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Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri on 
suljettuna 20.12.-2.1. välisen ajan.

yhdistyksen hallituksen kOkoOnpano 2022
hallituksen puheenjOhtaja
Keväjärvi Marja, puh. 040 414 4646, 
marja.kevajarvi10@gmail.com

Varsinaiset jäsenet
Pitkänen-Koli Taina, Oinas Rita, Laitinen Janne ja 
Unnbom Urpo.

Varajäsenet
Björnholm Arja, Rundelin Kaisu, Karjalainen Vesa 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
Pauliina Klasila  040 771 0266
Tuukka Reinikainen 040 701 7418

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

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.

tervetuloa lähemmäksi!

yhdistyksen yhteystiedOt
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Me omaishoitoyhteisönä vaikutam-
me aluevaaleissa “Reilua muutosta 
omaishoitajille” -sloganilla. 

Omaishoitajaliiton ja sen jäsenyhdis-
tysten vaalitavoitteet ovat:

1. Omaishoito osaksi hoivan koko-
naisuutta

2. Omaishoitajat ovat ar-
vokkaita kumppaneita

3. Omaishoitajayh-
distysten yhteisöl-
linen tuki tärkeä 
osa palvelukoko-
naisuutta.

Valtakunnallista 
omaishoitaja-
viikkoa vietetään 

puolestaan 21.-
28.11. Omaishoita-

javiikon teemana on 
”Työikäiset omaishoi-

tajat agendalle!”. Teema 
on hyvä, sillä yli miljoona 

suomalaista auttaa säännöllisesti 
läheistään. Jokaiselta työpaikalta löy-
tyy joku, jonka työpäivä jatkuu läheis-
tä hoitaen. Arki pakkautuu täyteen ja 
jaksaminen on koetuksella. Kun väestö 
ikääntyy, vastuunkantajia on yhä enem-
män. 
Usein suureksi kysymykseksi nousee, 
miten sovittaa yhteen työ ja huolenpi-
to läheisestä? Miten huolehtia omasta 
jaksamisesta? Millaisia hyviä käytäntöjä 
työpaikoilla voidaan luoda omaistaan 
hoitavan tueksi? Meillä Oulun seudun 
omaishoitajat -yhdistyksessä on luotu 

omaishoitoyhteistyö vaikuttaa 
alueVaaleissa

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämisen ja 
niitä koskevan päätöksenteon hy-
vinvointialueille vuoden 2023 alusta. 
Maahan perustettaville 21 hy-
vinvointialueelle valitaan 
tammikuussa 2022 vaa-
leilla aluevaltuustot, 
joiden työskentely 
käynnistyy maalis-
kuussa 2022. 
Vaalipäivä 
on sunnun-
tai 23.1.2022 ja 
ennakkoäänes-
tys kotimaas-
sa pidetään 
12.–18.1.2022. 
Alueemme alue-
valtuustoon vali-
taan 89 valtuutettua 
ja valtuuston toimikausi 
on neljä vuotta. 

Meidän alueellamme hyvinvointialue 
noudattaa Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan rajoja, Kalajoelta Kuusamoon. 
Tulevissa aluevaltuustoissa tullaan 
päättämään jatkossa monista omaishoi-
tajia koskevista asioista ja palveluista. 

Siksi onkin tärkeää, että omaisestaan 
huolehtivat antava äänensä ehdokkaal-
le, joka tuntee omaishoidon kenttää ja 
omaishoitajien tarpeita.

tOiminnanjOhtajan tervehdys                                                    
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yhdistyksen tapahtu-
miin ilmoittautuminen

mistä on kyse?

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR tuli 
EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi 
toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituk-
sena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuo-
jakäytäntöjä ja parantaa yksityisyyden-
suojaa.

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

yhdistyksen tapahtumat

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

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

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

työntekijöiden tueksi työn ja omaishoi-
van yhteensovittamisen tukemisen 
malli, jollaisen soisi löytyvän kaikil-
ta työpaikoilta. Tervetuloa mukaan 
omaishoitajaviikon tapahtumiimme! 

Toivon teille kaikille hyvää loppuvuotta 
ja toiveikasta uutta vuotta 2022!

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
Oulun seudun omaishoitajat ry
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hallituksen pakeilta

terveisiä kööpenhaminasta

Oulun seudun omaishoitajat ry:n työn-
tekijöistä ja hallituksen jäsenistä koos-
tunut seitsemän henkinen ryhmä kävi 
syyskuussa tutustumassa ”Tanskan 
malliin”. Toiveissamme oli saada vie-
railta mailta uusia virikkeitä ja ideoita 
yhdistyksemme tärkeään ja vaativaan 
toimintaan, ja ilokseni voin kertoa, että 
matka täytti kaikki odotuksemme. 
Artikkeli ei riitä kartoittamaan kaikkea 
näkemäämme ja kuulemaamme, mutta 
kerron kahdesta erityisesti mieleeni 
jääneestä vierailukohteesta ja niiden 
annista.

hOivakotiin tutustuminen

Peder Lykke Centret sijaitsee hieman 
Kööpenhaminan keskustan ulkopuo-
lella. 1970-luvulla rakennettu talo-
kompleksi ei vakuuttanut ulkonäöllään, 
mutta sitäkin enemmän kaikella sillä, 
mitä näimme, kuulimme ja tunsimme 
sen sisätiloissa. Kyseessä on hoivakoti, 

joka painottaa toiminnassaan moni-
muotoisuutta. Asukkaat puhuvat 28:aa 
eri kieltä, talon sisällä ja ulkona puu-
tarhassa järjestetään kaikille avoimia 
eri kulttuuriperinteisiin kuuluvia juhlia, 
ja myös talon oma keittiö pyrkii tarjoa-
maan monenlaisia etnisiä ruokalajeja. 

Hoivakodin asukkailla on mahdollisuus 
osallistua päiväkeskuksen tarjoamiin 
harrastuksiin kuten liikuntaryhmiin, lau-
lukuoroon, käsityökerhoihin, maa-
laukseen ja ruoanlaittokerhoihin, muu-
tamia mainitakseni. Keskus omistaa 
myös kolme linja-autoa, joilla väki saa-
daan vietyä tapahtumiin ja retkille. Yh-
teisiä kokoontumistiloja löytyy useita ja 
ne on sisustettu kauniisti ja kodikkaasti.
Keskuksesta löytyvät myös lääkärin 
vastaanottotilat, hammaslääkäripalve-
lut, kampaamo, kahvila, kauppa sekä 
tila uskonnon harjoittamiseen. Kaikki 
tarpeellinen on lähellä.

Kun kurkistimme sisälle kolmannessa 
kerroksessa oleviin asuinhuoneistoihin, 
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saatoimme todeta, että ne näyttivät 
kodeilta omine huonekaluineen, kuk-
kineen ja tauluineen. ”Täällä on kaikki, 
mitä tarvitsen”, sanoi eräs asukas.
Peder Lykke Centretin johtajattaren 
mukaan heidän asukkaansa voivat olla 
sairaita ja vanhoja, mutta he ovat aikui-
sia ihmisiä. ”Ihmiset tulevat tänne jatka-
maan elämäänsä”, hän totesi. Tämä on 
hieno periaate.

paikallinen omaishoitaja-
yhdistys

Pääsimme tutustumaan myös Kööpen-
haminan omaishoitajien yhdistyksen 
toimintaan. Meille esiteltiin omaishoi-
tajille kehitetty itsehoito-ohjelma, joka 
on ollut käytössä jo useamman vuoden 
ajan. Esittelijä kertoi, että kyseises-
sä itsehoito-ohjelmassa on lähdetty 
samasta ajatuksesta kuin lentokoneen 
kuulutuksessa: ”Vedä happinaamari 
ensin omille kasvoillesi ja vasta sitten 
lapsesi kasvoille.” Tällä tarkoitetaan sitä, 
että omaishoitajan on varmistettava 
oma hyvinvointinsa, jotta jaksaisi huo-
lehtia läheisestään. 

Ryhmiä vetävät koulutetut vapaaeh-
toiset, jotka itsekin ovat omaishoitajia. 
Nämä kokemusasiantuntijat pyrkivät 
saamansa koulutuksen ja ryhmän tuen 
avulla vahvistamaan monesti hyvinkin 
kuormitetun omaishoitajan elämän-
hallintaa. Koska kyseinen itsehoito-oh-
jelma on ollut käytössä jo pidemmän 
aikaa, sen vaikutuksia on pystytty tutki-
maan. Suurin osa kyselyihin vastanneis-
ta ryhmissä mukana olleista henkilöis-

tä oli vastannut hyötyneensä suuresti 
ryhmästä.

Tulokset olivat niin hyviä, että jäin toivo-
maan vastaavan toiminnan aloittamista 
myös meillä. Materiaali on valmiina ja 
toivottavasti myös käytettävissä, kou-
luttajiakin löytyy ja luulen, että myös 
innokkaita koulutettavia on saatavilla.

Omaishoitaja ei saa Tanskassa talou-
dellista tukea. Tätä perusteltiin sano-
malla, että nyt kun naiset on lopulta 
saatu työelämän pariin, heidän ei haluta 
jäävän kotiin. Perustelut kuulostivat 
minusta hiukan vierailta. Oletetaan, että 
omaishoitaja on aina nainen, vaikka 
näinhän ei suinkaan ole. Mieleeni tuli 
myös sellainen seikka, ettei pienehkö 
taloudellinen tuki yksistään saa ketään 
jäämään pois työelämästä. On ajatelta-
va myös hoidettavaa läheistä ja hänen 
etuaan.

Onko parempi, että hoitaja jatkaa työ-
elämässä vai jää kotiin? Tapauksia on 
niin monenlaisia, ettei yhtä oikeaa vas-
tausta ole olemassakaan. Me voimme 
joka tapauksessa olla tyytyväisiä siihen, 
että Suomessa omaishoitajia tuetaan 
taloudellisesti.

Matkamme oli kaikkineen hieno koke-
mus ja opimme paljon uutta. Allekirjoit-
tanut oivalsi myös, että tanskalainen 
smörrebröd (voileipä) vastaa kokonaista 
ateriaa.

