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30 Tunnetaidot osaksi arkea
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Oulun seudun omaishoitajat ry:n kevätkokous 26.4. 
klo 18.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntö-
muutos.

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

Varsinaiset jäsenet
Laitinen Janne (varapuheenjohtaja), Pitkänen-Koli Taina, 
Oinas Rita 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

Yhdistys tiedottaa

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
Katariina Päkkilä 040 501 9119

perhetyön kehittäjät
Tuukka Reinikainen 040 701 7418
Salla Jämsén  040 771 0266

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

erityislasten vanhempien tuen 
kehittäjät
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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tOiminnanjOhtajan tervehdys                                                    

iloa ja valoa uuteen Vuoteen!

Kevät on tuloillaan, sen tuntee auringon 
paisteesta ja lintujen laulusta. Tammi-
kuussa saimme jännittää ensimmäi-
siä aluevaaleja. Pohjois-Pohjanmaan 
aluevaltuusto päättää jatkossa myös 
monista omaistaan hoitavien ar-
keen liittyvistä asioista ja 
palveluista.  
 
Toivotaan, että 
aluevaltuute-
tuissa on paljon 
henkilöitä, jotka 
oikeasti tietävät 
millaista arkea 
omaistaan hoi-
tavat elävät. 

Viime vuonna 
yhdistyksen ke-
vätkokous hyväksyi 
yhdistyksen toimin-
taa ohjaavan uuden 
strategian vuosille 2022-
2026. Tänä vuonna toimimme 
ja tuemme omaistaan hoitavia tämän 
suunnitelman mukaisesti. Tässä muuta-
mia nostoja uudesta strategiastamme:

yhdistyksen arvot:
 Z Yksilöllisyys – Kohtaamme ihmisen 

arvostavasti ja kunnioitamme ihmi-
sen itsemääräämisoikeutta

 Z Yhdenvertaisuus – Meille kaikki 
ovat ainutkertaisia, mutta samanar-
voisia

 Z Monimuotoisuus – Huomioimme  
 

omaishoitoperheiden monimuotoi-
suuden

 Z Yhteisöllisyys – Teemme mahdolli-
seksi osallistumisen, vaikuttamisen 
ja iloisen yhdessäolon

 Z Luottamus – Toimimme vuorovai-
kutuksellisesti, vastuullisesti, läpi-
näkyvästi ja laadukkaasti.

yhdistyksen visiO:
Yhdistys on vah-

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

hyvinvointia koko 
toiminta-alueella.

tOimintamme tee-
mat:

Tuki: ”Tuemme omaishoito-
perheitä heille sopivalla tavalla”

Toiminta: ”Toimintamme on aktiivista ja 
monipuolista”
Tieto: ”Meillä on tarjolla tietoa ja taitoa”
Toivo: ”Tuomme toivoa elämään ja ar-
keen”.

Näiden teemojen ympärillä toimimme 
tänäkin vuonna, omaistaan hoitavien 
parhaaksi. Tervetuloa mukaan toimin-
taamme!

Minnamaria Salminen 
toiminnanjohtaja
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hallituksen pakeilta

Omaishoitaja yhteiskunnassa

Suomessa on juuri järjestetty historialli-
set ensimmäiset aluevaalit. Aluevaalien 
varsinainen äänestysprosentti jäi alhai-
seksi, koska vain 47,5 % kansalaisista 
kävi äänestämässä. Tämä on hienoinen 
pettymys, sillä aluevaalien kautta va-
littavat valtuutetut tulevat päättämään 
merkittävistä palveluista, kuten sosiaa-
lihuollon, terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen järjestämisestä. Demokratian 
toteutumisen kannalta näkyvämpi kes-
kustelu ja voimakkaampi äänestysinto 
olisi ollut suotavaa. Ehdokasasettelu oli 
puolueilla monipuolista ja olipa muka-
na muutama omaishoitajakin ehdok-
kaana.

Aluevaalien keskeisenä teemana toi-
mivat paikallisuus ja hyvinvointi. Mo-
lemmat koskettavat vahvasti myös 
omaishoitajuutta, sillä omaishoitajuus 
on kiinteästi yhteydessä hyvinvoin-
tiin esimerkiksi hoidettavan, hoita-
jan tai perheen hyvinvoinnin kautta. 
Omaishoitajan näkökulmasta olisin 
toivonut, että aluevaaleja olisi markki-
noitu voimakkaammin hyvinvointivaa-
leiksi. Hyvinvointivaali olisi kuvannut 
teemaa osuvasti ja kenties kannustanut 
äänestämään. Joka tapauksessa tuleva 
valtuustokausi viitoittaa suuntaa hyvin-
vointipalvelujen rakentamiselle.

Omaishoitajuus on välittämis-
tä läheisestä
Omaishoitaja on lähellä auttamassa, 
ohjaamassa ja tukemassa, kun läheinen 
ei tule ymmärretyksi mahdollisen vam-

man tai heikentyneen toimintakyvyn 
vuoksi. Omakohtainen kokemani on, 
että omaishoitajan on tunnistettava ja 
sopeuduttava monenlaisiin tilanteisiin 
ja niiden tuomiin vaatimuksiin hoidet-
tavan edun toteutumisen parhaaksi. 
Omaishoitajan kykyjen tai osaamisen 
ei voi antaa rajoittaa lopputulemaa. 
Olivatpa asiat suuria tai pieniä, ne ovat 
aina hoidettava.

Omaishoitajista löytyy taitoa ja osaa-
mista, jota voitaisiin hyödyntää laajem-
min yhteiskunnassa ja työelämässä. 
Omaishoitajissa on valtavasti potenti-
aalia ja omaishoitajat tekevät hyvinvoi-
van yhteiskunnan kannalta merkittävää 
työtä.

erityislasten vanhemmille 
suunnattu uusi hanke
Erityislapsiperheissä toimivia omaishoi-
tajia voisi kiinnostaa Oulun seudun 
omaishoitajien Uusia polkuja työhön ja 
elämään -hanke, joka tutkii vanhem-
pien kokemuksia erityislapsen vanhem-
muuden, arjen ja työelämän yhteen-
sovittamisesta. Hankkeen tavoitteena 
on mm. tunnistaa omaishoitajuuden ja 
työelämän yhteensovittamisen mah-
dollisuuksia ja haasteita, sekä virittää 
yhteiskunnallista keskustelua, ohjata ja 
tukea päätöksentekoa. Hankeraportista 
työnantajat voivat löytää toimivia me-
netelmiä erityislasten vanhempien työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
tukemiseen.

Uusia polkuja työhön ja elämään 
-hanke julkaisee keväällä jatkorapor-
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tin, jossa perehdytään erityislasten 
vanhempien ansiotyön ja arjen yh-
teensovittamisen haasteiden talous-
vaikutuksiin. Toivottavasti kuulemme 
omaishoitajien ja työelämän edustajien 
rakentavaa dialogia ja saamme näh-
täväksi konkreettisia hyötyjä, kuinka 
voimme luontevasti yhdistää omaishoi-
tajuuden ja työelämän molempia pal-
velevalla tavalla.

Kevättä ja raporttia innolla odottaen!

Janne Laitinen
varapuheenjohtaja

liity yhdistyksen 
jäseneksi!

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

Jäsenyyden hinta on 25 €/vuosi.

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 lähemmäksi!



7

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. 

