ma 25.10., 
ma 8.11., ma 22.11.
Ohjaajina Heini Karhumaa p.044 752 
1226 ja Katja Sangi.

muhOs
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
to 2.9., to 7.10., to 4.11., to 2.12.
Ohjaajina Leena Leskelä p.040 547 
0785 ja Sari Stenroth.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa 
klo 11.00 – 12.30.
ti 24.8., ti 21.9., ti 19.10., ti 23.11.
Ohjaajana Sari Lukka p. 040 589 8362.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie  
klo 14.00 – 15.30.
Kevään viimeisessä kokouksessa tieto 
syksyn aloitusajasta.
Ohjaajana Riikka Herranen p. 050 430 
9233.

lumijoki
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä 
klo 15.00 – 16.00.
ma 30.8., ma 25.10.
Ohjaajana Anna Maija Parkkila p. 0400 
959 306.

Oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Oulunsalon seura-
kunnan toimitalon yläsalissa, Vattukuja 
2.
klo 13.30 -15.00.
to 26.8., to 30.9., to 21.10., to 25.11., 
to 2.12.
Ohjaajana Maija Sivula p. 044 745 3853.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu Ojavilkin kerhotilassa 
klo 10.00
Kevään viimeiseissä kokouksessa tieto 
syksyn aloitusajasta.
Ohjaajana Marja Ranta-Suomela 
p. 040 743 0382.
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ommaiskortteerin Ommaiskahvila 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

joka toinen keskiviikko  
Paikka: Isokatu 47, katutaso, oulu 

8.9. klo 10.00 Syyskauden avajaiset ja täytekakkukahvit, lisäksi yritysyhteis-
työkumppanimme esittelevät toimintaansa. 

 

22.9. klo 17.00 Epätoivon ja toivon aallokossa. Kokemustoimija Lea Sämpi on 
kirjoittanut kirjan omaishoitajuuden kuormittuvuudesta, selviytymisestä 
ja toivosta. Lea on ollut vakavasti sairaan poikansa omaishoitaja ja tulee nyt 
kertomaan kokemuksistaan. 

 

6.10. klo 10.00 Paloiko puuro pohjaan? Jäikö aamukahvi juomatta? Omaishoita-
jan henkinen jaksaminen. Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija Pia Jy-
länki SPR, Oulun piiri. 

 

20.10. klo 17.00 Tarvitsetko lomaa ja hengähdystaukoa? Omaishoitajien tuetut 
lomat ja kuntoutuskurssit, omaistoiminnan ohjaaja Minna Hernberg. 

 

3.11. klo 10.00 Liikunta on lääke, innostu liikunnasta! Asiantuntija Pohjois-Poh-
janmaan Liikunta ja Urheilu ry:stä. 

 

17.11. klo 17.00 Omaishoitajan vahvuutena myötätunto. Toiminnallinen ilta sisältää 
alustuksen ja luovaa pohdintaa toiminnallisilla menetelmillä. Illan aikana 
elävää musiikkia ja yhdessä laulamista. Mukana Marja Keväjärvi & Co. 

 

1.12. klo 10.00 Haluatko oppia lisää muistisairauksista tai auttaa muistisairaita ih-
misiä? Muistikummituokion avulla on mahdollista oppia ja oivaltaa tärkeitä 
asioita muistisairauksista. Asiantuntija Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä. 

 

15.12. klo 15.00 Pikkujoulut Ommaiskortteerissa, lisätietoja lähempänä. 
 

 Ommaiskahviloihin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. 
 

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

 
tervetuloa! 

 

toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 
16.8. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Puutarha-
juhlat seurakuntatalon pihalla! Täytekakkukahvitarjoilu. Tilaisuu-
den teemana on hatut, joten toivomme, että osallistujat käyttäisi-
vät hattua tapahtumassa. 
 

Liminka 

19.8. klo 11.00–15.00 Suvelan leirikeskuksessa, Pasontie 40. Hy-
vää oloa itselle ja läheiselle päivään kutsutaan erityisesti kiimin-
kiläisiä, jääliläisiä, yli-iiläisiä sekä ylikiiminkiläisiä omaishoitajia lä-
heistensä kanssa. Päivä alkaa klo 11. hartaudella ja ruokailulla, 
jonka jälkeen vietetään päivää mukavan ohjelman parissa. Sauno-
mismahdollisuus. Osallistumismaksu 5 €. Ilmoittautumiset teks-
tiviestillä 22.7. mennessä Minna Hernberg 040 559 7766. 
 

Kiiminki 

6.9. klo 10.00–11.30 Kunnanviraston Luototuvassa, Luovontie 176. 
Aiheena mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumisen 
keinoja omaishoitajan ja läheisen arkeen. Aiheeseen johdattaa 
Minna Hernberg ja Heini Kemola Oulun seudun omaishoitajat ry. 
 