Pirkko Jurvelin
hallituksen varajäsen
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yhdistyksen nettisiVut ja sosiaalinen media
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liity yhdistyksen jäseneksi!

jäsenkampanja 2021
Nyt kannattaa liittyä yhdistyksen jäse-
neksi. Arvomme vuoden 2021 lopussa 
kaikkien tänä vuonna jäseneksi liittynei-
den kesken hyvinvointiloman Rokualle 
2 vrk majoitus puolihoidolla, sisältäen 
kylpylän ja kuntosalin käytön.
Jäsenyyden hinta on 25 €/vuosi.

muita mahtavia 
jäsenetuja!

Oulun seudun omaishoitajat ry yhteis-
työkumppaneineen tarjoavat useita 
etuja, joita on mm. ruokailuetu Caritak-
sen lounaspaikoissa, kuntosalivuoroja ja 
yhdistyksen 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.

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

Omaishoitajaliitto: ilman lisä-
resursseja omaishoitajat kan-
tavat kOtihoidon kuOrman

Tiedote julkaistu 2.9.2021

Kattojärjestömme Omaishoitajaliitto 
pyrkii monella tavalla vaikuttamaan 
esimerkiksi omaishoitajia koskevaan 
lainsäädäntöön. 

Vanhuspalveluiden uudistuksen toises-
sa vaiheessa on linjattu avo- ja kotihoi-
don periaatteita.

Palvelusuunnitelmista tulee nykyistä 
sitovampia, valvontaa on lisätty ja esi-
merkiksi kotihoitoa on annettava tarvit-
taessa ympärivuorokautisesti.

Omaishoitajaliitto pitää tavoitteita hyvi-
nä, mutta niihin osoitettua 45 miljoonan 
euron vuosirahoitusta alimitoitettuna.
Työvoimapulasta kärsivä kotihoito vaatii 

peruskorjausta. Käytännössä kotihoito 
ei toimi edes nykyisellä tasolla ilman 
omaishoitajia. Vaarana on, että taakka 
vain kasvaa, kun väestö ikääntyy.

– Olemme jo pitkään esittäneet kansal-
lisen omaishoito-ohjelman päivittämis-
tä. Omaishoito tulee ottaa paremmin 
huomioon tässä vanhuspalveluiden 
uudistuksen toisessa vaiheessa, sanoo 
Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari 
Tervonen.

Yli 350 000 suomalaisella on sitova 
omaishoitovastuu. Kaikesta hoivasta 80 
prosenttia on omaishoitajien ja muiden 
läheisten vastuulla.

– Kyse on esimerkiksi työssä käyvästä 
tyttärestä, joka huolehtii ikääntyvästä 
vanhemmastaan. Omaishoito koskettaa 
koko väestöä yhä laajemmin ja näkyy 
sosiaali- ja terveystoimen lisäksi monil-
la muillakin yhteiskuntapolitiikan alu-
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eilla. Siksi omaishoitoakin pitää kehittää 
kokonaisuutena, Tervonen sanoo.

Viime aikoina on esitetty uutta eläke-
uudistusta työurien pidentämiseksi. Jo 
nykyisin lähes jokainen suomalainen 
kohtaa omaishoitotilanteen työikäisenä. 
Eläkeiän nosto lisäisi ja pidentäisi näitä 
tilanteita entisestään.

Omaishoitajaliitto pitääkin omaishoitoa 
yhtä tärkeänä osana työn ja perhe-elä-
män yhteensovittamista kuin lasten 
päivähoitoa ja perhevapaita.

Pyrkimys kotihoidon uudistamiseksi on 
askel oikeaan suuntaan, kunhan kunnil-
le annetaan realistiset mahdollisuudet 
saada kotihoito toimimaan koko maas-
sa niin kuin se on tarkoitettu. Nykyisin-
kin palveluiden taso vaihtelee kunnit-
tain suuresti.

Kotihoidon ammattilaisten on saata-
va tehdä työtään eettisesti kestävästi. 
Yhtä tärkeää on huolehtia siitä, ettei 
omaishoitovastuu kasva kohtuuttomak-
si. Omaishoitajan on voitava itse valita, 
millaisen vastuun hän on valmis otta-
maan läheisensä hoidosta.

Lisätiedot
Omaishoitajaliiton puheenjohtaja 
Sari Raassina, sari.raassina@gmail.com 
puh. 050 523 2808

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja
Sari-Minna Tervonen, 
sari.tervonen@omaishoitajat.fi
puh. 050 368 4554

omaishoitajien 
palveleVa puhelin

omaishoitajien palveleVa 
puhelin 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.
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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 ilmoittautua mukaan tai soit-
tamalla Marjalle p. 040 501 9119.
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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 2.11.2021 klo 14.00–15.30
 Z Ti 7.12.2021 klo 14.00–15.30
 Z Ti 1.2.2022 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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Tervetuloa tutustumaan

yhdistyksemme toimintaan sekä

yhteistyökumppaniemme 

tuote- ja palvelutarjontaan!

 

Tarjolla torttukahvit, tule viettämään

mukava hetki muiden omaishoitajien

kanssa sekä tekemään ostoksia 

 jouluherkkuja notkuvasta

myyntipöydästä.

ISOKATU 47, KATUTASO, OULU

Avoimet ovet

ti 23.11. klo 10.00-14.00

Paikalla myös esittelemässä tuotteitaan

Seniori Shop | Oriflame | Lorupussin koru

omaishoitajaviikOlla
opinnäytetyön 

esittelytilaisuus

päihderiippuvuus perheessä, 
mistä saisin tukea?

”Minä, päihderiippuvaisen omai-
nen”-opinnäytetyön esittelytilaisuudes-
sa esitellään opinnäytetyön tuloksia.  
Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijat kertovat, millä tavalla ryhmä-
toiminta voi tukea omaisia, joiden per-
heissä on päihteiden käyttöön liittyviä 
haasteita. 

maanantaina 22.11. 
klo 13.00-15.00

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

Opinnäytetyön tekijöinä ovat Oulun Dia-
konia-ammattikorkeakoulun opiskelijat 
Marke Parpala ja Marianne Lapinkan-
gas. 

Päihdeomaisten ryhmä toteutettiin yh-
teistyössä A-Kiltojen Liitto ry:n, Oulun 
A-Kilta ry:n, Oulun seudun omaishoita-
jat ry:n ja opiskelijoiden kanssa. 

tervetuloa, kahvitarjoilu!

omaishoitajaviikOlla 
lipaskeräys

Järjestämme perinteisen lipaskeräyk-
sen valtakunnallisella Omaishoitajavii-
kolla. Yhdistyksen työntekijöitä, vapaa-
ehtoisia ja hallituksen jäseniä jalkautuu 
lipaskeräykseen eri puolille yhdistyk-
semme toiminta-aluetta.

maanantaina 22.11.
klo 16.00-18.00

Lipaskeräyksellä kerätyt varat käy-
tetään omaishoitoperheitä tukevaan 
toimintaan. Varoilla rahoitetaan virkis-
tys- ja ohjaustoimintaa omaishoita-
jalle, hoidettavalle tai koko perheelle. 
Varoja voidaan käyttää näiden toimin-
tojen kustannuksiin. Luvan numero: 
RA/2021/1289.

lipaskeräyspaikat

Keräyspaikoilla olemme klo 16.00-
18.00. Tunnistat lipaskerääjät pinkistä 
liivistä!

 Z Kaakkurin Citymarket (Metsokan-
kaantie 5, Oulu) .

 Z Raksilan Prisma (Tehtaankatu 3, 
Oulu).

 Z Limingantullin Prisma (Nuottasaa-
rentie 1, Oulu).

 Z Zeppelin (Zeppeliinintie 1, Kempe-
le) .

 Z Iin Kärkkäinen (Sorosentie 2, Ii).

tule käymään juttusilla!

Voit nyt myös lahjoittaa suoraan 
yhdistyksen rahankeräystilille: 
FI02 5740 5820 0310 55, OKOYFIHH.



15

Tervetuloa tutustumaan

yhdistyksemme toimintaan sekä

yhteistyökumppaniemme 

tuote- ja palvelutarjontaan!

 

Tarjolla torttukahvit, tule viettämään

mukava hetki muiden omaishoitajien

kanssa sekä tekemään ostoksia 

 jouluherkkuja notkuvasta

myyntipöydästä.

ISOKATU 47, KATUTASO, OULU

Avoimet ovet

ti 23.11. klo 10.00-14.00

Paikalla myös esittelemässä tuotteitaan

Seniori Shop | Oriflame | Lorupussin koru
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omaishoitajaviikOlla luento:
minun tahtOni on sinun käsis-
säsi – hoitotahtO ja omaishoi-

tOsuhde

omaishoitajaviikOlla
omaishoitajien 

vOimalaulut radiOssa

Omaishoitajien vOimalaulujen 
tOivekonsertit kuullaan kah-
dessa eri radiokOnsertissa.

Toivelauluja on kerätty omaishoitajilta 
paikallisyhdistysten kautta. Toiveista 
suosituimmat poimitaan radiokonsert-
teihin.

radiOkonserttien ajankOhdat

18.11. klo 18.00-21.00 Järviradio

katso taajuudet: https://www.jarvira-
dio.fi/kuuntele/

22.11. klo 18.00-20.00 Radio Pooki

katso taajuudet: https://www.radio-
pooki.fi/info

Oletko OmaishOitaja tai etä-
omaishoitaja?

Hoidatko työsi ohella toisella paikka-
kunnalla kotona tai laitoksessa asu-
van läheisesi asioita? Sujuuko asioiden 
hoito sutjakkaasti vai kaipaatko kättä 
pidempää? 