Kevään aikana hän ottaa yhdistyksem-
me jäseniä vastaan ajanvarauksella:

tOrstaina 28.4. 
klo 14.00-16.00

Ajat ovat 20 minuutin pituisia
Osoitteessa Isokatu 47, 4. kerros. 

Ajanvaraus etukäteen yhdistyksen 
puhelinnumerosta: p. 08 882 1690. 

irtiOttO arjesta

hyvinvointi-iltapäiVä OmaishOi-
tajille

maanantaina 11.4. 
klo 12.00 - 15.30.

pÄiVÄn ohjelma

 Z Klo 12.00 - 13.00. Päivän lounas 
Kärppäklubilla, Teuvo Pakkalan katu 
11.

 Z Klo 13.00 - 15.30. Virkistäytymistä 
Oulun uimahallissa Raksilassa,  
Pikkukankaantie 3.

 Z Klo 14.00 - 14.30. Ohjattu lempeä 
vesiliikunta.

 Z klo 15.00 - 15.30. Uimahallin kah-
viossa kahvi-/teetarjoilu.

Hyvinvointi-iltapäivän osallistumis-
maksu 5 € yhdistyksen jäsenille, ilman 
jäsenyyttä 10 €/hlö. Mukaan mahtuu 
20 osallistujaa.

ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset pe 8.4. men-
nessä Minna Hernberg p. 040 559 7766 
tai minna.hernberg@osol.fi.

tervetuloa mukaan!
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yhdistyksen nettisiVut ja sosiaalinen media
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kOonti ”kOrtteeriuutiset ja viestintä” kyselystä

tOteutimme kyselyn Viime syk-
synä liittyen kortteeriuutiset 
-lehteen ja yhdistyksen vies-
tintään

Netissä toteutettuun kyselyyn vas-
tasi yhteensä 59 henkilöä. Suurin osa 
kyselyyn vastaajista olivat tyytyväisiä 
lehden sisältöön ja pieneen kokoon. 
Hyvän arvosanan lehdelle antoi 76 pro-
senttia ja kohtalaisen 18 prosenttia.

Kiitosta sai lehden monipuolisuus ja 
asiapitoisuus. Lehteä pidetään myös 
selkeänä ja helposti ymmärrettävänä.

”Kaunis ja korkeatasoinen” kertoi eräs 
vastaajista. Eniten toivottiin lehteen 
ajankohtaisia uutisia omaishoitajuu-
teen liittyvistä asioista sekä vinkkejä 
omaishoitajien hyvinvointiin. Myös hen-
kilöhaastatteluja sekä omaishoitoon
liittyviä lakiasioita toivottiin
enemmän lehteen.

Lehden sähköisen version lähettämistä 
sähköpostiin toivottiin, paino viihdyt-
tävillä jutuilla kuten ristikko, pakinat tai 

runot oli vähäisempi. Lehdestä haetaan 
siis enemmän tietoa ja tapahtumia.

kOmmentteja jäsenlehdestä

 Z Hyvä lehti Kortteeriuutiset on. Ihan 
sitä aina odottaa!

 Z Jatkakaa samaan tahtiin mielenkiin-
toa riittää. Hyvä lehti on!

 Z Helppo, selkeä, monipuolinen.
 Z Tosi hyvä näin!

 

kiitOkset Vielä kerran kaikille 
kyselyyn vastanneille!
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edunValVontaa ja vaikuttamista -palsta

muutOs hyvinvOintialueiksi

Omaishoitoperheiden tarvitsemat so-
siaali- ja terveyspalvelut siirtyvät nyt 
aluevaalien jälkeen hyvinvointialueen 
vastuulle ja järjestettäviksi. Se tulee 
merkitsemään isoa muutosta omaishoi-
tosopimuksen tehneille henkilöille. 
Omaishoidon tuen uudet, alueelliset 
kriteerit ja palkkioiden tasot siirtyvät 
uusien aluevaltuutettujen päätettä-
viksi. Suuri osa Pohjois-Pohjanmaan 
omaishoidontuen saajista, eli 4377 tuen 
saajaa, ei ole ehkäpä tiedostanut, kuin-
ka suuresta muutoksesta on kysymys.

Tälläkin hetkellä osassa alueen kun-
nista on alibudjetoitu vuosikausia 
omaishoidon tuen määrärahoja. Mi-
ten varmistetaan, että tätä ei tapahdu 

tulevalla hyvinvointialueella? Uudet, 
hyvinvointialueen yhteiset omaishoi-
don tuen kriteerit tulevat tarkoittamaan 
väistämättä sitä, että osalla omaishoi-
don tuen saajista maksettava omaishoi-
dontuen palkkio pienenee, vastaavasti 
joillakin se nousee.

Oululaisten omaishoidontuen saaji-
en, eli kaikkiaan 1960 saajan, kohdal-
la pelkona on, että omaishoidon tuen 
palkkiosummat ja harkinnanvaraisten 
vapaiden pitämisen mahdollisuu-
det heikkenevät, sillä nämä asiat ovat 
olleet Oulussa jo pitkään keskimää-
räistä paremmin. Toivottavasti uusissa 
aluevaltuutetuissa on henkilöitä, jotka 
ymmärtävät oikeasti omaishoidon ko-
konaisuutta ja omaishoitajien tekemän 
työn merkitystä.
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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.

Vaikka omaishoitajat eivät ole työ-
suhteessa hyvinvointialueeseen, he 
toimivat toimeksiantosopimuksella ja 
tekevät mittaamattoman arvokasta 
työtä. Ilman omaishoitajien panosta so-
siaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi 
kestämättömästi. Tutkimusten mukaan 
pelkästään iäkkäiden hoidon vaihto-
ehtoiskustannukset Suomessa olisivat 
ilman omaisten apua 3,1 miljardia euroa 
enemmän vuodessa. Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialue ei pärjää ilman 
omaishoitoa, joka on ihmisläheinen 
ja erittäin kustannustehokas hoivan 
muoto. Omaishoidon tuen palkkioi-
den ja palveluiden on oltava suhteessa 
omaisen antaman hoivan vaativuuteen 
ja sitovuuteen. Lisäksi on huomioita-
va, että kun kehitetään omaishoidon 
kokonaisuutta, on otettava huomioon 
myös ilman omaishoitosopimusta toi-
mivat omaishoitajat, joita on todella iso 
joukko.

Toivon ja haluan uskoa, että omaishoi-
tajat huomioidaan tulevassa hyvinvoin-
tialueen strategiassa ja toiminnoissa. 
Hyvinvointialueen toimijoilla ja päät-
täjillä tulee olla selvä käsitys alueen 
omaishoidon kokonaistilanteesta ja 
tuen tarpeista. Lisäksi tulee osoit-
taa selkeät kehittämiskohteet, joilla 
omaishoitajien asemaa parannetaan.

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja
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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
 Z sisällöntuottaja yhdistyksen  

nettisivuja ja jäsenlehteä varten.

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!

Vapaaehtoistoiminnan tilasto-
ja vuodelta 2021

 Z Uusia vapaaehtoisia tuli toimin-
taamme mukaan 10 henkilöä.

 Z Vapaaehtoisia oli yhteensä 75 hen-
kilöä: 13 miestä ja 62 naista.

 Z 22 entistä omaishoitajaa ja 8 
omaishoitajaa.

 Z Keski-ikä 54 vuotta.
 Z Vapaaehtoisten tekemä tuntimäärä 

yhteensä oli noin 675,5 tuntia.

palautetta meidän vapaa-
ehtoisilta

Kysyimme vuonna 2021 meidän va-
paaehtoistoiminnassa mukana olevilta 
”Mitä vapaaehtoisena toimiminen antaa 
sinulle?” ja saimme seuraavia vastauk-
sia:

 Z Tunteen omasta hyödyllisyydestä! 