Hailuoto 

8.9. klo 14.00 Päiväkeskuksessa, Töllintie 3. Vieraana fysiotera-
peutti Kaisa Kellokumpu Muhoksen kunnasta, aiheena siirtotek-
niikat hoivatyössä ja oman fyysisen kunnon ylläpitämisen tär-
keys arjessa. 
 

muhos 

9.9. klo 17.00 Iin seurakuntatalolla, Puistotie 3. Erityislapsiperhei-
den illanvietto. Aluksi iltapalaa, sen jälkeen lapsille mukavaa tou-
hua ja tekemistä. Vanhemmille omaa ohjelmaa, aiheena omais-
hoitajan voimavarat. Mukana keskustelemassa Aslak Rantakokko 
ja Sari Haapakangas Vanhempainliitosta. Tapahtuma toteutetaan 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ilmoittautumiset 16.8. mennessä 
Tiina Laitiselle tiina.laitinen@oulunkaari.com tai Jenni Korhoselle 
jenne.korhonen@oulunkaari.com 
 

Ii  
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niikat hoivatyössä ja oman fyysisen kunnon ylläpitämisen tär-
keys arjessa. 
 

muhos 

9.9. klo 17.00 Iin seurakuntatalolla, Puistotie 3. Erityislapsiperhei-
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Ii  
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toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 
20.9. klo 17.00–19.00 Kokkokankaan seurakuntakoti, Kissaojantie 
12. Erityislapsiperheiden illanvietto. Aluksi iltapalaa, sen jälkeen 
lapsille touhua ja tekemistä seurakunnan lapsityöntekijöiden oh-
jaamana. Vanhemmille omaa ohjelmaa, aiheella erityislapsen 
murrosikä. Mukana keskustelemassa Aslak Rantakokko Vanhem-
painliitosta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä eri tahojen 
kanssa. Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Silja Airaksiselle p. 050- 
4636 301 tai silja.airaksinen@kempele.fi 
 

Kempele 

27.9. klo 13.00–15.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijoentie 
1237, Aiheena mielen hyvinvointi. Etsitään yhdessä voimaantumi-
sen keinoja omaishoitajan ja läheiset arkeen. Keskustelua johdat-
tamassa omaishoidon ohjaajat Minna Hernberg ja Heini Kemola. 
 

lumijoki 

3.11. klo 13.00 Järjestötalolla, Laurintie 3. Omaishoitajien henki-
nen jaksaminen. Keskustelemassa SPR:n omaistyöntekijä Pia Jy-
länki. 
 

Ii 

4.11. klo 13.00 Seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Liikunta on lääke, 
innostu liikkumaan! Puhetta ja keskustelua liikunnan merkityk-
sestä omaishoitajan elämässä johdattaa omaistoiminnan ohjaaja 
Minna Hernberg. 
 

Yli-Ii 

8.11. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Ruokailoa 
ikävuosiin! Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasian-
tuntija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. 

Liminka 

9.11. klo 17.00 Seurakuntatalolla, Kirkkotie 10. Esiintymään saapuu 
Pohjankartanon mandoliiniorkesteri Oulusta. 

Haukipudas 

  

 

toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 

11.11. klo 12.30–14.00 Kempeleen seurakuntatalolla, Tiilitie 1. Ai-
heena omaishoitajuudesta luopuminen, asiantuntijana omais-
tuen kehittäjä Teija Viitajylhä Oulun seudun omaishoitajat ry:ltä. 

Kempele  

18.11. klo 14.00–15.30 Seurakuntatalolla, Mankilantie 1. Haus-
kuutta ja hupia, tarinoita ja muistoja omaishoitajapolun var-
relta. Tule rupattelemaan ja viettämään mukava iltapäivä hyvässä 
seurassa kahvitellen. 

Tyrnävä 

18.11. klo 17.00–19.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 32. Hy-
vän olon ilta: suolaista purtavaa ja mielen hyvinvointia, verra-
tonta vertaistukea ja mukavaa yhdessäoloa. Mukana Oulun Seu-
dun Muistiyhdistyksen kokemusasiantuntija Ritva. 

Muhos 

25.11. klo 13.00 Seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2. Ruokailoa 
ikävuosiin! Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasian-
tuntija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. 

Oulunsalo 

29.11. klo 13.00–15.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijoentie 
1237. Liikunta on lääke, innostu liikkumaan! Puhetta ja keskuste-
lua liikunnan merkityksestä omaishoitajan elämässä johdattaa 
omaistoiminnan ohjaaja Minna Hernberg. 
 

Lumijoki  

 
tervetuloa! 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi  
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Ii 
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toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 
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Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi  
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 Keskiviikkona 29.9. klo 13.00–15.00, Kiiminki. 

 Keskiviikkona 29.9. klo 17.30–19.30, Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, mahdollisuus osallistua myös 

etäyhteydellä, ilmoittautumiset etäyhteyteen 29.9. klo 12 mennessä 

minna.hernberg@osol.fi 

 Torstaina 30.9. klo 13.00–15.00, Oulunsalon seurakunnan toimitalo,  

Vattukuja 2. 

 Tiistaina 5.10. klo 13.00–15.00, Haukiputaan seurakuntakeskus,  

Kirkkotie 10. 
 