Tiina-Leena Kurki käsittelee tuoreessa 
tutkimuksessaan etäomaishoitosuhdet-
ta ja hoitotahtoa. Tule kuuntelemaan 
miten omaishoidettava pystyy mää-
rittelemään asioittensa hoitamisesta 
useilla asiakirjoilla, kuten valtakirja, 
edunvalvontavaltuutus tai hoitotahto, 
jolloin hän pystyy toteuttaa itsemäärää-
misoikeuttaan. Tällöin hänen tahtonsa 
on kuitenkin toisen ihmisen käsissä. 

maanantaina 22.11. klo 17.30

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

ilmoittautuminen

Kyselynetin kautta: kyselynetti.com/s/
etaomaishoito Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä 
Zoom-yhteydellä, lähetämme sähkö-
postitse osallistumislinkin.

tervetuloa mukaan!
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omaishoitajaviikOn 
pääjuhla kuopiossa

Omaishoitajien valtakunnal-
linen viikko huipentuu pääjuh-
laan kuOpiOssa

Tilaisuutta voi seurata Omaishoitajalii-
ton verkkosivujen kautta: omaishoita-
jat.fi/valtakunnallinen-paajuhla
torstaina 25.11. kello 12.30–16.00. 

Ohjelma
klo 12.30

 Z Suomen Virallinen Eläkeläinen, Tyy-
ne Kettunen

 Z Kaupungin tervehdys, Kuopion kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja, 
kansanedustaja Tuula Väätäinen

 Z Juhlapuhe, Omaishoitajaliiton pu-
heenjohtaja Sari Raassina

 Z Tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tön tervehdys, jonka lukee Poh-
jois-Savon Omaishoitajat ry:n pu-
heenjohtaja Kari Hiltunen

 Z Musiikkiesitys, Nilsiän Pussihousu-
kerho

klo 13.40 Tauko
klo 14.20 Tanssiesitys

 Z Omaishoitoyhteistyö ja hyvinvoinnin 
edistäminen Siilinjärvellä, Siilinjär-
ven sosiaali- ja terveysjohtaja Kati 
Kantanen

 Z Musiikkiesitys, Tatu Kemppainen
 Z Yhdistys omaishoitajien tukena, 

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry
 Z Musiikkiesitys, Nilsiän Pussihousu-

kerho

lassintalon seniOrikeskukses-
sa tOimintaa OmaishOitajille

tOimintaa 65 Vuotta täyttä-
neille Oululaisille. 

Käyntiosoite: Myllytie 4, 4. krs, 90500 
Oulu (palvelulinja Onnin varrella).

Ammattilaisen ohjaamana ja arvion jäl-
keen voi osallistua liikuntaryhmiin sekä 
psykososiaalisiin toiminta- ja keskuste-
luryhmiin.

tOiminta- ja keskus te lu ryhmät

Toiminnan tavoitteena on tukea ikäih-
misten kotona asumista ja toimintaky-
kyä, sekä lisätä psyykkistä hyvinvointia.

tOimintaa On eri kohderyhmille

 Z Puhti-ryhmät yksinäisyyttä, alaku-
loa tai lievää masennusta kokeville.

 Z Muisti- ja aivojumpparyhmissä 
pidetään huolta muistista erilaisilla 
harjoituksilla.

Ryhmien toiminta suunnitellaan osal-
listujien toiveiden ja toimintakyvyn 
mukaan.

yhteystiedOt

Liikuntaryhmät
Liikuntakoordinaattori p. 044 703 5143

Toiminta- ja keskusteluryhmät
Toimintaterapeutti p. 044 703 5269
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ommaiskortteerin Ommaiskahvila 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

joka toinen keskiviikko  
Paikka: Isokatu 47, katutaso, oulu 

17.11. klo 17.00 Omaishoitajan vahvuutena myötätunto. Toiminallinen ilta sisäl-
tää 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 arjessasi 

muistisairaita ihmisiä? Muistikummituokion avulla on mahdollista oppia ja 
oivaltaa viisi tärkeää asiaa muistisairauksista. Asiantuntija Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksestä. 

 
15.12. klo 15.00 Tunnelmalliset pikkujoulut Ommaiskortteerissa joulupuuron 

merkeissä. Joulupukin vierailu ja jouluista musiikkia. Tarjoilun vuoksi ilmoit-
tautumiset 13.12. klo 16 mennessä minna.hernberg@osol.fi tai 040 559 
7766 

 
26.1. klo 10.00 Tulevaisuus toiveita täynnä? – Uskalla unelmoida. Löydä voima-

varoja ja selviytymiskeinoja harjoitusten keinoin. Ohjaajina opiskelijat Su-
sanna ja Nanna Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

 
9.2. klo 12.00 Seksuaalisuus parisuhteessa silloin, kun toinen puolisoista sai-

rastaa. Seksuaalineuvoja ja toimintaterapeutti Maaret Meriläinen. 
 
23.2. klo 10.00 Ethän tee karhunpalvelusta tekemällä puolesta. Mitä on kuntou-

tumista edistävä omaishoitotyö? Asiantuntijat Oulun yliopistosta, GeroNur-
sing Centre.  

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

 
tervetuloa! 

 

toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 

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 17.00-18.30 Seurakuntatalolla, Kirkkotie 10. Esiintymään 
saapuu Pohjankartanon mandoliiniorkesteri Oulusta. 

Haukipudas 

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 13.00-15.00 Seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2. Ruo-
kailoa ikävuosiin! Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotita-
lousasiantuntija 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  

24.1.2022 klo 13.00-15.00 Seurakuntatalolla, Pappilantie 6. Voi-
maa arkeen kuva-/voimakorttityöskentelyä. Ohjaajina opiskeli-
jat Susanna ja Nanna Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Liminka 
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toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 
25.1.2022 klo 13.00-15.00 Illinsaaren kota, Illinsaarentie 68. Hen-
gailua nuotiolla-retki kodalle, jossa eväiden syöntiä ja jutustelua. 
Ohjaajina opiskelijat Susanna ja Nanna Diakonia-ammattikorkea-
koulusta. 

Ii 

27.1.2022 klo 17.00-19.00 Seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 32. 
Suut makkeeks-leivotaan porukalla. Ohjaajina opiskelijat Su-
sanna ja Nanna Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Muhos 

1.2.2022 klo 13.00-15.00 Seurakuntatalolla, Kirkkotie 10. Aiheena 
siirtotekniikat hoivatyössä ja oman fyysisen kunnon ylläpitämi-
sen tärkeys arjessa. Fysioterapeutti opastaa aiheeseen. 

Haukipudas 

3.2.2022 klo 12.30-14.00 Seurakuntatalolla, Tiilitie 1. Ruokailoa ikä-
vuosiin! Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasiantun-
tija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat Ry. 

Kempele 

8.2.2022 klo 14.00-16.00 Ommaisraati Järjestötalolla, Laurintie 3. 
Ommaisraadissa aiheena Omaishoito ja Sote-muutos. Mikä 
muuttuu ja mitä haluaisit kysyä? Lähetä kysymyksiä ennakkoon: 
minna.hernberg@osol.fi 

Ii 

22.2.2022 klo 13.00-15.00 Palvelukeskus Lumilyhdyssä, Lumijo-
entie 1237. Voimaa ja iloa arkeen. kuva-/voimakorttityöskente-
lyä. Ohjaajana Minna Hernberg Oulun seudun omaishoitajat ry.  

Lumijoki 

 
tervetuloa! 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi  
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Lähde mukaan montenegroon!
Yhdistyksen perinteisen matkan kohteena Herceg Novi. Sijaitsee 
Montenegron rannikolla ja on pieni rauhallinen matkakohde missä ei ole 
massaturismia. Matkan aikana pääsee tutustumaan myös Dubronivkin
vanhaan kaupunkiin.

Matkan ajankohta: 3.-10.5.2022
Matkan hinta: 965€/hlö 2hh, 1h huoneen lisämaksu 135€.

Hinta sisältää
Lennot Oulu – Helsinki – Dubrovnik – Helsinki - Oulu
Lähtö 3.5. klo 8.35 > 09.40 Helsinki 10.20 > 12.25 Dubrovnik
Paluu 10.5. klo 13.00 > 17.00 Helsinki 17.45 > 18.50 Oulu.
Majoitus Hotel Sun Resort *** – hotellissa aivan Herceg Novin 
keskustassa. Hotellilla oma uima-allasalue, oma ranta, kylpyläosasto, 
tenniskenttä. Huoneissa on ilmastointi.
Aamiainen + päivällinen.
Mukaan lähtee TV:stä tuttu matkanjohtaja Silvo Nybacka.
Käynti Dubronivkin vanhassa kaupungissa.

Matkanjärjestäjä: Tilausmatkat Oy
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.1.2022 mennessä 
sähköpostitse: paivi.bigovic@tilausmatkat.info tai 
puhelimitse: 0400 870 262.

 

toiminta-alueemme Ommaiskahvilat 
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tervetuloa! 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi  
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kOonti Ommaisraadeista

Vuoden 2021 ommaisraadit 
pidettiin totuttuun tapaan 
kiimingissä, oulunsalossa, 
haukiputaalla ja oulun kes-
kustassa. 

Yhteensä raateja toteutettiin vuoden 
aikana yhdeksän eri tilaisuutta. Näissä 
osallistujia oli yli 50 henkilöä mikä on 
vähemmän kuin viime vuosina, johtuen 
todennäköisesti koronasta. Ommais-
raateja on toteutettu jo vuodesta 2015 
lähtien.

ommaisraatien tarkoitus

Ommaisraadeissa käsitellään ajankoh-
taisia ja tärkeitä omaishoitajia koskevia 
asioita, toisin sanoen ommaisraadeis-
ta saa hyvää tietoa omaishoitajuuteen 
liittyen. Kysymyksiä, keskustelua ja 
kehittämisehdotuksia kirjataan ylös ja 

viedään edelleen eteenpäin päättäjille 
ja johtaville viranhaltijoille yhteistyö-
foorumin käsiteltäväksi. Ommaisraadit 
ovatkin yhdistyksen ja Oulun kaupun-
gin yhteistä omaishoitajien tukemisen 
kehittämistä, jossa omaishoitajan ääni 
tulee hyvin kuuluville ja heidän tarpeet 
paremmin esille.

Ommaisraadeissa käsitellään useimmi-
ten omaishoidon tukeen liittyviä palve-
luita, joista Oulun kaupungin palveluoh-
jaajat ovat paikan päällä kertomassa.