13

Mukavaa tekemistä! Introverttiuden 
kuplan puhkaisemista!

 Z Vireyttä elämään ja tutustumista 
uusiin ihmisiin!

 Z Yhteenkuuluvaisuutta
 Z Vertaistukea, iloa ja tunteen siitä, 

että ehkä jotkut tarvitsevat vielä 
minuakin.

 Z Ystävyyssuhteita ja virkeyttä!
 Z Tunnen olevani tärkeä ja minuakin 

tarvitaan.
 Z Hyvää mieltä ja iloa.
 Z Pitää eläkeläisen vireänä ja toimin-

takykyisenä. Saa osallistua erilaisiin 
tapahtumiin.

miten pääset mukaan?

Löydät kaikki vapaaehtoistehtävät ko-
tisivuiltamme www.osol.fi, minkä kaut-
ta voit myös ilmoittautua mukaan tai 
soittamalla Minnalle p. 040 559 7766.
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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. 

Uudet kerhoon halukkaat ilmoittau-
du ensin Minna Hernbergille p. 040 559 
7766. Jokaisen uuden osallistujan kanssa 
käymme ensin henkilökohtaisen keskus-
telun.

kokOontumisajat

 Z Ti 1.3.2022 klo 14.00–15.30
 Z Ti 5.4.2022 klo 14.00–15.30
 Z Ti 3.5.2022 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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kunniamerkki heini kemOlalle

tasaVallan presidentti myön-
si ansiOituneille suomen kan-
salaisille kunniamerkkejä 
6.12.2021.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n 
omaishoidon ohjaaja, erikoissairaanhoi-
taja Heini Kemolalle myönnettiin Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I 
luokan mitali kultaristein. 

Heini Kemola on tehnyt pitkän ja an-
siokkaan uran omaishoitajien tukijana ja 
auttajana Oulun seudun omaishoitajat 
ry:ssä. Sitä ennen hän on toiminut pit-
kään vaativissa kliinisen sairaanhoidon 
tehtävissä niin julkisella kuin yksityi-
selläkin sektorilla. Heinin työnkuvaan 
kuuluu tällä hetkellä erittäin vaikeis-
sa tilanteissa olevien omaishoitajien 
ohjaaminen ja neuvonta sekä monen-
lainen auttaminen. Heinin lämmin ja 

kunnioittava kohtaaminen ihmisen 
kanssa on hänen suuri vahvuutensa. 
Hän osaa kuulla ja kuunnella ihmisiä, 
kohdata heidät aidosti yksilöinä omi-
ne tarpeineen. Heini saa säännöllisesti 
kiitosta myös yhteistyökumppaneilta 
omaishoitajien kohtaamisesta. Heini 
on jäämässä eläkkeelle kesällä 2022 ja 
yhdistys näin ollen joutuu etsimään uu-
den omaishoidon ohjaajan Heinin tilalle. 
Tulee varmasti olemaan vaikeaa löytää 
yhtä sitoutunutta, osaavaa ja lämmintä 
persoonaa tähän tehtävään.

Yhdistys onnittelee lämpimästi Heiniä!
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mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus

mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveys on osa kokonaister-
veyttämme, josta voi huolehtia kuten 
muustakin terveydestä. Hyvä mielen-
terveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa 
meitä selviytymään elämään kuuluvista 
vaikeuksista.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -kou-
lutuksessa saa tutkittua tietoa mie-
lenterveydestä ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan 
mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden poh-
tia omaa ja läheisten mielen hyvinvoin-
tia sekä sitä miten mielenterveyttä voi 
vahvistaa.

ajankohdat

 Z ma 2.5. klo 14.00 – 18.00
 Z ma 9.5. klo 14.00 – 18.00
 Z ma 16.5. klo 14.00 – 18.00

Paikka: Oulun seudun omaishoitokes-
kus Ommaiskortteeri, Isokatu 47
 
Koulutuksessa käsiteltävät teemat: 

 Z Mitä hyvä mielenterveys on
 Z Tunnetaidot
 Z Elämän monet kriisit
 Z Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 Z Elämänhallinta

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdol-
lista hakea MTEA1-ohjaajakoulutuk-
seen.

Hinta: Maksuton, koulutukseen sisältyy 
oppikirja.

Ohjaajana toimii Minna Raninen, MIE-
LI Oulun seudun Mielenterveys ry/                  
Oulun kriisikeskus

ilmoittautuminen ja lisätiedOt
Ilmoittaudu 11.4.2022 mennessä: 
minna.raninen@oulunkriisikeskus.fi 

Huom! Kurssille mahtuu max 16 osallis-
tujaa.

Mielenterveyden ensiapu -koulutuk-
set ovat Suomen Mielenterveysseuran 
rekisteröimiä.  Lisätietoja: www.mielen-
terveysseura.fi/mtea
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Paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus  

Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, oulu 
Ilmoittautumiset edelliseen päivään klo 12.00 mennessä.  

Minna Hernberg 040 559 7766 minna.hernberg@osol.fi 
 
16.3.2022 klo 17.30 
 

Aiheena hoitotahto. Mikä on hoitotahto ja miten se tehdään? Mitä hoitotah-
don laatimisessa on hyvä ottaa huomioon. Miksi hoitotahdon tekeminen on 
tärkeää? Asiantuntijana on OTL Tiina-Leena Kurki. Mahdollisuus on osallis-
tua myös etänä. 

 
6.4.2022 klo 17.30  
 

Aiheena edunvalvontavaltuutus. Mikä on edunvalvontavaltuutus ja miten 
se tehdään? Mitä edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa on hyvä ottaa 
huomioon. Miksi edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on tärkeää? Asian-
tuntijana on OTL Tiina-Leena Kurki. Mahdollisuus on osallistua myös etänä. 

 
27.4.2022 klo 10.00  
 

Voimaannuttava runotyöpaja. Tervetuloa löytämään sisäinen runoilijasi, 
aiempaa kokemusta ei tarvita. Heittäydy rohkeasti mukaan työpajaan! Oh-
jaajana Merja Ylipukki. 

 
18.5.2022 klo 13.00  
 

Kahvitteluhetki keskustan Technopoliksen lounasravintolassa osoit-
teessa Sepänkatu 20. Tule keskustelemaan ja rupattelemaan toisten omais-
hoitajien ja omaishoidosta kiinnostuneiden kanssa. Kahvitarjoilu! Huom. Voit 
tulla jo klo 12 ravintolaan omakustanteiselle lounaalle, lähdemme klo 11.50 
Ommaiskortteerista. 



18

 

2.3. klo 10.00-11.30 Kunnanviraston Luototupa, Luovontie 176.  
Aiheena omaishoitajien henkinen jaksaminen. Keskustelua johdatta-
massa SPR:n omaistyöntekijä Pia Jylänki.  

Hailuoto 

14.3. klo 11.00-13.00 Seurakunnan toimitalo, Vattukuja 2.  
Aiheena omaishoitajien henkinen jaksaminen. Keskustelua johdatta-
massa SPR:n omaistyöntekijä Pia Jylänki. 

Oulunsalo 

15.3. klo 13.00-14.30 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4.  
Yhteinen Ommais- ja muistikahvila! Puhetta sekä omaishoidosta ja 
muistiasioista. Yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry ja Oulun 
Seudun Muistiyhdistys ry. 