Tilaisuuksien aiheena: 

 Miten omaishoitaja voi pitää vapaata perhehoidon avulla. Paikalla Oulun 
kaupungin palveluohjaajat sekä Oulun alueen perhehoitajia.  
 

 Tule kertomaan ajatuksiasi ja toiveitasi omaishoidon asioihin liittyen.  

Ommaisraati - keskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat ja 
ajankohtaisista omaishoidon asioista kiinnostuneet, omaishoitajien parissa työtä te-
kevät ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt. Tilaisuudet ovat kaikille 
avoimia ja niihin voi tulla myös hoidettavan kanssa. Sinun ei tarvitse olla omaishoi-
don tuen saaja tai yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapahtumaan. 

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 

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

tule tutustumaan, mitä perhehoito on! 
 

 

 

Puhetta ja vaikuttamismahdollisuuksia  
erityislapsiperheiden vanhemmille 

 
 
 

 

 

 
 

Torstaina 21.10. klo 17.30-19.30. 
Paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri 

Isokatu 47, katutaso, Oulu. 

 
Ommaisraati – keskustelutilaisuuden aiheet: 

 Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. 
 Työelämän ja läheisen tukemisen haasteet. Mitä helpotuksia tilanteeseen on 
olemassa? Miten voit yhdistää sairastuneen tai vammaisen lapsen hoidon ja 
työnteon? Asiantuntijana Andrea Lorenz-Wende Omaishoitajaliiton Rahkeet riit-
tämään hankkeesta. 

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

Keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lastaan hoitavat vanhemmat ja 
muut omaishoidon asioista kiinnostuneet. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen 
saaja tai yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapahtumaan. 

Ilmoittauduthan ti 19.10. mennessä https://www.kyselynetti.com/s/ilmoittaudu  
tai minna.hernberg@osol.fi Voit osallistua etäyhteydellä tai tulla paikan päälle. 

 

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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tämään hankkeesta. 

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

Keskustelutilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lastaan hoitavat vanhemmat ja 
muut omaishoidon asioista kiinnostuneet. Sinun ei tarvitse olla omaishoidon tuen 
saaja tai yhdistyksen jäsen osallistuaksesi tapahtumaan. 

Ilmoittauduthan ti 19.10. mennessä https://www.kyselynetti.com/s/ilmoittaudu  
tai minna.hernberg@osol.fi Voit osallistua etäyhteydellä tai tulla paikan päälle. 

 

Viemme terveiset eteenpäin Oulun kaupungin päättäjille. 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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lähde mukaan merisärkän kesäteatteriin

lähdetään katsomaan rapar-
peritaiVasmusikaali

lauantaina 31.7.2021

Gösta Sundqvist on todellinen suomi-
rockin suurmies, joka on jättänyt pysy-
vän jäljen suomalaiseen sielunmaise-
maan. Gösta ja hänen bändikaverinsa 
avaavat maailmaa legendaarisen Leevi 
and the Leavings yhtyeen takana. 

Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus 
päästä Göstan keikalle! Göstaa esittää 
lähes autenttisesti hänen näköisensä 
ja oloisensa mies; Kiimingistä lähtöi-
sin oleva A-J Keskinen. Musikaalissa 
heräävät henkiin Göstan kappaleiden 
hahmot, nähdäänpä lavalla mm. Lenita 
Airisto ja Jörn Donnerkin. Tästä esityk-
sestä ei hauskuutta, kreisejä hahmoja ja 
huumoria puutu!

Merisärkän Kesäteatteri sijaitsee Ka-
lajoen hiekkasärkillä meren rannal-
la. Teatterisalissa ja ravintolassa on 
huolehdittu turvaväleistä ja hygieniasta 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tila
on myös esteetön.

aikataulu

 Z Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 
10.30. 

 Z Nautimme herkullisen buffetlou-
naan kesäteatterilla klo 12.00. 

 Z Teatteriesitys alkaa klo 14.00, kesto 
noin 2h 20 minuuttia väliaikoineen.

 Z Paluu takaisin Ouluun heti esityk-
sen jälkeen, saavumme Ouluun n. 
klo 17.30. 

hinta

Hinta jäsenille 45€ ja muille 50€.
Hinta sisältää edestakaisen kuljetuksen,
teatterilipun ja buffetlounaan.

Sitova ilmoittautuminen 1.7.
mennessä p. 08 882 1690 tai
yhdistys@osol.fi

Matkan maksu 1.7. mennessä
Oulun seudun omaishoitajat ry:n tilille:
FI02 5740 5820 0310 55.
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virkistäydy rOkualla!

lähde mukaan Virkistäyty-
mään, rentOutumaan ja koke-
maan mukavia asiOita yhdessä 
muiden OmaishOitajien kanssa 

Paikka: Rokua Health & Spa
Aika: 9.8. - 11.8.2021

Lähdemme matkaan maanantaina 9.8. 
klo 12 Oulun linja-autoasemalta. Paluu-
matkalle lähdemme keskiviikkona 11.8. 
klo 11.00.

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenille 
120 €/hlö ja muille 130 €/hlö.

Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

hintaan sisältyy

 Z Edestakaiset matkat (Tilausliikenne 
Juntusen turistibussilla)

 Z Majoitus 2hh puolihoidolla. 

 Z Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö,
 Z Pääsy ravintolasalin karaokeiltaan.
 Z Lisäksi meille on varattu oma,  

ohjattu vesijumppa.

Sinulla on myös mahdollisuus tilata 
etukäteen Day Span hoitoja www.ro-
kuashop.com tai soita myyntipalveluun 
puh. 020 7819 200 ja kysy tarkemmin 
tarjolla olevista hoidoista.

Sitovat ilmoittautumiset 30.7.2021 
mennessä Heinille puh. 040 526 8105 
tai Oulun seudun omaishoitokeskus 
Ommaiskortteeriin puh. 08 882 1690.

tervetuloa mukaan!

rokuan health & spa kutsuu!
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iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:llä

järjestösihteerimme marjo jäi 
keväällä eläkkeelle, kukitimme 
hänet ja kahvittelimme haikein,  
mutta iloisin mielin. lämpimät kiitok-
set marjolle kaikesta ja mukavia  
eläkepäiviä!

Opiskelija mikolla tekemistä riitti 
yhdistyksessämme. hOmmat Vaihte-
livat harjOittelun aikana teknises-
tä tuesta ja kantohOmmista kah-
vitukseen, mainossuunnitteluun ja 
etätapahtumien ohjaamiseen. kaikki 
sujui hymyssä suin!

kaisa ja teija ohjaamassa elämänvaloa-kurssia haukiputaalla
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minna veti kiimingin 
ommaiskahvilan kOi-
telin upeissa maise-
missa. kahViteltiin 
ja vietettiin yhdessä 
mukaVia hetkiä.

iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:llä

teija ja vapaaehtoinen juha kävivät 
makkaroita paistamassa tukena muu-
tOksessa -ryhmän kanssa!

ommaiskOrtteeriakin on vähän 
päivitetty, mutta miten? tulkaa-
han paikan päälle tutustumaan. 
lämpimästi tervetulOa!
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sarjakuVa as. oy omakortteeri

kOrtteeriuutisissa pääset 
seuraamaan osmon ja naapu-
rin soilin elämää as. oy oma-
kOrtteerissa. 

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. 
”Mää oon tämmöne eläköityny mie-
henköriläs. Mulla on sellasta pilikettä 
silimäkulumassa”, Osmo summaa. Tuu-
mailevan ja rauhallisen ulkokuoren alla 
ajatus juoksee kuin rasvattu. Erilaisia 
 

asioita tapahtuu niin Osmon oman arjen 
kuin koko naapuruston iloksi.

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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”silimät killissä, ajatukset tässä hetkessä”
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millaisella tuolilla istut?

tukena muutoksessa -hankkeen 
syksyn aloitustapahtuma

ma 10.8. klo 13.00-15.00

Paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri, 
Isokatu 47, Oulu.

kenelle? 

Yli 65-vuotiaalle omaishoitajalle, jonka läheinen on siirtymäs-
sä tai juuri siirtynyt pitkäaikaishoitoon?

 Z Jutellaan ja pohditaan roolia omaishoitajana tai omaisena
 Z Kuulet syksyn tulevasta toiminnasta
 Z Tarjolla kakkukahvit 

lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 8.8. mennessä Kaisalle, p. 0400 168 792 tai
kaisa.hartikka@osol.fi
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tukena muutoksessa - yksilöllinen tuki

 
 
 
 
 

Olen toiminut jo pitkään 
omaishoitajana ja usein 

mietin, että jaksanko 
vielä hoitaa kotona? 

Voidaan pohtia asiaa yh-
dessä. Tuemme sinua ti-
lanteessasi ja tarvittaessa 
päätösten teossa. 

Se olisi kyllä muka-
vaa. Tämä tuntuu niin 
raskaalta asialta yksin 

käsitellä. 

Sovitaanko tapaaminen, 
jossa voimme keskus-

tella ja hahmottaa 
omaishoitotilannettasi? 

Sovitaan vain. Voisin 
tulla käymään. Jos en 
pääsekään lähtemään, 

niin voidaan tavata 
myös Teamsin kautta. 

Tehdään niin. Voimme 
tavata niin usein kuin on 
tarvetta. Aina saa myös 

soittaa. 

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

Olemme tukena muuttuvissa elämäntilanteissa. 
Sovi henkilökohtainen tapaaminen Kaisan tai Teijan kanssa! 
 

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



38

omaishoitajien tunnetaito-ohjaus

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

Tunteet ovat aina viesti jostakin.  
Kurssilla opit tunnistamaan ja  
hyväksymään tunteesi sekä saat  
keinoja ratkoa tunteiden aiheutta- 
maa hankalaa oloa tai käytöstä. 
Vahvistamme tunnetaitoja ryh-
mässä erilaisten harjoitusten avulla.

kenelle?

Kurssi on tarkoitettu yli 65-vuotiaille 
omaishoitajille, jotka pohtivat hoidet-
tavan siirtymistä kodin ulkopuoliseen 
pitkäaikaishoivaan. 

kurssi alkaa ti 28.9.2021

Paikka: Caritas Metsolan kartano 
Mielikintie 8, 90550 Oulu.