Osallistujille ommaisraadit antavat 
hyvän mahdollisuuden tavata oman 
alueen palveluohjaajaa ja muita heille 
tärkeitä henkilöitä ja sopia soitto- tai 
tapaamisaikaa. Osallistujat kokevat saa-
vansa paljon tietoa omaishoitajia koske-
vista palveluista ja tuesta sekä ammat-
tilaisilta että toisilta omaishoitajilta.
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ommaisraatien aiheet

Ommaisraadeissa oli tänä vuonna 
aiheena omaishoitajien hyvinvointi-
tarkastukset, turvallinen arki kotona 
sekä perhehoito omaishoidon vapaan 
turvaajana. Erityislasten vanhemmille 
toteutetaan omia ommaisraateja, joissa 
käsitellään erityisesti heitä kosketta-
via asioita. Tänä vuonna erityislasten 
vanhempien raatien aiheena olivat 
omaishoidon ja ansiotyön yhteensovit-
taminen, kodin ja koulun toimiva yhteis-
työ ja pidennetty oppivelvollisuus.

Tämän vuoden raadeissa mukana olivat 
myös kaupungin terveystarkastuksia 
tekevät terveydenhoitajat ja alueen 
perhehoitajia. 

keskustelun aiheet raadeissa

 Z Omaishoitajat kaipaavat vieläkin pa-
rempaa tiedottamista heille tarkoi-
tetuista terveystarkastuksista, jotta 
yhä useampi omaishoitaja hakeutui-
si tarkastuksiin.

 Z Kun hoidettavana on erityistä tukea 
tarvitseva lapsi, perhehoito olisi 
hyvä omaishoidon vapaan järjestä-
mistapa. Siitä tiedottamista kaivat-
tiin enemmän ja lisää perhehoitajia 
antamaan vapaapäiviä.

 Z Perhehoito nähtiin joustavana 
ja erittäin hyvänä tapana pitää 
omaishoitajan vapaapäiviä; Perhe-
hoitokodeissa ympäristö on kan-
nustava, kodinomainen ja tarjoaa 
mielekästä tekemistä hoidettavalle. 
Virkistystä ja vaihtelua tarvitsevat 

sekä omaishoitaja että hoidettava. 
Perhehoidossa on tutut samat hoi-
tajat, hoito on yksilöllistä ja hoitajilla 
on riittävästi aikaa hoidettavalle. Jos 
hoidettava tarvitsee paljon hoi-
toa myös yöaikaan, ei perhehoito 
ole sopiva tapa pitää omaishoidon 
vapaita, silloin järjestetään muunlai-
nen tapa pitää vapaapäivä.  

 Z Kiertävät perhehoitajat ovat myös 
hyvä vaihtoehto pitää vapaata. 
Perhehoitaja tulee omaishoitoper-
heeseen ja huolehtii hoidettavasta 
omaishoitajan vapaan ajan.

Minna Hernberg
Vastaava omaistoiminnan ohjaaja
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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.
Lisätiedot: Sami Juutinen p. 040 522 
8472

Tiistaisin klo 12.00 – 13.00. huom uusi 
aika! 
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.
Lisätiedot: Anne Pasanen p. 044 703 
6620

Torstaisin klo 11.00-12.00
Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2. 
Ohjaaja paikalla fysioterapeutti Tatjana 
Otra-Aho-Salmela.

hyvää oloa ja ilOa liikkuen

yhdistyksen kuntOsalivuorOt

omaishoitajaryhmien 

kOkoOntumiset

liminka
Omaishoitajien ryhmät kokoontuvat 
seurakuntatalolla Pappilantie 6.  
klo 13.30 – 15.00.
22.11., 2.1.2022, 28.2.2022.

muhOs
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
4.11., 2.12.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa 
klo 11.00 – 12.30.
23.11., 18.1.2022, 15.2.2022.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie  
klo 14.00 – 15.30.
27.1.2022, 24.2.2022.

lumijoki
Ryhmä käynnistyy tammikuussa 2022. 
Syksyllä 2021 ei kokoontumisia.
31.1.2022.

Oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Oulunsalon seura-
kunnan toimitalon yläsalissa, Vattukuja 
2.
klo 13.30 -15.00.
25.11., 2.12., 27.1.2022, 24.2.2022.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu Ojavilkin kerhotilassa 
klo 10.00
17.1.2022, 14.2.2022.
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lahjOitukset 
yhdistykselle

dOm secOnd hand lahjoitus

Dom second hand kirppis keräsi asi-
akkaidensa toiveesta omaishoitajille 
rahasumman joka oli 4000 € ja tällä 
summalla he ostivat S-ryhmän 50 € 
lahjakortteja, jotka arvoimme meidän 
yhdistyksen jäsenien kesken.

Oulun seudun sähkön lahjoi-
tus

Osana #100arjenhyväätekoa-kampan-
jaa Oulun Seudun Sähkö halusi nostaa 
esiin tärkeän joukon ihmisiä. Omaishoi-
taja tekee mittaamattoman arvokasta 
työtä samalla, kun elää arkea hoidet-
tavansa kanssa. He kävivät tuomassa 
meille lahjakortteja, jotka arvoimme 
heidän toimialueen omaishoitajille. 

Lahjakortit kävi toimittamassa Oulun 
Seudun Sähköstä Marjo Merilä.

lämpimät kiitOkset näistä 
lahjOituksista!
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Opintomatka kööpenhaminaan

omaishoidon tila tanskassa

Yhdistyksen opintomatka suuntautui 
Kööpenhaminaan 13.-16.9.2021. Matka-
seurueeseen kuului viisi yhdistyksen 
työntekijää ja kolme hallituksen jäsentä. 
Matka oli poikkeusajan vuoksi siirtynyt 
moneen kertaan, joten ilo oli suuri, kun 
se vihdoin toteutui. 

Työyhteisössämme on tapana tehdä 
opintomatkoja noin kolmen vuoden 
välein. Ne antavat aina paljon ajatte-
lemisen aihetta ja ovat monella tapaa 
antoisia. Kööpenhaminassa opimme 
paljon uutta ja kuulimme innostavista 
toimintamalleista, ratkaisuista ja ide-
ologioista. Toisaalta reissu avasi silmiä 
myös siihen, mikä meillä Suomessa ja 
meillä yhdistyksessä on jo hyvin ja mis-
sä olemme edelläkävijöitä omaishoidon 
suhteen.

peder lykke Centreen tutustu-
minen

Ensimmäisenä päivänä vierailimme 
Kööpenhaminan Peder Lykke Cent-
ressä, jossa on monenlaisia palveluita 
ikäihmisille, kuten palveluasumista, 
päivätoimintaa ja vapaa-ajantoimintaa. 
Kuulimme, miten palvelukeskus on ke-
hittynyt 50 vuoden aikana. Monikulttuu-
risessa hoivakodissa, pienissä yksiköis-
sä, asuu tanskalaisten lisäksi ikäihmisiä 
yli 15 eri maasta, asukkaita on yhteensä 
noin 150. 

Tanskan lain mukaan vanhuksilla pitää 
olla hoivayksiköissä käytössään kaksi 
huonetta, noin 60 neliötä. Asia aiheut-
taa keskustelua Peder Lykke Centressä, 
koska heillä asukkailla on käytössään 
pienemmät tilat. Yhteiskäytössä olevia 
tiloja on kuitenkin paljon. 
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Päiväkeskuksessa käy yli 200 omassa 
kodissa asuvaa ikäihmistä. Kansano-
piston tyylisessä harrastuskeskuksessa 
on monipuolista vapaa-ajan toimintaa 
tarjolla.

Palvelukeskuksen ideologia on yhtei-
söllisyyttä ja ikäihmisten omia valintoja 
tukevaa. Toiminta-ajatuksena on, että 
ihmiset tulevat keskukseen elämään 
mahdollisimman hyvää elämää, sellais-
ta elämää kuin ovat tottuneet elämään. 
Heille on tarjolla paljon vapaa-ajan-
toimintaa ja muita virikkeitä. Toimin-
ta-ajatukseen kuuluu huomioida myös 
asukkaiden omaiset mahdollisimman 
hyvin. Esimerkiksi kun ikäihmistä kohtaa 
kuolema, omaisen omaisuus luovute-
taan arvokkaasti ja kiireettömästi. Mo-
nimuotoisuus ja hyväksyvä sekä avoin 
asenne ja ilmapiiri ovat talon arvoja. 

Vakituisia työntekijöitä on 130, tunti-
työntekijöitä 80 ja vapaaehtoisia 70. 
Päivittäin keskuksessa työskentelee 
noin 140 työntekijää. Työntekijät ovat 
sisäistäneet keskuksen yhteisen toimin-
ta-ajatuksen, työntekijöihin luotetaan 
ja annetaan tilaa toimia ja hyödyntää 
omaa ammatillisuutta. Keskuksen keit-
tiössä valmistetaan talon asukkaiden 
ruokakulttuurit huomioivaa ruokaa. 
Tiloissa toimii eri palveluita kuten ham-
maslääkäri, pieni ruokakauppa, hieroja, 
jalkahoitaja jne. Keskuksesta tehdään 
retkiä talon ulkopuolelle, käytössä on 
kolme bussia ja riksabusseja. 

Keskuksen tiloissa kokoontuu viisi et-
nistä yhdistystä, joiden kautta talon toi-

minta tulee helpommin lähestyttäväksi 
eri kansalaisuuksista tuleville.

Vapaaehtoiset toimivat Peder Lykke 
Centressä eri tavoin; toiset sitoutu-
neemmin ja toiset harvemmin, pai-
nottaen sanaa vapaaehtoisesti. Va-
paaehtoisille järjestetään vuosittain 
virkistyspäivät ja sen lisäksi heille tarjo-
taan koulutusta. Usein talon asukkaiden 
omaiset jäävät toimimaan vapaaehtoi-
siksi palvelukeskuksen toimintaan.

suomen suurlähetystöön 
tutustuminen

Kööpenhaminan Suomen suurlähetys-
tön vieraana saimme kuulla suurlähet-
tiläs Harri Kämäräisen puheenvuoron 
siitä kuinka tärkeää työtä teemme ja 
kuinka merkittävää on pitää yllä kan-
sainvälisiä suhteita. Suurlähetystön 
työntekijöiden lisäksi mukana oli edus-
taja Business Finlandilta. Suurlähetys-
tön kanssa samassa rakennuksessa 
toimii Business Finland ja kulttuuri-ins-
tituutti.