Yli-Ii 

30.3. klo 13.00-14.30 Senioritalon kahvio, Terveystie 3.  
Yhteinen Ommais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muis-
tiasioista. Yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry ja Oulun Seu-
dun Muistiyhdistys ry. 

Kiiminki 

4.4. klo 14.30–16.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1.  
Ruokailoa ikävuosiin! Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotita-
lousasiantuntija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. Tule 
keskustelemaan ravitsemusasioista ja viettämään mukava iltapäivä 
hyvässä seurassa kahvitellen. 

Tyrnävä 

27.4. klo 17.00-19.00 Iin seurakuntatalo, Puistotie 3.  
Erityislapsiperheiden illanvietto. Aluksi iltapalaa, jonka jälkeen lap-
sille mukavaa touhua ja tekemistä. Vanhemmille ohjelmaa: Vanhem-
painliiton työntekijät Aslak Rantakokko ja Sari Haapakangas keskuste-
levat vanhempien kanssa voimavaroista lapsiperheissä. Tapahtuma 
toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.  
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä jenni.korhonen@oulunkaari.com 

Ii 

2.5. klo 17.00-18.30 Seurakuntatalo, Tiilitie 1.  
Esiintymään saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

Kempele 

3.5 klo 11.00–15.00 Leirikeskus Loisto, Isoniementie 510.  
Omaishoitajien virkistyspäivä, Hyvää oloa ja hemmottelua itselle ja 
läheiselle. Ruokailu, saunomismahdollisuus, tietoa kotikuntoutuksesta 
sekä mukavaa ohjelmaa ja verratonta vertaistukea.  
Ilmoittautuminen viimeistään 14.4. Sari Lukka p. 040 589 8362 

Haukipudas 
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9.5. klo 13.00-14.30 Seurakuntakeskus, Kirkkotie 32.  
Esiintymään saapuu Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

Muhos 

12.5. klo 11.00–15.00 Suvelan leirikeskus, Pasontie 40.  
Hyvää oloa itselle ja läheiselle päivään kutsutaan erityisesti kiiminki-
läisiä, jääliläisiä, yli-iiläisiä sekä ylikiiminkiläisiä omaishoitajia läheis-
tensä kanssa. Päivä alkaa klo 11.00 hartaudella ja ruokailulla, jonka jäl-
keen vietetään päivää mukavan ohjelman parissa. Saunomismahdolli-
suus. Osallistumismaksu 5 €.  
Ilmoittautuminen 27.4. mennessä Minna Hernberg p. 040 559 7766. 
 

Kiiminki,  
Yli-Ii,  

Ylikiiminki 

23.5. klo 12.00-14.30 Limingan Rantakylä, Monttutie 5.  
Virkistys metsässä! Ulkoilua ja virkistäytymistä luonnossa liikkuen ja 
hyvästä seurasta sekä tarjoiluista nauttien. Ohjelmassa mm. hiljai-
suuskävely. Toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry, 
Limingan seurakunnan ja LC Limingan Kultasirkkujen kanssa. 

Liminka,  
Lumijoki 

6.6. klo 12.00 Ulkoiluretki Marjaniemeen, kokoonnutaan Marjanie-
men nuotiopaikalle, jossa nautitaan suolaista ja makeaa purtavaa, lu-
vassa mukavaa leikkimielistä ohjelmaa ja iloista fiilistelyä yhdessä 
toisten kanssa. 

Hailuoto 

6.6.20 klo 17-19.30 Erityislapsiperheiden illanvietto Seurakunnan 
Kesäkoti Kolmikannassa, Kylmäläntie 55. Aluksi tarjolla on iltapalaa ja 
pihalla yhteistä toiminnallista ohjelmaa. Sen jälkeen on lapsille touhua 
ja tekemistä ulkona ja vanhemmille omaa ohjelmaa kodalla.  
Ilmoittautuminen 30.5. mennessä minna.hernberg@osol.fi tai 
p. 040 559 7766. Ilta toteutetaan yhdessä Tyrnävän kunnan, Tyrnävän 
seurakunnan ja Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa. 

Tyrnävä 

Kesäkuussa virkistyspäivä Peuhussa. Linja-auto kyyditys, ruokailu ja 
mukavaa ohjelmaa hyvässä seurassa. Osallistujille ilmainen päivä to-
teutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tiedotamme lisää päivästä 
lähempänä. 

Oulunsalo 

 
tervetuloa! 

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

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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marja heikkisen kiitokset

Hei!

Kiitän ja kummarran, lämmöllä muistan, 
teitä jokaista, joita olen kohdannut 
yhdistyksemme toiminnassa tämän 
kymmenen vuoden aikana (3/2012-
3/2022). Olette kaikki antaneet rep-
puuni eväitä, joiden myötä olen saanut 
vahvuutta ja osaamista siirtyä toisiin 
työtehtäviin ja työpaikkaan Oys Konstiin. 

”Jos huomenna tulee päivä, jolloin 
emme ole yhdessä, sinun pitää 
muistaa jotain. Olet rohkeampi 
kuin uskot, vahvempi kuin miltä 
näytät ja älykkäämpi kuin mitä 
tiedät.” - Nalle Puh.

Sydämellisin terveisin,
Marja Heikkinen
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miten lakimuutokset 
vaikuttavat 

omaishoitajiin?

vOimaa arkeen -ryhmä

Tutustumme asiantuntijan johdolla 
mitä tuleva sote-uudistus tarkoittavat 
omaishoitajan näkökulmasta.

keskiviikkOna 23.3. 
klo 13.00-15.00

 
Tapahtuma toteutetaan etänä Teamsin 
kautta, osallistujat saavat sähköpostiin-
sa linkin mitä kautta pääsee mukaan. 

Asiantuntijana Sari Elomaa, varatuo-
mari, Lehti & Kumppanit Oy

Käymme mm. läpi ajankohtaisia sosiaa-
lipalveluiden lainsäädännön muutoksia 
omaishoitoperheen kannalta. Pereh-
dymme ajankohtaisiin teemoihin myös 
tapausesimerkein.

käymme läpi mm.

 Z Mitä omaishoitoperheen tulisi tietää 
sote-uudistuksesta?

 Z Sosiaalihuoltolain ja vammaispalve-
lulain olennaiset pykälät omaishoi-
toperheen kannalta.

 Z Ajankohtaiset muut sote-lainsää-
dännön muutokset.

ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 18.3. mennessä sähköpos-
titse yhdistys@osol.fi

tOimintaterapiaryhmä ruuhka-
vuosissa eläville

Oulun seudun omaishoitajat ry järjestää 
yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun 
toimintaterapeuttiopiskelijoiden  kanssa 
terapeuttisen ryhmän, jonka tarkoituk-
sena on tukea omaishoitajien hyvin-
vointia toiminnallisuuden, keskustelun 
ja  vertaistuen avulla. 

Ryhmä on tarkoitettu kaikille alle 
65-vuotiaille omaisistaan huolta pitä-
ville.

maanantaisin 4.4. alkaen 
klo 18.00-19.00

Kokoonnumme etäyhteyden (Teams) 
välityksellä. Viimeinen kerta 30.5. 

Ryhmän ohjaajina toimivat toimintatera-
peuttiopiskelijat Jenna Nätynki ja Kaisa 
Louhimaa.

ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 28.3. mennessä Min-
nalle p. 040 559 7766 tai minna.hern-
berg@osol.fi.