Kokoonnumme 4 kertaa, kahden viikon 
välein. Kurssipäivän kesto 4 tuntia, sisäl-
tää välipalan.

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

lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu 21.9. mennessä

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

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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arjen aVaimet -ryhmä

arjen aVaimet -ryhmä on 
tarkOitettu sinulle, jOnka 
läheinen on siirtynyt pitkäai-
kaishoitoon.

Ryhmässä tapaat muita, jotka ovat 
samankaltaisessa muuttuneessa 
omaishoitotilanteessa. Ryhmän tarkoi-
tuksena on vahvistaa hyvinvointia ja 
voimavaroja erilaisten toiminnallisten 
harjoitusten avulla.

Ohjaajina toimivat toimintaterapeut-
tiopiskelijat ja mukaan mahtuu 8 
henkilöä. Kokoontuminen viikoittain 
klo 14.00-16.00 yhteensä kahdeksan 
kertaa.

ryhmä alkaa ke 22.9.2021

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

lisätietoja ja ilmoittautuminen

Teijalle 8.9. mennessä, p. 0400 167 764, 
teija.viitajylha@osol.fi

tukena muutoksessa 
-ryhmä

Oletko yli 65-vuOtias OmaishOi-
taja ja pohdit läheisesi siir-
tymistä 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. 

Mukaan mahtuu 8 henkilöä ja ko-
koonnumme kahden viikon välein 
klo 14.00-16.00 yhteensä kymmenen 
kertaa.

ryhmä alkaa tO 12.8.2021

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

lisätietoa ja ilmoittautuminen
Teijalle 5.8. mennessä, p. 0400 167 764, 
teija.viitajylha@osol.fi
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Ovet-valmennus erityislasten vanhemmille! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovet-valmennus® omaishoitajien tukena tuo eväitä omaishoitajuuteen. Valmennuksen 
punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen 
löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Eniten hyötyä valmennuksesta on 
vanhemmille, joiden erityislapsi on alle 18-vuotias. OVET-valmennus on osallistujille 
maksuton. 
 
Ovet-valmennus® sisältää mm. 
 

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

 
Aika:  maanantai 1.11.2021 klo 16.30–20.00 

maanantai 8.11.2021 klo 16.30–20.00 

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

Oulu. Osallistua voit myös etäyhteydellä. 
 
 Lisätietoja valmennuksesta sekä ilmoittautuminen 25.10.2021 mennessä. 
 https://www.kyselynetti.com/s/bed9097 tai Marja Heikkinen p. 040 501 9119.  
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tasapainoilua erityisperheiden arjessa ja
rahoittajan maailmassa

Erityistä Energiaa -hankkeen tarkoituk-
sena oli erityislapsiperheiden eriarvoi-
suuden vähentäminen järjestölähtöisen, 
ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. 
Hanke oli osa Kaikille eväät elämään 
-avustusohjelmaa, joka edisti lasten, 
nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta 
vuosina 2017-2020. Ohjelmaan kuului 23 
hanketta ympäri Suomea sekä koordi-
naatiohanke Lastensuojelun Keskuslii-
tossa. Toimintaa rahoitti STEA.

erityistä energiaa -hanke 2018-
2021

Kirjoittaessani tätä tekstiä huomaan 
säpsähtäväni hereille rönsyilevistä 
ajatuksistani. Monimutkainen ajatus-
rihmasto oli ehtinyt pienen ikuisuuden 
aikana mielessäni levitä työn, kehittä-
misen ja inhimillisyyden juurakkoon. 
Näiden vuosien aikana tehdessäni töitä 
kehittämishankkeissa, on niihin liittyvä 
työn rytmitys opettanut minua katso-
maan sekä lähelle että kauas. Töitä 
täytyy tehdä asiakkaiden kanssa hyvin 
läsnä olevana ja hienovaraisesti, onhan 
vastassa ihmisten oikea arki ja elävä 
elämä. Asiat eivät ole vain asioita, vaan 
valintojeni takana ovat upeat lapset ja 
vanhemmat elämän iloineen ja su-
ruineen. Samaan aikaan tilillä ollaan 
kuitenkin rahoittajalle, STEAlle. Täytyy 
tehdä seurantaa ja arviota, raportoida ja 
tuottaa sisältöä, mielellään jopa luoda 
uutta tietoa.

Projektin elinkaareen kuuluu siis kes-
keisenä kysymys ”Kenelle työskente-
lemme?” Kysymys on relevantti, sillä 

rahoittajakeskeisessä maailmassa voi 
esiintyä huomaamaton vääristymä, jos-
sa työn tavoitteet suuntautuvatkin kohti 
rahoittaja, eikä kohderyhmää. Niskassa 
painaa aina epävarmuus jatkuvuudes-
ta ja tulevista rahoituksista. Selväähän 
toki on, että molempia osapuolia täytyy 
kuunnella ja työ tehdä kohderyhmä 
edellä, heidän tarpeitaan palvellen. Sa-
maan aikaan on tärkeää myös muistaa, 
että rahoittajan mahdollistamassa ke-
hittämistyössä olemme aina osa jotain 
suurempaa. Kaiken aikaa kehitämme 
koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin 
palasia toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Eräänlaista tasapainoilua siis, jossa il-
man toista ei olisi toista.