Saimme kattavan kuvauksen Tanskan 
sote-järjestelmästä, terveydenhuol-
losta sekä yleisesti eroista Suomen ja 
Tanskan välillä. Suurlähetystön tehtä-
viin kuuluvat konsulipalvelut, suoma-
laisten auttaminen ulkomailla, poliittiset 
tehtävät ja edustustehtävät. Tanskassa 
on käytössä aluemalli, johon kuuluu vii-
si aluetta, joissa on yhteensä 98 kuntaa. 
Kuntauudistus tehtiin 2000-luvun al-
kupuolella. Terveydenhoito on ilmaista 
kaikille, ongelmana on kuitenkin mm. 
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lääkäreiden saatavuus. Omaishoitajien 
työssäkäynti mahdollistetaan palvelui-
den avulla. 

Carers denmark

Kööpenhaminan kaupungin vastaan-
otolla tutustuimme Tanskan omaishoi-
totilanteeseen. Carers Denmark on 
perustettu vuonna 2016.  Sitä ennen 
omaisille ei ollut olemassa omaa yhdis-
tystä laaja-alaisesti yli diagnoosirajojen, 
vammais- ja potilasjärjestöjä oli kyllä 
olemassa, mutta järjestökenttä oli haja-
nainen. 

Omaishoitajayhdistyksen keskiössä 
ovat omaiset eli läheisen sairastuttua 
on hyvä huomioida myös sairastuneen 
läheiset. Sellaista toiminta-ajatusta ei 
ollut olemassa aiemmin muilla yhdis-
tyksillä. Toimintaa omaishoitajayhdis-
tyksellä ei ole tarjolla kovin laajasti. 
Yhdistys keskittyy enemmänkin teke-
mään omaishoitajien asemaa paranta-
vaa kehittämis- ja vaikuttamistyötä. 

laki omaishoidosta tanskassa

Tanskassa puuttuu omaishoitajia kos-
keva lainsäädäntö ja omaishoidosta 
ei makseta palkkiota. Omaishoitajil-
le kuuluu kuitenkin viisi vapaapäivää 
kuukautta kohden. Kuntien terveys ja 
hoivapalvelut myös tarjoavat omaishoi-
tajaperheille suunnattuja palveluita. 

Kunnat yhteistyössä omaishoitajayh-
distyksen ja muiden tahojen kanssa 
järjestävät itsehoitokursseja omaishoi-

tajille. Kurssien tavoitteena on opettaa 
omaishoitajille pitämään huolta itses-
tään ja edistää heidän elämänhallin-
tataitojaan. Kurssi kestää seitsemän 
kertaa, 2,5 tuntia kerrallaan. Kokoon-
tumiset ovat viikoittain. Vapaaehtoiset 
ohjaavat kursseja ja heitä koulutetaan 
kurssin ohjaajiksi. Kunnissa on alet-
tu huomaamaan miten haavoittuvaa 
joukkoa omaishoitajat ovat. Omaisena 
voi joutua helposti negatiiviseen kier-
teeseen, jossa arjen hallinta katoaa ja 
stressi lisääntyy.

Jokaisella kurssikerralla esitellään 
itsestä huolehtimisen keinoja. Tavoit-
teeseen pääsemiseksi käytetään on-
gelmaratkaisumenetelmiä ja laaditaan 
yksilöllinen toimintasuunnitelma. Kurs-
silla käsitellään myös omaisen hoitami-
seen liittyviä tunteita. Kurssin vaikutuk-
set ovat merkittäviä; kurssin käytyään 
omaisten mm. elämänhallinta lisääntyy.

Opintomatkalla ehdimme myös tu-
tustua Kööpenhaminan kaupunkiin, 
kävellen ja pyöräillen. Huomasimme 
pian, että kaupunki on todellakin pyö-
räilykaupunki!  Kävimme katsomassa 
Pieni merenneito patsasta, satamakes-
kus Nyhavnin värikkäitä taloja, vanhoja 
linnoja ja rakennuksia. Kaikin puolin oli 
antoisa opintomatka!

Minna Hernberg
Vastaava omaistoiminnan ohjaaja
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hyvinvoiva työpaikka-palkintO

Oulun seudun OmaishOitajat ry 
sai talentian ensimmäistä ker-
taa jakaman hyvinvoiva työ-
paikka -palkinnon 4.10.2021. 

Palkitussa työyhteisössä on 11 työn-
tekijää, jotka tarjoavat tietoa, tukea ja 
toimintaa Oulun ja ympäristökuntien 
omaishoitajille.

- Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä 
työhyvinvointi on keskeinen osa työtä, 
ei vain yksi irrallinen palanen. Työnteki-
jät tietävät omat työnkuvansa ja vas-
tuualueensa, työn mitoitus on kunnossa 
ja johtaminen toimii, kiittää Talentian 
erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.
 
Merkille pantavaa on se, että hyvinvoin-
ti on syntynyt ilman ylimääräistä rahaa, 

joten mikä tahansa työpaikka voi ottaa 
mallia voittajasta.

Talentian järjestämään Hyvinvoiva työ-
paikka -kilpailuun osallistui 75 sosiaa-
lialan työpaikkaa. Päätöksen voittajasta 
teki järjestön työelämätoimikunta. Pal-
kinto on 1000 euroa, jonka voi käyttää 
työhyvinvointia tukevaan toimintaan.
 
”hyvän työpaikan rakentami-
seen tarvitaan kaikkia”

Oulun seudun omaishoitajat ry:n työn-
tekijöiden hyvinvointi on pitkäjänteisen 
työn tulosta, kertovat vastaava omais-
toiminnan ohjaaja Minna Hernberg ja 
toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen.   
- Hyvän työpaikan rakentamiseen tar-
vitaan kaikkia, niin esihenkilöitä kuin 
työntekijöitä. Mietimme yhdessä keino-
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ja työhyvinvointimme parantamiseksi. 
Meillä myös mitataan säännöllisesti 
työhyvinvointia, Hernberg ja Salminen 
sanovat.

Aina ei ole ollut yhtä hyvin kuin nyt. 
Moni asia oli pielessä, kun Salminen 
aloitti toiminnanjohtajana 13 vuotta sit-
ten. Hän päätti ottaa johtotähdekseen 
työhyvinvoinnin kehittämisen ja hankki 
työnsä tueksi koulutusta.

- Lähdin miettimään, miten työyhteisön 
tilannetta voisi parantaa ja kuinka sai-
simme kaikki mukaan tähän. Jokainen 
vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, 
onko meidän työpaikallamme hyvä olla 
vai ei, Salminen sanoo.

työpaikan pelisäännöistä pide-
tään kiinni

Työyhteisö rakensi yhdessä työpaikan 
pelisäännöt, joihin jokainen on sitou-
tunut. Pelisääntöjä tarkastellaan ja 
päivitetään kerran vuodessa. Niihin on 
kirjattu muun muassa, miten vaikeis-
sa asioissa toimitaan. Periaatteena on 
tarttua ongelmiin heti ja puhua niistä 
suoraan.

Pelisäännöissä lukee myös, että selän 
takana saa puhua vain hyvää työkave-
reistaan. Työntekijöille on tarjolla lisäksi 
työnohjausta ja työpsykologin palvelu-
ja.

- Isoja ongelmavyyhtejä ei pääse edes 
syntymään, kun hankalia asioita ei pii-
lotella vaan niistä puhutaan avoimesti 

ja suoraan, Salminen sanoo. Hänelle on 
tärkeää myös olla läsnä työntekijöille ja 
osallistaa heitä oman työnsä ja yhdis-
tyksen toiminnan suunnitteluun mah-
dollisimman paljon.

Työn rajaaminen voi joskus olla vaikeaa, 
mistä työpaikalla käydään säännöl-
lisesti keskustelua. Salminen haluaa 
pitää huolta siitä, että työntekijät voivat 
erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan. 
Hän pyrkii näyttämään tähän mallia 
myös itse: työtunnit eivät pauku eikä 
työpäivää jatketa kotona.

- Me tuemme työksemme omaishoita-
jia ja autamme heitä jaksamaan. Jotta 
jaksamme auttaa, on meidän pidettä-
vä huolta myös itsestämme, Salminen 
painottaa.

työhyvinvointi vaatii työtä 
jOka päivä

Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä työ-
hyvinvointi on osa jokapäiväistä työtä. 
Pienilläkin toimintamallin muutoksilla 
voi saada paljon hyvää aikaa.

- Aloitamme aamut töissä yhteisel-
lä kahvihetkellä. Säännöllisiin, koko 
henkilökunnan kokouksiimme tuomme 
aina työhyvinvointiasiaa. Kokous alkaa 
aina iloisten asioiden kierroksella, ja 
joka kerta myös työntekijät vuorotellen 
tuovat työhyvinvointiteemaan liittyvää 
asiaa kokouksen loppuun, Salminen ja 
Hernberg sanovat.

Työhyvinvointiin liittyvä asia voi olla 
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esimerkiksi lyhyt rentoutusharjoitus tai 
jumppa, leikkimielinen kisailu tai tietois-
ku.

- Tyhy-päiviä järjestetään säännöllisesti, 
käytössämme ovat hyvät työterveys-
palvelut, saamme liikunta hieronta- ja 
kulttuurietuja ja voimme pitää etä-
työpäiviä. Nämä eivät ole itsestään-
selvyyksiä joka työpaikalla, Hernberg 
sanoo.

Salminen ja Hernberg korostavat, että 
hyvästä työilmapiiristä kiinni pitäminen 
vaatii systemaattisuutta ja säännölli-
syyttä. Tyhy-päivä kerran vuodessa tai 
toistuvat tyhy-kyselyt jäävät irrallisiksi, 
jos työhyvinvoinnista huolehtimista ei 
pidetä arjen tasolla toiminnassa muka-
na.

henkilöstön vaihtuvuus on 
kallista

Hyvinvoiva työpaikka -kilpailun ta-
voitteena on nostaa esiin sosiaalialan 
työyhteisöjä, joissa henkilöstö voi hyvin. 
Kilpailuun osallistui yhtä paljon julkisen 
ja yksityisen sektorin työpaikkoja. Työ-
yhteisöt edustivat monipuolisesti koko 
sosiaalialaa.