Mukaan mahtuu 7 ensimmäistä ilmoit-
tautujaa.
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Tule munkkikahville ja samalla 
tutustumaan yhdistyksen 

toimintaan ja työntekijöihin.
Mukana myös yhteistyökumppanimme 

esittelemässä palvelujaan ja tuotteitaan.
 

Vappumyyjäisissä paikalla 
myymässä tuotteitaan myös
 Oriflame, Chocosomnia ja 

Lorupussin koru.

Kevään perinteiset
AVOIMET OVET

ja vappumyyjäiset!
perjantaina 29.4. 

klo 10.00-14.00

Osoite: Isokatu 47, katutaso.

Tervetuloa!
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juhannustanssit 
ylikiimingissä

tule mukaan juhannustans-
seihin!

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Ylikiimingin omaishoitajat ry:n ja Oulun 
seudun omaishoitajat ry:n kanssa.

keskiviikkOna 22.6. 
klo 13.00-15.00

Paikka: Vesaisenlinnantie 6, 91300 Yli-
kiiminki

Esiintymässä Duo Herrasmiehet. Buffe-
tista makkaraa ja pullakahvit.

linja-autokuljetuksella tans-
simaan
Lähtö Oulun linja-autoasemalta 
klo 11.30. Linja-auto pysähtyy Hauki-
putaan Teboililla klo 12.00 ja Kiimingin 
ABC:llä klo 12.30. 
Paluu klo 15.00 samaa reittiä takaisin.

hinta
Linja-autokyydin hinta 5 € yhdistyksen 
jäsenille ja 10 € muille. Tansseihin on 
vapaa pääsy!

ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 15.6. mennessä 
Minna Hernberg p. 040 559 7766 tai 
minna.hernberg@osol.fi

tervetuloa viihtymään! 

kesätapahtuma 

hietasaaren veljeskOdilla

”suvituuli kun oksissa soittaa”

Kutsumme omaishoitajia ja heidän 
läheisiä mukaan iloiseen kesätapahtu-
maan.

keskiviikkOna 15.6.
klo 12.00-15.00

Paikka: Hietasaaren Veljeskoti, Musta-
saarentie 9, Oulu.

Ohjelmassa

Lohikeittolounas ja kahvitarjoilu, hyvää 
musiikkia ja leppoisaa jutustelua toisten 
kanssa. 

ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 8.6. mennessä Sami 
Juutiselle p. 040 522 8472.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Oulun seudun omaishoitajat ry ja Hoi-
vatie Oy:n kotikuntoutus ja päivätoimin-
ta.

tervetuloa!
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kOkemuksia iin vertaisryhmästä

Omaishoitaja – olet oman 
ajan arVoinen! Vertaisryh-
mästä jaksamista omaishoita-
jien arkeen

Oletko omaishoitaja? Onko sinulla 
mahdollisuuksia jakaa kokemustasi 
omaishoitajuudesta?  Oletko harkinnut 
vertaistuelliseen ryhmään osallistu-
mista, mutta syystä tai toisesta jättänyt 
menemättä? Toivomme, että luettua-
si tämän tekstin, rohkenet hakeutua 
omaishoitajille suunnattuun ryhmätoi-
mintaan.

Toteutimme yhteistyössä Oulun seu-
dun omaishoitajien kanssa ryhmän 
ikääntyneille omaishoitajille. Ohjaajina 
toimi kaksi toimintaterapeuttiopiske-
lijaa. Tarkoituksena oli tarjota vertais-
tuellinen ryhmä, jossa omaishoitajille 
mahdollistetaan hengähdyshetki arjen 
keskellä. Ryhmässä pääsi mielekkään 
tekemisen äärelle ja tapaamaan 

muita samassa elämäntilanteessa ole-
via ihmisiä.

tOimintaterapiaryhmä ja sen 
hyödyt

Toimintaterapia on ihmisen toimintaa 
tutkiva tieteenala, jonka tarkoitukse-
na on tukea ihmisen hyvinvointia sekä 
toimintakykyä. Toimintaterapiaa toteu-
tetaan sekä yksilö- että ryhmämuo-
toisesti. Ryhmämuotoisessa toimin-
taterapiassa on tutkitusti osoitettu 
olevan positiivisesti vaikuttavia tekijöi-
tä. Ryhmässä on mahdollista saada ja 
jakaa tietoa sekä kokea samankaltai-
suutta, jotka yhdessä luovat tunteen 
yhteenkuuluvuudesta.  Toimintaterapi-
aryhmässä toiminnat ovat suunniteltu 
ryhmäläisiä ajatellen. Toiminnat anta-
vat kokemuksen tekemisestä ja luo-
vuudesta. Näiden tekijöiden ansioista 
ryhmäläiset saavat ja antavat vertaistu-
kea. Ryhmään osallistuminen vahvistaa 
toiveikkuutta ja uskoa tulevaisuuteen.
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Omaishoitajille suunnatun ryh-
män sisältö

Ryhmässä käytettiin teoriana kansain-
välistä Lifestyle Redesign -ohjelmaa, 
jonka teemat pohjautuvat arkielämään. 
Ryhmän aluksi tehtiin alkukartoitus tee-
mojen avulla. Ryhmäläisten valitsemien 
teemojen avulla käsiteltiin hyvinvointiin 
vaikuttavia tekijöitä, ystävyyssuhteita, 
uuden oppimista sekä omaishoitajuut-
ta. Ryhmäläiset pääsivät kokeilemaan 
muun muassa Asahi-terveysliikuntaa, 
taiteilemaan mosaiikkitarjottimet sekä 
joulukortit.

Ryhmälle laadittiin sopimukset, joissa 
painotettiin vaitiolovelvollisuutta. Tämä 
lisäsi ryhmäläisten keskinäistä luotta-
mussuhdetta ja edisti turvallisen ym-
päristön luomista ja ylläpitoa. Turvalli-
sen ilmapiirin luominen on tärkeä osa 
vertaistuen toteutumista.

Omaishoitajien kOkemukset 
tOimintaterapiaryhmästä

Ryhmäprosessin päätteeksi keräsimme 
ryhmäläisiltä palautetta ryhmäkoke-
muksesta kyselylomakkeen avulla. Pa-
lautteen mukaan ryhmäkertojen sisältö 
oli omaishoitajuutta tukevaa ja he saivat 
arkeen uusia toimintatapoja tai aja-
tusmalleja ryhmän ansiosta. Ryhmäs-
sä ryhmäläiset pääsivät ilmaisemaan 
omaishoitajuuteen liittyviä ajatuksia ja 
tunteita, joita eivät välttämättä pysty 
muutoin kertomaan tai näyttämään.  
He kertoivat, että on ollut helppoa 
kertoa omista asioistaan, koska muut 

ryhmäläiset ymmärtävät mistä puhuu. 
Samanlaista kokemusta ei voi saada 
sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole 
omaishoitajuutta kokeneet. He kuva-
sivat ryhmäkokemustaan piristäväksi, 
antoisaksi sekä avartavaksi. Ryhmän 
avulla he olivat päässeet irti arjesta 
ja saaneet kaipaamaansa sosiaalista 
kanssakäymistä. Kokonaisuudessaan 
ryhmä oli lisännyt ryhmäläisten jaksa-
mista arjessa.

Anni Höynälä ja Lotta Alalahti
Toimintaterapeuttiopiskelijat
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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
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. Ohjaaja paikalla.