Nyt on sitten tilinteon aika. Mitä edel-
lisestä kolmesta vuodesta jäi jäljelle? 

 
 
 
 

 

Ovet-valmennus erityislasten vanhemmille! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovet-valmennus® omaishoitajien tukena tuo eväitä omaishoitajuuteen. Valmennuksen 
punaisena lankana on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen 
löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Eniten hyötyä valmennuksesta on 
vanhemmille, joiden erityislapsi on alle 18-vuotias. OVET-valmennus on osallistujille 
maksuton. 
 
Ovet-valmennus® sisältää mm. 
 

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

 
Aika:  maanantai 1.11.2021 klo 16.30–20.00 

maanantai 8.11.2021 klo 16.30–20.00 

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

Oulu. Osallistua voit myös etäyhteydellä. 
 
 Lisätietoja valmennuksesta sekä ilmoittautuminen 25.10.2021 mennessä. 
 https://www.kyselynetti.com/s/bed9097 tai Marja Heikkinen p. 040 501 9119.  
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Täytyy kysyä itseltä, olemmeko pysty-
neet palvelemaan sekä perheitä että 
noudattamaan rahoittajan asettamia 
reunaehtoja. Onko tasapaino säilynyt, 
ja ennen kaikkea ovatko perheet tulleet 
autetuiksi?

Kun yli kolme vuotta sitten aloitimme 
Erityistä Energiaa -hankkeen toiminnan, 
aloituksessa oli jo paljon tuttua. Koh-
deryhmä oli jo käynyt aiemman toi-
minnan kautta tutuksi, ja tarve uudelle 
hanketoiminnalle oli noussut elävästä 
elämästä. Oli helppo tarttua uuteen 
tehtävää ja lähteä kehittämään ennalta-
ehkäisevää erityislapsiperhetyötä. Uu-
denlaisen perhetyön mallin kehittämi-
nen oli mieluisa haaste ottaa vastaan, 
johon me kolme työntekijää Salla, Tiia 
ja Tuukka innolla tartuimme. Oli palkit-
sevaa päästä todella kiinni perheiden 

arkeen ja aloittaa intensiivinen perhein-
terventio mukaan ilmoittautuneiden 
perheiden kanssa.

Pitkäjänteinen ja laadullinen työskente-
lytapa osoittautuikin antoisaksi ja työn 
tuloksia alkoi pian nousta esiin. Rea-
listisen syväsukelluksen kautta uimi-
nen perheiden arkeen alkoi pikkuhiljaa 
näyttäytymään luottamuksen raken-
tumisella. Meidän hyväksyttiin osaksi 
perheen sosiaalista piiriä. Luottamus 
toimikin tärkeimpänä työkaluna, kun 
operoimme herkkien ja henkilökohtais-
ten asioiden parissa. Parisuhteet, van-
hemmuuden haasteet ja yhteiskunnan 
tempoilevassa rytmissä selviytymisen 
kipukohdat käytiin kuitenkin kunnial-
la läpi ja yhdessä etsittiin yksilöiden ja 
perheiden voimavaroja. 

Haastavinta kaiken aikaa oli kuitenkin 
todentaa näin pienen kohderyhmän, 15 
perhettä, laadullista työtä näkyväksi ja 
yleistettäväksi. Rahoittajan kyltymätön 
ruokahalu säännölliseen raportointiin 
aiheutti välillä päänvaivaa. Kuinka tehdä 
näkyväksi yksittäisten erityisperhei-
den arjen haasteita yleistämällä, sillä 
jokainen perhe oli aivan omanlaisensa. 
Pähkäilyn jälkeen päädyimme nosta-
maan esiin suurempia teemoja, joita 
perheemme kohtaavat arjessa ja elä-
mässään. Näitä pohdiskeluja voi käydä 
lukemassa yhdistyksemme blogista, 
josta löytyy kuusiosainen blogisarja 
liittyen teemoihin. Linkki tässä https://
www.osol.fi/ajankohtaista/blogi/.

On tuntunut hyvältä taputtaa itseä, tii-
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miä ja perheitä olalle, katsoa silmiin hy-
väksyvästi ja todeta, että nämä rohkeat 
perheet tulivat varmasti autetuiksi taas 
hetkeksi eteenpäin. Tämän tyyppisen 
työn sadepilvi näyttää kuitenkin olevan 
riittämättömyyden tunne. Vaikka työs-
kentely olisi jatkunut kuusi kuukautta 
tai kuusi vuotta, ihmisen elämä tuppaa 
olemaan sellaista, että kun vanhalle on 
päästy sanomaan hyvästit, jotain uutta 
odottaa jo oven takana. Rahoittajam-
mekin totesi loppusuoralla, että tämän 
tyyppisen työn katsotaan olevan laki-
sääteistä julkisen puolen tarjoamaksi 
katsottavaa palvelua, eikä ole tarkoituk-
senmukaista, että järjestökenttä tuottaa 
tämän kaltaista palvelua. Toivoa vain 
sopii, että palvelut ja perheet aidosti 
kohtaavat.