- Yllätyimme positiivisesti kilpailun 
suosiosta, koska huonot työolosuhteet 
nousevat usein esiin jäsentemme yh-
teydenotoissa. On hyvä nostaa keskus-
teluun se, että hyvinvointiin voi vaikut-
taa työpaikoilla, ja sitä pitää kehittää 
yhdessä, Heidi Pekkarinen sanoo.
Pekkarinen kannustaa sosiaalialan työ-

paikkoja tekemään töitä työntekijöiden-
sä hyvinvoinnin eteen. Siitä hyötyvät 
asiakkaat, mutta se on myös taloudel-
lisesti kannattavaa, sillä hyvinvoivat 
työntekijät vaihtavat harvemmin työ-
paikkaa kuin tyytymättömät.

Pekkarinen huomauttaa myös, että 
hyvinvoivilla työntekijöillä on intoa ke-
hittää työtään, mikä näkyy hyvinä työn 
tuloksina. Tämä allekirjoitetaan myös 
Oulun seudun omaishoitajat ry:ssä.

Yhdistys on ottanut viime vuosina 
aktiivisesti osaa moniin kilpailuihin ja 
pärjännyt niissä mainiosti. Viimeksi 
yhdistys sai Oulun kaupungilta tunnus-
tuspalkinnon vuorovaikutuksellisesta 
omaishoidon kehittämisen toimintata-
vasta.

Hyvinvoiva työpaikka -kilpailuun yhdis-
tyksen ilmoittivat mukaan työntekijät. 
Toiminnanjohtaja sai tietää asiasta vasta 
myöhemmin.    

Juttu julkaistu Talentia-lehdessä
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reiskan corner - juttusar-
jassa yhdistyksen jOusi-hank-
keen perhetoiminnan kehittä-
jä tuukka reinikainen jakaa 
ajatuksia työstään pohdiske-
levalla otteella.

Syksyinen tervehdys Ommaiskort-
teerilta! Jälleen se on käsillä, vuoden 
pimein aika.  Luksin määrän dramaat-
tiseen vähenemiseen on hyvä varau-
tua jo hieman ennakoiden. Henkilö-
kohtaisella tasolla omiin ennakoiviin 
toimenpiteisiini syyskaudella kuuluvat 
mm. d-vitamiiniannoksen tuplaami-
nen, kirkasvalolampun polttimon sekä 
talvikenkien pohjan urasyvyyden tarkis-
tus, unohtamatta riittävän määrän iloa 
ja optimismia tuottavien toimintojen 
kalenteroimista pitkin syksyä. Viimek-

reiskan corner

si mainitulla olen huomannut olevan 
eittämättä kaikista suurimman painoar-
von, kun puhutaan positiivisen ja vireän 
mielialan säilyttämisestä pimeimmän 
vuodenajan kynnyksellä. Pienet ret-
ket, mökkiviikonloput, elokuvat, yms. 
toimivat ikään kuin voimaannuttavina 
välietappeina pitkässä syksyssä. Näin 
ainakin omalla kohdallani. Aikaikkunan 
kaventaminen ja keskittyminen pieniin 
iloa tuottaviin asioihin toimivat myös hy-
vänä vastalääkkeenä pimeydelle, luihin 
saakka kaivautuvalle kosteudelle sekä 
maaperän itiötuotannon iljettävälle 
löyhkälle. En siis tunnustaudu varsinai-
seksi syysihmiseksi, mutta olen koulut-
tanut itseäni kohtaamaan sen ja jollain 
kosmisella tasolla jopa nauttimaan siitä. 
Sopivina annoksina.

Yhdistyksessä järjestämme myös ”hy-
vän mielen etappeja” pitkin syyskautta. 
Tapahtumakalenterissamme on kursse-
ja, valmennusta, Avoimet Ovet -tapah-
tumaa jne., paljon erilaista mukavaa. 
Tervetuloa siis mukaan voimaantumaan 
yhdessä, olitpa sitten syysihminen tai 
et!

Loppukaneettina lähetän tässä yhtey-
dessä kiitokset yhdistyksemme pide-
tylle pitkäaikaiselle työntekijälle Salla 
Jämsénille. Salla on matkannut loka-
kuussa kohti uusia ammatillisia haas-
teita, aloitettuaan uuden työnantajan 
palveluksessa. Salla tunnetaan yhdis-
tyksessämme erityislapsiperheiden 
kanssa tehtävän työn ruumiillistumana, 
ja väsymättömänä ko. kohderyhmän 
puolestapuhujana. Olemme toki työ-
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yhteisönä hieman ”kypärät kallellaan” 
Sallan lähdön vuoksi, mutta yhtä lailla 
olemme iloisia ja onnellisia hänen puo-
lestaan. Toivotamme hänelle kaikkea 
hyvää jatkoon!

Uutena työntekijänä ja työparinani aloit-
ti marraskuussa Pauliina Klasila, hän 
esittelee tarkemmin itsensä seuraavis-
sa Kortteeriuutisissa.

Tuukka Reinikainen
perhetyön kehittäjä
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iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:llä

yhdistyksen matka kalajoen 
kesäteatteriin elokuussa meni
iloisissa tunnelmissa.

teimme yhdistyksen perinteisen 
virkistysmatkan rokuan kyl-
pylään.

yhdistysen työntekijät ja halli-
tuksen jäsenet käviVät opintO-
matkalla kööpenhaminassa.

hyvästelimme haikein mielin 
myös pitkäaikaisen työntekijäm-
me sallan, joka lähti kohti uusia 
ammatillisia seikkailuja, lämpi-
mät kiitokset sallalle kaikesta :)
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iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:llä

elokuussa pidimme ensimmäistä 
kertaa OmaishOitOfestarit man-
nerheiminpuistossa. nautimme 
livemusiikista, esiintyjistä ja 
oimaishOidOn tietoiskuista aurinkoi-
sessa säässä.

kävimme helsingissä 
hakemassa meille 
myönnetyn palkinnon.

talentia myönsi sosi-
aalialan hyvinvoiva 
työpaikka -palkinnon 
meille!

lukaseppa enemmän 
juttua siitä tässä 
lehdessä sivulla 29.
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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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”nisupäiVä”
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tukena muutoksessa -infotilaisuus

pOhditkO ikääntyneen läheisen 
siirtymistä pitkäaikaishoi-
tOon?

Tule kuulemaan palveluohjaajien ja 
kokemusasiantuntijan puheenvuorot 
aiheesta.

ma 15.11.2021 klO 14.00-15.30.

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

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautu-
minen. Mahdollisuus osallistua myös 
etäyhteydellä.

ilmoittautuminen
Kaisalle 12.11. mennessä p. 0400 168 
792, kaisa.hartikka@osol.fi.

Tietoa ja keskustelua mm. näistä toi-
votuista aiheista:

 Z Missä vaiheessa hoidettavan on 
aika siirtyä pitkäaikaishoitoon?

 Z Miten prosessi etenee?
 Z Millaisia hoitopaikkoja on hoidetta-

valle? Saako niistä valita?
 Z Mitä hoito maksaa pitkäaikaishoi-

dossa ja miten kotiin jäävä puoliso 
selviää taloudellisesti?



39

 

 

 

 

 

 

Puolisoni siirtyi pitkän harkinnan 
jälkeen asumaan pysyvästi pal-

velukotiin. Aiemmin hoidin 
häntä itse. Koti tuntuu nyt tyh-

jältä ja on kova ikävä. 

Teillä on iso elämän-
muutos menossa ja se 

herättää monenlaisia aja-
tuksia ja tunteita. Hyvä 

että puhut niistä! 

Välillä mietin, että oli-
kohan ratkaisuni kui-

tenkaan oikea? Olisinko 
vielä jaksanut hoitaa? 

Epäröinti on hyvin tavallista. On hyvä 
muistaa, että päätös ei syntynyt hetken 

mielijohteesta vaan sille on perus-
teensa. Halutessasi voit olla mukana 

puolisosi elämässä hoitokodissa ja ha-
kea hänet kotilomille. Pystytkö puhu-

maan näistä huolista läheisillesi? 

Läheisille en halua kaikkia 
ajatuksiani jakaa, koska 

pelkään että he kuormit-
tuvat liikaa. Voinko soittaa 

sinulle uudestaankin? 

Ehdottomasti saa soittaa aina 
kun siltä tuntuu. Voimme myös 
sopia tapaamisen tai puhelu-

ajan etukäteen. 

Oletko yli 65-vuotias omaishoitaja ja pohdit läheisesi siirtymistä kodin ul-
kopuoliseen pitkäaikaishoitoon? Tai onko hoidettavasi juuri siirtynyt hoito-
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 
 

tukena muutoksessa - yksilöllinen tuki
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tukea OmaishOidOn muutostilanteisiin
yli 65-vuOtiaille!

Omaishoitaja, pohditko hoi-
dettavan läheisesi siirtymistä 
hOitOkotiin?

Yksilöllinen tuki: Kuljemme vierelläsi ja 
tuemme sinua muuttuvassa elämänti-
lanteessa sekä päätöksien teossa.

Tukena muutoksessa -ryhmässä            
tapaat muita omaishoitajia toiminnan ja 
keskustelun merkeissä.

Tunne tunteesi –kurssilla ollaan tun-
teiden ja oivallusten äärellä yhdessä 
muiden omaishoitajien kanssa.

Ota yhteyttä!

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

Onko hoidettaVa läheinen jo 
siirtynyt hoitokOtiin?  

Yksilöllinen tuki: Kuljemme vierelläsi ja 
tuemme sinua muuttuneessa elämänti-
lanteessa.

Arjen avaimet –ryhmässä tapaat muita 
omaisia, joiden hoidettava läheinen on 
siirtynyt pitkäaikaishoitoon.

Elämänvaloa –kurssilla vahvistamme 
kokonaisvaltaista hyvinvointia, saaden 
uutta virtaa ja voimaa sekä uskoa tule-
vaan. 