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: 28.3. ja 25.4.

muhOs
Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla
klo 13.00 – 14.30.
mahdolliset ryhmän kokoontumisajat 
ilmoitetaan Rauhan Tervehdyksessä.

haukipudas
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa Poiju kokoushuoneessa 
klo 11.00 – 12.30: 15.3., 19.4. ja 17.5.

tyrnÄvÄ
Ryhmä kokoontuu Kotitalolla, Villentie  
klo 14.00 – 15.30: 24.3., 21.4. ja 19.5.

lumijoki
Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä
klo 15.00 – 16.00: 28.3. ja 25.4.

Oulunsalo
Ryhmä kokoontuu Oulunsalon seura-
kunnan toimitalon yläsalissa, Vattukuja 
2.
klo 13.30 - 15.00: 28.4., toukokuussa 
vierailu Ommaiskortteeriin, 14.6. virkis-
tyspäivä Peuhussa.

hailuoto
Ryhmä kokoontuu Ojavilkin kerhotilassa 
klo 10.00: 4.4. ja 9.5.
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arjen aVaimet ryhmä syksyllä 2021

Viimesyksyinen Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n tukena 
muutOksessa -hankkeen arjen 
aVaimet -ryhmä on tullut pää-
tökseen.

Tällä kerralla ryhmän ohjaajina toimi-
vat toimintaterapeuttiopiskelijat Laura 
ja Veera. Ryhmän ohjaaminen kuului 
osaksi opintojamme. Ryhmä kokoontui 
yhteensä 8 kertaa. Ryhmä koostui enti-
sistä omaishoitajista, joiden hoitosuhde 
oli päättynyt.

Ryhmässä vahvistettiin ryhmäläis-
ten voimavaroja ja hyvinvointia erilai-
sia toimintoja hyödyntäen. Jokaisella 
ryhmäkerralla oli oma teemansa, näitä 
teemoja olivat muun muassa ruokailu 
ja ravitsemus, terveys, stressin hallinta, 
ihmissuhteet ja hyvinvointipalveluiden 

käyttäminen. Ryhmässä keskiössä oli 
vertaistuki ja kokemusten jakaminen. 
Ryhmäläiset antoivat ryhmästä ja sii-
nä tehdyistä toiminnoista positiivista 
palautetta ja aikoivat ottaa käsiteltyjä 
toimintoja arkeensa mukaan.

Viimeisellä kerralla vietimme juhla-
kertaa ja teemanamme oli pikkujoulut. 
Tällöin herkuttelimme erilaisilla joulu-
herkuilla jakaen samalla kokemuksia 
ryhmästä. Ryhmäläisille jaettiin pienet 
joulumuistamiset ja ilmassa oli haikeut-
ta ryhmän loppumisesta. Ryhmäpro-
sessi oli meille ohjaajille hyvin opetta-
vainen ja mielenkiintoinen. Se toi myös 
mukanaan paljon uutta tietoa omaishoi-
tajuudesta ja sen merkityksestä.

Laura ja Veera
toimintaterapeuttiopiskelijat
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kysely hyvästä omais-
yhteistyöstä

tukena muutoksessa -hank-
keen kehittämössä on mukana 
kOkemusasiantuntijoita, hOi-
tOkotien työntekijöitä sekä 
muita asiantuntijoita.

Olemme Kehittämössä laatimassa 
kyselyä, jonka tavoitteena on selvit-
tää: Millaista on hyvä omaisyhteistyö 
Oulun seudulla? Kysely lähetetään 
suoraan Oulun ja 7 ympäryskunnan 
ikääntyneitten pitkäaikaishoitoa tarjo-
aviin hoitopaikkoihin.

Kyselyn tuloksista laaditaan selvitys ja 
kyselystä nousseet omaisyhteistyön 
hyvät käytännöt esitellään hoitohenki-
lökunnalle suunnatussa seminaarissa 
3.5.2022.

uusi opas saatavilla

uuteen Oppaaseen on koOttu 
tietOa ja Omaisten kokemuk-
sia, jotka voivat olla tukena 
muutOksessa. opas on suun-
nattu 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 sisältöjä voivat hyödyntää 
myös ammattilaiset, opiskelijat ja muut 
kiinnostuneet

Omaishoitajan polku muutostilantees-
sa -oppaan voit hakea Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommaiskortteerista, 
osoitteesta Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Oppaan voi lukea sähköisenä osoit-
teessa www.osol.fi/omaishoitajanpol-
ku
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tunnetaidot osaksi arkea

Omaishoitajana kOhtaa monen-
laisia tunteita niin mielihyVän 
kuin mielipahan tunteita. 

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään 
mitä tunteet haluavat sinulle viestittää?

Tunteet toimivat viestintuojina. Ne ha-
luavat kertoa meille onko jokin sinulle 
tärkeä tarve tyydyttynyt tai tyydytty-
mättä. Tunteen ilmentyessä on hyvä 
pysähtyä sen äärelle. Pohtia missä tun-
ne tuntuu ja mikä tunne voisi olla ky-
seessä? Mitä se haluaa sinulle kertoa? 
Haluaako se muistuttaa, kuinka tärkeää 
sinulle olisi tulla kuulluksi ja nähdyk-
si? Tai haluaako se hoksauttaa sinulle 
kuinka tärkeää olisi saada omaa aikaa ja 
rauhaa? Vai haluaisiko se kertoa kuinka 
tärkeää ja ihanaa oli nauttia itselle tär-
keän ihmisen seurasta? Vai aivan jotain 
muuta?

mitä tunnetaidot ovat?

Tunnetaidot koostuvat omien tuntei-
den havainnoinnista, tunnistamises-
ta, ilmaisemisesta ja säätelemisestä. 
Tunnetaidot vaikuttavat meidän mielen 
hyvinvointiin sekä lisäävät myötätun-
toa ja tietoisuutta itseämme kohtaan. 
Tunnistamalla ja ymmärtämällä omia 
tunteita, on helpompi ymmärtää toisen 
ihmisen tunteita ja tarpeita ristiriitaisis-
sakin vuorovaikutustilanteissa.

Tunnetaidot alkavat kehittymään jo 
lapsuudessa. Kyseessä on siis taito, jota 
voi oppia ja vahvistaa missä iässä vain. 
Olemme kehittäneet Tunne tunteesi 

-kurssin, johon osallistumalla omaishoi-
tajat pääsevät vahvistamaan tunnetai-
toja yhdessä muiden vertaisten kanssa. 
Tällä hetkellä kurssi on suunnattu yli 
65-vuotiaille läheisistään huolta pitä-
ville.

Onko sinulla sanoja tunteille? Rastita 
viereisestä listasta mitä tunteita olet 
päivän aikana tuntenut.

Teija Viitajylhä
omaistuen kehittäjä
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mitä tunnen? miksi tunnen 
näin? miten tunteet näkyvät 
minussa ja käytöksessäni? 
mitä tunne haluaa minulle 
viestittää?

Tule mukaan tärkeiden aiheiden äärelle 
muiden omaishoitajien kanssa!

kurssipäivät
 Z ma 14.3. klo 12.00-16.00
 Z ma 28.3. klo 12.00-16.00
 Z ma 11.4.  klo 12.00-16.00 
 Z ma 25.4. klo 12.00-16.00

 
Paikka: Caritas Metsolan Kartano, 
Mielikintie 8, 90550 Oulu.