Lopuksi haluan kiittää Erityistä Energiaa 
-hankkeessa mukana olleita perheitä. 
Sydämeni sopukoihin on jäänyt mon-
ta ihanaa lasta ja aikuista, joita kannan 
mukanani loppuun asti <3 Lämmin 
kiitos olemassaolostanne ja rohkeudes-
tanne heittäytyä mukaan!

Salla Jämsén
Kirjoittaja on toiminut vastaavana 
perhetyön kehittäjänä Oulun seudun 
omaishoitajien Erityistä energiaa-hank-
keessa vuosina 2018-2021.
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uudet tOimintamuOtomme erityislapsiperheille

jousi-hanke 2021-2024

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdis-
tyksen toiminta-alueen erityislapsiper-
heiden vanhemmat, eli omaishoitajat, 
joilla on 0-29v. erityistä tukea tarvitseva 
lapsi tai nuori. Jousi-toiminnalla vahvis-
tetaan vanhemmuutta, omaishoitajuut-
ta sekä mielen joustavuutta erilaisissa 
elämän nivelvaiheissa, esim. lapsen 
diagnoosin saaminen, koulun aloitta-
minen, itsenäistyminen jne. Toimin-
taan osallistumisen myötä vanhemmat 
kykenevät suhtautumaan muutoksiin, 
joustamaan ja menemään eteenpäin 
tilanteissa, joita he eivät osanneet 
odottaa, jotka muuttavat arkea tai jonka 
lopputuloksesta ei ole varmuutta.

Jousen tukimuotoihin kuuluvat sekä 
vertaistukeen perustuva ryhmämuotoi-
nen toiminta että yksilölliset tuen muo-
dot. Jousi-hanke (2021-2024) on Oulun 
seudun omaishoitajat ry:n kehittämis-
työtä, jota rahoittaa STEA eli Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja haluat 
mukaan Jousi-toimintaan, ole yhtey-
dessä Sallaan ja Tuukkaan. Voit olla 
meihin yhteydessä soittamalla, sähkö-
postitse tai WhatsApp -sovelluksella.

Salla Jämsén
vastaava perhetoiminnan kehittäjä 
p. 040 771 02 66

Tuukka Reinikainen
perhetoiminnan kehittäjä 
p. 040 701 74 18

uusia polkuja tyÖhÖn ja 
elÄmÄÄn -hanke 2021-2023

Hankkeen tavoitteena on oululaisten 
erityislapsiperheiden vanhempien työl-
listymisvalmiuksien parantaminen.

Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja 
luodaan olemassa oleviin rakenteisiin 
sopiva erityislapsiperheiden vanhem-
mille kohdennettu työhönvalmennus 
ja muita työllistymistä tukevia toimen-
piteitä. Lisätään erityislapsiperheiden 
vanhempien tietoisuutta ja erityislapsi-
perheiden ohjautumista heidän voima-
varoja ja työllistymistä tukeviin järjes-
töjen ja julkisen sektorin palveluihin. 
Edistetään ansiotyön ja omaishoidon 
yhteensovittamista yritysyhteistyön/
työnantajayhteistyön avulla.

Uusia polkuja työhön ja elämään 
-hanke (2021-2024) on Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota 
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Mikäli kiinnostuit työn ja omaishoidon 
yhteensovittamiseen liittyvistä tee-
moista ja kaipaat tukea, olethan yh-
teydessä Katiin ja Matildaan. Voit olla 
meihin yhteydessä soittamalla, sähkö-
postitse tai WhatsApp -sovelluksella.

Kati Jauhiainen
hankekoordinaattori 
p. 040 128 42 57

Matilda Mommo
hanketyöntekijä
p. 040 128 44 23
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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:

 Z Yhdistyksen Kortteeriuutiset- 
jäsentiedotteen kolme kertaa vuo-
dessa.

 Z Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Omaishoitajaliiton julkaiseman  
Lähellä-lehden.

 Z Liiton vuosittaisen palveluoppaan 
omaishoitajille ja läheisille.

 Z Omaishoitajien loma- ja kuntoutus-
oppaan vuosittain.

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

 Z Yhdistyksen kuntosalivuoroja kun-
tosaleilla Oulussa.

 Z 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 €).

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

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

 Z 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.

 Z 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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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 Salla 
Jämsénille tai Tuukka Reinikaiselle:
salla.jamsen@osol.fi, tuukka.reinikai-
nen@osol.fi

omaisena etäällä –vertais-
ryhmätoiminta

Etäomaishoitajien ryhmä on tarkoitettu 
kaikille etäomaishoitajille iloksi ja virkis-
tykseksi. Tule mukaan kokemaan 
vertaistuen voimaa!

syksyn 2021 kOkoOntumisajat
 Z 9.9. klo 17-19
 Z 7.10. klo 17-19
 Z 11.11. klo 17-19
 Z 9.12. klo 17-19

tapaamispaikka
Oulun seudun omaishoitokeskus Om-
maiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, 
Oulu. 

lisätietoja
Erja Sipola, p. 040 1877 127
erjahelenasipola@gmail.com

tervetuloa mukavaan 
jOukkoon,myös uudet 

etäomaishoitajat!