Teija Viitajylhä
Omaistuen kehittäjä
p. 0400 167 764
teija.viitajylha@osol.fi
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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 mahdolliseen muutostilanteeseen.

Mukaan mahtuu 8 henkilöä ja ko-
koonnumme kahden viikon välein klo 
14.00-16.00 yhteensä seitsemän ker-
taa.

ryhmä alkaa tO 13.1.2022

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

lisätietoja ja ilmoittautuminen
Teijalle 6.1.2022 mennessä, p. 0400 167 
764, teija.viitajylha@osol.fi

VertaisOhjaaja mukana 
muutOksissa

Olin keVäällä 2021 Vapaaeh-
tOisena vertaisohjaajana 
omaishoitajien tukena muu-
tOksessa -ryhmässä. 

Teimme ryhmän ohjaajan Teija Viita-
jylhän kanssa alustavaa suunnittelua 
jo vuoden 2019 puolella. Koronatilan-
teen vuoksi kokoonnuimme alussa vain 
etäyhteydellä. Outo tilanne aiheutti 
alussa hieman päänvaivaa. Kaikille eivät 
etämenetelmät olleet ennestään tut-
tuja. Saimme kuitenkin ryhmän käyn-
tiin. Loppukeväästä pääsimme sitten jo 
kokoontumaan Ommaiskortteerille ihan 
”livenä”.

Pohdimme omaishoitajien tilannetta ja 
teimme aiheeseen liittyviä harjoituksia. 
Meillä oli joka kerralla eri teema, jonka 
puitteissa työskentelimme kaksi tuntia. 
Jokaisen kokoontumiskerran lopussa 
oli pieni rentoutumis- ja venyttelyharjoi-



42

Ryhmä antoi myös itselleni monia hy-
viä työkaluja jatkossa selviytymiseen. 
Samassa elämäntilanteessa olevien 
kokemuksista ja ajatuksista sai tukea ja 
voimaantumista. Ohjaajana toimiminen 
tällaisessa ryhmässä oli erittäin arvo-
kasta. Sain tavata Tukena muutokses-
sa -ryhmässä todella hienoja ihmisiä, 
todellisia arjen sankareita. Kiitos heille 
ja Teijalle.

Juha
vapaaehtoinen vertaisohjaaja

tus. Alussa tutustuimme ja pohdimme, 
miten itse kukin on tullut omaishoita-
jaksi. Myöhemmin pohdimme omaa 
roolia, resursseja ja tunnepuolen asioita 
sekä hyvinvointia. Millaisia huolia itse 
kullakin oli jatkoa ajatellen ja mistä 
saamme voimaa ja tukea arkisista toi-
mista selviytymiseen.

Ryhmän loppupuolella rohkenemme jo 
unelmoida tulevasta ja millaisia toiveita 
meillä olisi. Yksi mieleenpainuvimmista 
kokoontumiskerroista oli, kun kävimme 
toukokuulla hirveän kylmässä kevätvii-
massa grillaamassa makkaroita Kuusi-
saaren avonuotiolla. Vaikka ulkona oli 
kylmä, porukalla oli lämmin tunnelma 
ja juttu luisti. Viimeisellä kerralla vietim-
me päätösjuhlia Ommaiskorteerilla.

Ryhmästä sai vertaistukea sekä neu-
voja ja vinkkejä muutostilanteeseen. 
Omaishoitajat puurtavat yksin hoito-
tilanteessa, joten tällainen vertaistuki 
ja tieto oli monelle erittäin arvokas-
ta. Monesti keskustelu ryöpsähti aika 
vilkkaaksi ja tuntui, että eihän tällainen 
muutaman tunnin kokoontuminen riitä. 
Osa saikin ryhmästä uusia ystäviä ja jat-
koi yhteydenpitoa ryhmän ulkopuolella.

Havaintoni on, että tällaista ryhmätoi-
mintaa tarvitaan. Keskustelua, tietoa 
edunvalvontaprosesseista ja Kelan 
tuista sekä yhteiskunnan palveluista. 
Omaishoitajat tekevät valtavan määrän 
vapaaehtoistyötä, monesti ilmaiseksi tai 
pienellä korvauksella. 
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uusi opas julkaistu omaishoitajalle

Omaishoitajan polku muutosti-
lanteessa
mikä muuttuu, kun läheinen 
muuttaa hoitokotiin?

Omaishoitaja on monien kysymysten 
äärellä pohtiessaan hoidettavan lähei-
sen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pit-
käaikaishoitoon. Muuttuvassa tilantees-
sa on otettava selvää monista uusista 
asioista. Samalla pitäisi tehdä omaishoi-
tajan ja hoidettavan elämään vaikutta-
via isoja päätöksiä. Uuteen oppaaseen 
on koottu tietoa ja omaisten kokemuk-
sia, jotka voivat olla tukena muutok-
sessa. Opas on suunnattu ensisijaisesti 
iäkkään hoidettavan omaishoitajalle.

Oppaaseen on koottu vastauksia ylei-
simpiin kysymyksiin esimerkiksi: Milloin 
hoidettavan olisi aika siirtyä pitkäai-
kaishoitoon? Mitä hoitopaikkoja on tar-
jolla? Miten prosessi etenee? Mitä hoito 
maksaa? Omaisten tarinat kuvaavat 
lukijalle erilaisia omaishoitotilanteita.

Oppaan sisältö on laadittu Tukena 
muutoksessa -hankkeen kehittämis-
työryhmässä Kehittämössä. Kehittä-
mössä on mukana hanketyöntekijöiden 
lisäksi kokemusasiantuntijoita, hoito-
kotien työntekijöitä, omaisyhteistyön 
asiantuntija sekä Oulun kaupungin 
SAS-tiimin palveluohjaaja. Idea oppaan 
tekemiseen on syntynyt Kehittämössä. 
Tällaista opasta ei ennestään ole ja sille 
huomattiin olevan tarvetta. Oppaan si-
sältöjä voivat hyödyntää myös ammatti-
laiset, opiskelijat ja muut kiinnostuneet.

Painetun version Omaishoitajan pol-
ku muutostilanteessa -oppaasta voit 
hakea Oulun seudun omaishoitokeskus 
Ommaiskortteerista. 

Sähköistä opasta voi tiedustella kaisa.
hartikka@osol.fi. Oppaan sisällöt tulevat 
olemaan myöhemmin myös sähköises-
ti saatavilla osoitteessa: www.osol.fi/
omaishoitajanpolku.
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suuntaamaan katsetta myös tulevaan. 
Erilaisten toiminnallisten harjoitusten 
avulla löytyi toiveikkuutta sekä valta-
vasti voimavaroja ja vahvuuksia uuden-
laiseen arkeen. Sosiaaliset verkostot 
ja hyvinvointi vahvistuivat sekä näkö-
kulmat avartuivat. Palaute kurssilta oli 
erinomaista. Kurssilla tehtiin yhdessä 
matkaa kohti elämänvaloa ja merkityk-
sellisempää arkea!

Elämänvaloa-kurssi on yksi Tukena 
muutoksessa -hankkeen kehittämis-
työn tuotoksista. Kurssi järjestettiin en-
simmäistä kertaa keväällä 2021. Syksyn 
kurssi on alkanut lokakuussa, seuraava 
kurssi on keväällä 2022.

Elämänvaloa-kurssi on tarkoitettu yli 
65-vuotiaille omaishoitajille, joiden 
hoidettava läheinen on siirtynyt kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon. 
Kurssi sisältää 6 päivää, kolmessa kah-
den päivän jaksossa

Lisätietoja kurssista Kaisalta tai Teijalta: 
kaisa.hartikka@osol.fi, teija.viitajylha@
osol.fi

Omaishoitoperheiden elämäs-
sä tapahtuu suuria muutoksia, 
kun hoidettava siirtyy kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoi-
tOon. 

Muuttaminen korona-aikana hoitokotiin 
on voinut tarkoittaa sitä, että omaishoi-
taja on jättänyt läheisensä palvelukodin 
ovelle tavaroidensa kanssa. Hoitajat 
ovat ottaneet hoidettavan vastaan ja 
omainen on palannut omaan tyhjään 
kotiinsa. Jäähyväiset olivat siinä ja seu-
raavan kerran on saatettu tavata vasta 
kuukausien päästä koronarajoitusten 
vuoksi. Käytännöt ovat vaihdelleet eri 
hoitopaikoissa. Joillakin tapaamiset 
ovat järjestyneet alusta saakka vaik-
kakin rajoitetusti ja terveysturvallisuus 
huomioiden.

Hoitaminen kotona on voinut olla jo 
useita vuosia hyvin kuormittavaa, joten 
muutto tehostettuun palveluasumiseen 
tai laitoshoitoon on ollut välttämätön. 
Omaiset ovat olleet lujilla, muutos en-
tiseen on suuri ja ikävä on kova. Päätös 
läheisen muuttamisesta on voinut olla 
vaikea, mutta toisaalta myös helpotta-
va. Asia herättää monenlaisia tunteita ja 
vaatii kypsyttelyä sekä sopeutumista.

Oulun seudun omaishoitajien Tuke-
na muutoksessa -hanke järjesti ke-
väällä Elämänvaloa-kurssin kuudelle 
omaiselle, jonka hoidettava läheinen 
on hiljattain muuttanut kodin ulko-
puoliseen hoitoon. Kurssin osallistujat 
saivat vertaistukea toisiltaan ja pääsivät 
käsittelemään mennyttä, nykyhetkeä ja 

elämänvaloa -kurssi
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tunnelmia kurssilta: elämänvaloa, 
vOimaa ja Vertaisuutta

kurssin alussa ilma on paksua 
jakamattomista kOkemuksista 
ja purkamattomista tunteista. 
Suru viipyilee sanojen väleissä ja teks-
tiriveille piirtyneissä muistoissa. Tässä 
hetkessä, kahden kodin välissä, on kai-
pausta ja ikävää. Toisiaan kohti kurotte-
levia tarinoita yhdistää omaishoitajuus 
ja muutostilanne.