Kurssi on maksuton ja tarkoitettu yli 
65-vuotiaille omaishoitajille. Tarjolla 
välipalaa.
 
lisätietoja & ilmoittautumiset 
Pe 4.3. mennessä Teijalle p. 0400 167 
764

tunne tunteesi –kurssi 
omaishoitajalle

kuvia aiemmalta tunne 
tunteesi –kurssilta
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DONITSIKAHVIT
 KE 30.3.2022 KLO 14.00 
Paikka: Isokatu 47, 90100 Oulu

Oletko omaishoitaja tai entinen omaishoitaja? 
Koetko elinpiirisi kaventuneen 
omaishoitajuuden myötä? 
Ovatko harrastukset ja yhteys ystäviin jääneet?

Tule ideoimaan uutta toimintaa 
elämäntilanteen tueksi!

Ilmoittaudu 
28.3. mennessä! 
yhdistys@osol.fi 

tai p. 08 882 1690
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Vaimoni on muuttanut pal-
velukotiin. Sanonkin koti-

amme kämpäksi, koska se 
ei enää tunnu kodilta ilman 

vaimon läsnäoloa. 

Sopeutuminen ottaa 
varmasti aikansa.  

Miten sinulla muuten 
menee? 

Tuntuu usein yksinäiseltä 
eikä ystävienkään seura 
helpota. Muut eivät aina 

ymmärrä kuinka iso muutos 
tämä minulle on.  

Koetko, että voisit hyötyä 
vertaistuesta tässä tilan-

teessa? Nyt keväällä olisi al-
kamassa Elämänvaloa-kurssi. 

Olisi kyllä kiva tavata muita 
samassa tilanteessa olevia. 

Voisin tulla mukaan kurssille. 

Voidaanko kuitenkin tavata 
vielä uudelleen? 

Ilmoitan sinut kurssille. 

 Sovitaan uusi tapaamis-
aika. Voit myös soittaa 
aina kun siltä tuntuu. 

Oletko yli 65-vuotias omaishoitaja ja pohdit läheisesi siirtymistä kodin ulko-
puoliseen pitkäaikaishoitoon? Tai onko hoidettavasi juuri siirtynyt hoitokotiin? 

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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elämänvaloa -kurssi

Oletko yli 65-vuOtias ja hoidet-
tava läheinen on siirtynyt 
pitkäaikaishoitoOn?

Elämänvaloa -kurssilla saat tukea 
muuttuneeseen omaishoidon tilantee-
seen. Kurssilla tehtävien toiminnallisten 
harjoituksien ja vertaistuen avulla on 
mahdollisuus vahvistaa omia voimava-
roja sekä tulla tietoisemmaksi omista 
tunteista ja itselle tärkeistä asioista. 

Tule mukaan, lähdetään yhdessä mat-
kalle kohti elämänvaloa ja merkityksel-
lisempää arkea!

Kurssi koostuu kolmesta kahden päivän 
jaksosta. Kurssipäivät ovat klo 9-15 vä-
lillä, 1. ja 3. jakso on Oulun Palvelusää-
tiön Keskustan palvelukeskuksessa. 2. 
jakso on yön yli Lomakoti Onnelassa. 

hinta

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

kurssipäivät                                                 

 Z 1. jakso: ti 19.4. ja ke 20.4. Oulun 
Palvelusäätiön Keskustan palvelu-
keskuksessa.

 Z 2. jakso: ti 17.5.-ke 18.5. Lomakoti 
Onnela.

 Z 3. jakso: ti 14.6. ja ke 15.6. Oulun 
Palvelusäätiön Keskustan palvelu-
keskuksessa.

lisätietoja ja hakeminen 

Hae mukaan pe 8.4. mennessä: 
Teija Viitajylhä p. 0400 167 764 tai 
teija.viitajylha@osol.fi       
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reiskan corner - juttusar-
jassa yhdistyksen jOusi-hank-
keen perhetoiminnan kehittä-
jä tuukka reinikainen jakaa 
ajatuksia työstään pohdiske-
levalla otteella.

Keväiset terveiset teille kaikille täältä 
Ommaiskortteerilta! Edellisessä ”Reis-
kassa” maalailemani kaamosajan syn-
keys alkaa tämän painotuotteen kui-
vuessa olla vain taakse jäänyt muisto 
hyytävine tuulineen, talvimyrskyineen 
sekä kolmannen pandemiavuoden tar-
tuntahuippuineen. 

Toivottavasti katsomme tässä hetkes-
sä luottavaisina ja optimismia tihkuen 
tulevaan kevääseen ja kesään, jonka 
elävöittävää lämpöä pääsemme toivot-
tavasti syleilemään terveysturvallisesti, 
mutta kuitenkin rajoituksista vapaam-
pina.

Tänä keväänä elämme muutosten aikaa 
monellakin eri tasolla. Maakuntavaalit 
on taputeltu. Työryhmien, delegaatioi-
den ja valmisteluelimien uuttera suun-
nittelutyö kuitenkin jatkuu. Virkamiehet 
ja eri alojen asiantuntijat ahkeroivat nyt 
työpajoissa, kokouksissa ja videoneu-
votteluissa päämääränään veistellä hy-
vinvointialueen mekanismit kansalaisia 
parhaiten palvelevaan muotoon. 

Omaishoidon saralla hyvinvointialueen 
mukanaan tuomat uudistukset ovat 
vielä valmisteluvaiheessa ja yhdistyk-
senä olemmekin nostaneet ”edunval-
vonnallista valmiustilaa” ja seuraamme 

reiskan corner

herkeämättä työn etenemistä. Tähän 
linkittyen, yhdistyksemme Jousi-hank-
keessa alkaa kevään 2022 aikana kehit-
tämistyö, joka tähtää erityislapsiperhei-
den Ommaisraati-mallin kehittämiseen 
ja viemiseen osaksi hyvinvointialueen 
mekanismeja ja tätä kautta mahdollis-
tamaan omaishoitajien vaikutusmah-
dollisuuksia ja osallisuutta omaishoitoa 
koskevassa päätöksenteossa. Äärim-
mäisen mielenkiintoinen ja tärkeä työ-
sarka kaiken kaikkiaan.

Muutosten aikaa tämä kevät ja tule-
va kesä on myös henkilökohtaisella 
tasolla. Tämä kevät on (paikkakunnalta 
muuton myötä) tällä haavaa itselleni 
viimeinen yhdistyksen palvelukses-
sa. Reflektoidessani aikaa, jonka olen 
saanut työskennellä Oulun seudun 
omaishoitajat ry:ssä, sydämeni täyttää 
nöyrä kiitollisuus ja arvostus työkave-
reitani, esihenkilöäni sekä yhdistyksen 
hallitusta kohtaan. Erityislapsiperheiden 
kanssa tekemäni työ on vahvistanut 
ammatillista identiteettiäni, käsitystä 
omasta potentiaalistani sekä ammatil-
lisesta kompetenssista tavalla, jota en 
olisi lähtökohtaisesti uskaltanut edes 
odottaa.  Kiitos siis kaikille teille. Tämä 
oli hieno matka. 

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

jOulukalenterin kuvauksen val-
mistelut ja videOiden editointi 
menossa. päävastuu kalente-
rista oli teijalla ja matildalla, 
mutta kaikki halukkaat pääsi-
vät Osallistumaan kuvauksiin.

uusia pOlkuja työhön ja elä-
mään- hankkeen kati ja matilda 
olivat tv- ja radiohaastatte-
luissa syksyllä 2021 tOteutetun 
kyselyn myötä.

jOulukalenterin 
kuvauksiin pääsi 
myös minnamarian 
nuppu -koira, jota 
heinikin ihasteli.

tammikuussa järjestettiin alue-
vaalipaneeli yhdessä oulun kehi-
tysvammaisten tuki ry:n kanssa. 
minna hOiti juontajan hommat 
hienOsti!
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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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”liukasta laskiaista”



40

 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 Hoivatie tarjoaa seniorin kuntosali-
jäsenyyttä 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.