 

etäomaishoitajien
kOkoOntumiset
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kesäkurssi erityislasten Vanhemmille

tule mukaan ”VÄrikÄs elÄmÄ” 
taidetyönohjausryhmään!

Anna vapaan taidetyöskentelyn 
vaikuttaa hoitavasti ja jäsentävästi 
itseesi, työhösi - koko elämään. Sinä 
olet aarre itsellesi ja läheisillesi!

Sinulla ei tarvitse olla mitään aikaisem-
paa kokemusta taidetyöskentelystä. 
Hyödyt ryhmästä ja työskentelystä 
eniten, jos koet elämäsi kohtalaisen 
seesteisenä. Voit oppia käyttämään 
värejä ja pääset luomaan ihmeellistä, 
omaa taidetta.

Työnohjauksellisen taidetyöskente-
lyn tavoitteena on tehdä näkyväksi 
omaa sisäistä puhetta sekä antautua 
ohjaukselliseen keskusteluun taiteen 
sekä ryhmän jäsenten välille. Sinulla on 
mahdollisuus jakaa kokemuksiasi, työn, 
omaishoitotyön ja muun elämän vuoro-
puhelusta.

ryhmäkerrat

 Z Pe 27.8. klo 17.00-19.00
 Z La 28.8. klo 9.00-15.00
 Z Su 29.8. klo 9.00-13.00

Pe, la, su –kahvi/teetarjoilu & pientä 
purtavaa, La omakustanteinen lounas.

paikka

Oulun seudun omaishoitokeskus Om-
maiskortteeri, Isokatu 47, katutaso.

Ryhmä toteutetaan Odd Fellow Lasten-
rahastosäätiön tuella.

lisätietoja & ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen 6.8. mennessä säh-
köpostitse marja.kevajarvi@osao.fi
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Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille 
henkilöille monipuolisia asumispalveluja 
palvelutaloissamme ja palvelukodeissamme.

Lue lisää www.caritaslaiset.fi

Asiakkuussuunnittelijat:
Ikäihmisten palvelut: Anna-Leena Seppänen, 040 769 8615
Vammaispalvelut: Anu Havana, 050 375 8276
(sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@caritaslaiset.fi)

www.caritaslaiset.fi

Lomaile Rokualla 
kesähintaan 

alk. 57€ / hlö / vrk

www.rokuakuntoutus.fi
Seuraa somessa:
 /rokuakuntoutus

Puh. 020 7819 277 
kuntoutus@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA

14.-18.06.2021

Kurssinumero: 82708

09.-13.08.2021

Kurssinumero: 82709

16.-20.08.2021

Kurssinumero: 82710

SEURAAVAT OMAISHOITAJIEN YKSILÖKURSSIT ROKUALLA:

Omaishoitajien 
kuntoutusta Rokualla

Kuntoudu Rokuan luontoympäristössä, 
kylpylähotellin palveluiden äärellä.

Katso suorat hakulinkit nettisivuiltamme: 
www.rokuakuntoutus.fi

www.rokua.com myynti@rokua.com | 020 7819 200
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Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille 
henkilöille monipuolisia asumispalveluja 
palvelutaloissamme ja palvelukodeissamme.
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Päivätoiminnasta virikkeitä arkeen
Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Omaishoidettavien päivä-
toiminta Vesper-kodissa auttaa omaishoitajaa saamaan omaa tärkeää vapaa-aikaa ja sitä 
kautta lisää voimavaroja arkeensa. Hoidettavalle päivätoiminta antaa virikkeitä ja virkistystä 
ohjatun toiminnan kautta. Päivän aikana askarrellaan, lauletaan, muistellaan menneitä, 
liikutaan kevyesti kunnon mukaan sekä keskustellaan päivän asioista.  

Korona-aikana turvallisuusasiat ja hyvä hygienia on otettu huomioon sekä siivousta on 
tehostettu.

Päivätoiminta arkisin Heinäpään Vesper-kodissa klo 9.30–15.30.

Kysy lisää!
Minna Leinonen, puh. 050 312 5819 tai minna.leinonen@odl.fi

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

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

 
 

 

Elämäniloa ja laadukasta hoitoa 

siellä kotoisimmassa palvelukodissa.

 
Kotoisin Oy:n Linnakankaan

Palvelukodissa tarjoamme laadultaan

parasta tehostettua asumispalvelua,

lähinnä muistisairautta sairastavil le

ihmisil le, jotka eivät enää runsaankaan

avun turvin selviydy omassa kodissaan.

 
Kotoisin kodin aktiivista arkea voit seurata

 Instagramissa ja facebookissa .

 

www.kotoisinkoti.fi      

Ihmemaantie 1     

90450 Kempele       
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