Tunnerattaalla pyöritellään menneet 
tuntemukset ja nykyisetkin. Mietiskel-
lään mistä on tultu ja missä ollaan nyt. 
Piirretään omat ääriviivat näkyväksi 
itselle ja toisille. Tässä olen minä. Tässä 
kohti tunnen iloni, suruni, vihani, huo-
jennukseni. Tämän värisenä ja muotoi-
sena. Minun kokemus ja tunne, pilkot-
tuna ja nimettynä. Se mikä aiemmin oli 
iso nimetön tumma kerä, sulaa tunnis-
tettavaksi ja käsiteltäväksi.

Onnelan miljöö tuo kokemukset vierek-
käin. Saamme vieraan, joka on koke-
nut saman jo aiemmin. Hänen kerto-
muksensa kuroo yhteen kokonaisen 
matkan, omaishoitajan polun kaikkine 
muutosvaiheineen. Kauniita sanoja 
vaikeista aiheista, avointa ja rehellistä. 
Tuntemuksia, vinkkejä ja kannustusta, 
jotka tuntuvat sydämessä asti.

Vähitellen, ikään kuin luvan saatuaan, 
tiukkuus hartioissa hellittää ja ilo läik-
kyy. Nauruhermoja kutittelee yhdessä 
tekeminen, liikkuminen, pelailu ja ilta 
tulen äärellä. Saa olla vapaa, saa vain 
olla, saa nauraa, on vapaus elää. On 
aikaa miettiä: Kuka olen? Millainen on 
arkeni? Mistä saan voimaa? Pysähtymi-
nen elämän arvokkuuden ja ainutlaatui-
suuden äärelle. Elämä jatkuu minussa.
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Vielä ennen kurssin loppua, kootaan 
vahvuudet voimaksi sekä unelmat ja 
toiveet suunnaksi. Jokaisen vahvuus-
puu omanlaisensa ja juuri oikeanlainen. 
Oksat kurottavat ylöspäin, kohti valoa. 
Mielissä hillavien soiden pitkospuut ja 
niiden päässä toiveikkaat ja valoisat 
näkymät.

Kääritään kiitollisuutta, tehtäviä ja 
säkeitä purkkiin. Kirjoitetaan viestejä 
toistemme sydämiin, niitä tärkeimpiä. 
Purkin kantta ja sydäntä raottamalla tul-
vii elämänvaloa tuleviin tuntemattomiin 
päiviin. Kurssilla sai olla omana itse-
nään, paljon kokeneena mutta kokonai-
sena. Kulkea hetken yhdessä ja jatkaa 
sitten voimaantuneena matkaa.

Kaisa Hartikka
vastaava omaistuen kehittäjä
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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 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.

lahjOitukset

Voit nyt lahjoittaa suoraan 
yhdistyksen rahankeräystilille: 
FI02 5740 5820 0310 55, OKOYFIHH.

Kerätyt varat käytetään omaishoito-
perheitä tukevaan toimintaan. Varoilla 
rahoitetaan virkistys- ja ohjaustoimintaa 
omaishoitajalle, hoidettavalle tai koko 
perheelle. Varoja voidaan käyttää näi-
den toimintojen kustannuksiin. Luvan 
numero: RA/2021/1289.
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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 –vertais-
ryhmätoiminta

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

kOkoOntumisajat
 Z 9.12. klo 17-19
 Z 20.1.2022 klo 17-19
 Z 17.2.2022 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

valtakunnallisen 
kyselyn tuloksia

kysely erityislapsen vanhem-
mille keräsi huiman määrän 
kOkemuksia

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Uu-
sia polkuja työhön ja elämään -hanke 
toteutti syksyn aikana valtakunnallisen 
kyselyn eritystä tukea tarvitsevien las-
ten ja nuorten vanhemmille. Kyselyllä 
kerättiin vanhempien kokemuksia ja 
näkemyksiä vanhemmuuden, arjen ja 
työelämän yhteensovittamisesta sekä 
sen haasteista ja mahdollisuuksista. 
Vastauksia tuli noin tuhannelta hen-
kilöltä ympäri Suomen. Nämä van-
hempien arvokkaat kokemukset ovat 
tärkeässä roolissa, sillä niiden pohjalta 
suunnitellaan tulevia toimintoja ja tukea 
vanhemmille.

Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan 
raportin muodossa, josta pääset muun 
muassa lukemaan muiden vanhempien 
kokemuksia vanhemmuuden yhdistä-
misestä työelämään.
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uusia pOlkuja -
tuleVia asioita

luvassa tukea vanhemmuu-
den, arjen ja työelämän yh-
teensovittamiseen

Oletko oululainen vanhempi, joka 
haluaisi yhdistää lapsesta huolehtimi-
seen myös työn tai opiskelun? Tuntuu-
ko, ettei se ole mahdollista tai arjen 
tukitoimet eivät ole riittävät? Luomme 
mahdollisuuksia erityistä tukea tarvit-
sevien lasten vanhempien työllistymi-
sen tukemiseen.  

Samalla tuemme työnantajia työllis-
tämisessä ja lisäämme ymmärrystä, 
jotta työpaikat olisivat perheystäväl-
lisempiä. Yhdessä perheiden kanssa 
voimme edistää läheisestä huolehti-
misen ja ansiotyön yhteensovittamis-
ta.

Haluamme jutella siitä, miten voimme 
auttaa sinua sujuvamman arjen ja työ-
elämän onnistumiseksi.

työ On minulle 
henkireikä

Valtakunnallisen kyselyn tuloksia eri-
tyislasten vanhempien ansiotyön ja 
vanhemmuuden yhteensovittamisen 
haasteista ja mahdollisuuksista pääset 
kuulemaan myös omaishoitajaviikolla. 

ke 24.11. klo 17.30-18.30 

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

ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen etukäteen kyselyne-
tin kautta: kyselynetti.com/s/raportti. 
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

tervetuloa kuulolle!
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Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille 
henkilöille monipuolisia asumispalveluja 
palvelutaloissamme ja palvelukodeissamme.

Lue lisää www.caritaslaiset.fi

Asiakkuussuunnittelijat:
Ikäihmisten palvelut: Jonna Tarakkamäki, 040 769 8615
Vammaispalvelut: Anu Havana, 050 375 8276
Sähköposti: info@caritaslaiset.fi

www.caritaslaiset.fi
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Omaishoitajan 
loma Rokualla 

alk. 76€ / hlö / vrk

www.rokuakuntoutus.fi
Seuraa somessa:
 /rokuakuntoutus

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

31.1.-4.2.2022

Kurssi: 83662

28.2.-4.3.2022

Kurssi: 83663

1.-5.8.2022

Kurssi: 83664

VUODEN 2022 OMAISHOITAJIEN YKSILÖKURSSIT ROKUALLA:

Omaishoitajien 
kuntoutusta Rokualla

Kuntoudu Rokuan luontoympäristössä, 
kylpylähotellin palveluiden äärellä.

Katso suorat hakulinkit nettisivuiltamme: 
www.rokuakuntoutus.fi

www.rokua.com Varaa: myynti@rokua.com tai soittamalla p. 020 7819 200

22.-26.8.2022

Kurssi: 83665

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

Puhelut 020-alkuisiin numeroihin 16,69snt/min + 8,35snt pvm/mpm
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Kotikuntoutus on tarkoitettu oululaisille omaishoitoperheille. Kuntoutuksella 
edistetään toimintakykyä, hyvinvointia ja kotona jaksamista. Se lisää 
voimavaroja arkeen ja rohkaisee löytämään tukea ja uusia asioita elämään.

Kotikuntoutus on Oulun kaupungin tarjoama maksuton palvelu. Kysy omalta 
palveluohjaajaltasi!

Kenelle?
•  Omaishoitajat ja 

omaishoidettavat,  
joista ainakin toinen 
vähintään 65-vuotias,

•  Muistisairailla ei 
ikärajaa

Kesto
•  11 kuukautta

•  Kuusi kotikäyntiä

Mitä?
•  Kuntomittaukset

•  Muistin ja mielialan 
testaus

•  Apuvälineet, 
tukimuodot, etuudet ja 
muut palvelutettisivuilta.

Lisätietoja
Palveluesimies
SAMI JUUTINEN
040 522 8472 
sami.juutinen@odl.fi

Kotikuntoutuksella lisää elämänlaatua

WWW.HOIVATIE.FI
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KOTOISIN OY:N PALVELUITA ON

MAHDOLLISTA SAADA NYT MYÖS KOTIIN

OULU-KEMPELE -SUURALUEELLA. 
 

Kotiin annettava muistiohjaus tukee
muistisairaan toimintakyvyn ylläpysymistä ja

näin mahdollistaa asumisen kotona
mahdollisimman pitkään. Kysy lisää!

 
Palvelun arviointikäynti on ilmainen.

 
 

Kotoisinkodin aktiivista arkea voit seurata

 Instagramissa ja Facebookissa .

 
www.kotoisinkoti.fi

p: 045 6306 090 / Marjo Mäyrä
 

Elämäniloa ja laadukasta hoitoa
siel lä kotoisimmassa palvelukodissa.
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Tervetuloa 
elämänturvatapaamiseen 

Vakuutusasiat, säästäminen ja sijoittaminen -
rakennetaan yhdessä sinulle ja perheellesi sopiva 
ratkaisu. Tapaamisessa käymme läpi sinun ja 
perheesi elämäntilanteen turvallisuuden, terveyden 
ja talouden näkökulmista. Elämänturvatapaaminen 
onnistuu toimistoillamme tai näppärästi 
verkkotapaamisena vaikka kotisohvalta käsin! 

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus 
tai numerosta 08 814 2500. 

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17% 
ja saada lisäksi S-ryhmän bonusta jopa 5%. 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen, Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Varainhoito Oy. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

LähiTapiola Pohjoinen on pohjois- ja 
keskipohjalaisten oma paikallinen elämänturvayhtiö

Pia,
elämänturvaaja
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Oulun seudun omaishoitajat ry 

Oulun seudun omaishoitokeskus
Ommaiskortteeri 

Isokatu 47, katutaso, Oulu

Avoinna arkisin klo 10.00-14.00  
p. 08 882 1690

Toiminnanjohtaja
Minnamaria Salminen

p. 040 566 5865

Omaishoidon ohjaaja 
Heini Kemola

p. 040 526 8105

www.osol.fi