41

testamenttilahjoitus

tee hyvä päätös,

jätä perinnöksi parempi

tuleVaisuus.

Testamenttisi avulla yhdistys tukee omaishoitajia. 
Ole mukana rakentamassa omaishoitaja-

ystävällistä yhteiskuntaa.

lisätietoja
toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen 

p. 040 566 5865, minnamaria.salminen@osol.fi
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Vertaistukea erityislasten
vanhemmille

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

Tapaamisissa keskustellaan erilaisista
vanhempien arkeen liittyvistä asioista.
Ryhmäläiset voivat jakaa kokemuksiaan
ja tunteitaan saaden siten voimavaroja
ja vinkkejä arkeen. Keskustelut käydään
ilman lapsia. Keskustelut ryhmässä
ovat luottamuksellisia ja kaikki ryhmän
jäsenet sitoutuvat ehdottomaan vai-
tiololupaukseen! Tapaamiset ovat van-
hempien omia voimaantumishetkiä.

kOkoOntumisajat

 Z 20.3. klo 15.00-17.00
 Z 24.4. klo 15.00-17.00
 Z 22.5. klo 15.00-17.00

kOkoOntumispaikka

Oulun seudun omaishoitokeskus
Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, 
Oulu.

Lisätietoja: https://www.leijonaemot.fi

Oulun leijOnaemojen
kOkoOntumisajat

omaisena etäällä –vertais-
ryhmätoiminta

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

kOkoOntumisajat
 Z 17.3. klo 17.00-19.00
 Z 28.4. klo 17.00-19.00
 Z 19.5. klo 17.00-19.00

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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iloinen iltapäivä

tervetuloa mukaan iloiseen 
iltapäiVään!
Tapahtuma on suunnattu erityislapsi-
perheille niin, että tervetulleita ovat 
aivan kaikenlaiset perheet mummei-
neen, kummeineen ja naapureineen! 

tiistaina 14.6. klo 16.00-18.00

Paikka: Hietasaaressa, Vaaskelassa 
osoitteessa Vaaskiventie 25, Oulu.

Pienet sadepisaratkaan eivät menoa 
haittaa, sillä tapahtuma voidaan järjes-
tää katetussa tilassa. Tilat Vaaskelassa 
ovat esteettömät.

Ohjelmassa 

 Z Liikkuva Laulureppu esiintymässä 
klo 17.00.

 Z makkaranpaistoa
 Z keppihepparata
 Z touhua ja tekemistä pihalla
 Z askartelupiste

Sekä auringon paistetta, iloisia kasvoja 
ja muuta mukavaa. Kahviosta voi ostaa 
pikkurahalla pannarikahvit ja mehut! 

lämpimästi tervetulOa!

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä 
Oulun seudun omaishoitajat ry, 
Suomen Vanhempainliitto, 
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry ja 
Dynamo-valmennus.
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työ innOstaa erityislasten vanhempia

perhearjen ja ansiotyön yh-
teensovittaminen ei ole aina 
helppoa, kun perheessä on eri-
tyistä tukea tarVitseva lapsi. 

Tuen tarve voi tuoda arkeen terapia- ja 
lääkärikäyntejä tai vanhemman tulee 
olla paljon läsnä tukemassa lapsen 
toimintaa. Erityinen arki tai puutteelliset 
tukipalvelut ovat voineet viedä van-
hemman voimia, eikä työssäkäynti ole 
tuntunut mahdolliselta. Erilaiset työelä-
mätutkimukset osoittavat, että nykypäi-
vän työntekijät arvostavat aineettomia 
palkkioita, työn imua sekä työtyytyväi-
syyttä. Palkitseva, merkityksellinen työ, 
arvostus ja kiitos työstä, työn ilo ja hyvä 
työyhteisö voivat tuoda paljon positii-
visia asioita työntekijän elämään. Oma 
identiteetti voi vahvistua ja elämään 
tulla lisää merkityksellisyyttä. Hyvä työ 
voi luoda arjen onnellisuutta jokaiseen 
päivään. 

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Uusia 
polkuja työhön ja elämään -hankkeen 
toteuttama raportti kertoo, että myös 
erityislasten vanhemmilla on kova 
halu työllistyä ja pysyä työelämässä. 
He myös kokevat, että työssäkäynti on 
mahdollista sovittaa erityislapsiper-
heen elämään. Noin tuhat erityislapsen 
vanhempaa vastasi kyselyyn, jonka 
pohjalta raportti on laadittu. Lähes puo-
let vastaajista kertoi, että heitä innostaa 
työssään juuri työnkuva. Työn merkityk-
sellisyys, mielekkyys, monipuolisuus, 
kehittämisen mahdollisuudet, oma ala 
ja koulutusta vastaava työ sekä toisten 
auttaminen toistuivat paljon työnkuvan 

innostamisesta kertovissa vastauksis-
sa. “Saan tehdä ajatustyötä, kohdata 
ihmisiä ja koen tekeväni merkityksellis-
tä työtä.” 

Moni vanhemmista kokee työn myös 
hyvänä vastapainona vanhemmuu-
delle. Töissä saa olla oma itsensä, on 
mahdollisuus kehittää osaamistaan, voi 
suunnata ajatukset täysin eri asioihin 
kuin kotona, ja kokea olevansa muu-
takin kuin vanhempi. “Vastapainoa 
rankalle kotiarjelle. Ajatukset täysin 
eri asioissa kuin erityislapsen arjessa. 
Työni on henkireikä.”  Vastaajat kertoivat 
innostuvansa myös itsensä haastami-
sesta, uuden oppimisesta, kehittymi-
sestä, onnistumisen kokemuksista sekä 
tunteesta, että on hyvä jossain. Työyh-
teisö, työkaverit ja hyvä esihenkilö tuo-
vat myös innostusta työhön. “Erityisesti 
oman työyhteisön tuki ja sen tuomat 
uudet sosiaaliset suhteet. Koen merki-
tyksellisyyttä.” 

Ansiotyö vanhemmuuden vastapai-
nona voi siis parantaa sekä vanhem-
man että koko perheen hyvinvointia 
tuomalla arkeen merkityksellisyyttä ja 
onnellisuutta taloudellisen hyvinvoinnin 
lisäksi. Myös erityislasten vanhemmil-
la on tarve ja oikeus käydä töissä sekä 
tuntea työn iloa. Uusia polkuja työhön 
ja elämään -hanke tarjoaa tukea eri-
tyislasten vanhemmille, jotka haluavat 
löytää oman polkunsa kohti työelämää. 
Löydät lisätietoja Mun polku -valmen-
nuksesta sekä raportistamme sivuil-
tamme: www.osol.fi/polkuja.
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KEVÄT 2022

ti 8.3. klo 14–15  Univaje vaikuttaa terveyteesi – Mitä voit tehdä kotikonstein?

ti 15.3. klo 14–15  Haastava omaishoito – Milloin ulkopuolista apua tarvitaan?

ti 22.3. klo 14–15  ”Nyt on kohta” – Kuinka yhdistää lapsen omaishoito,
kokopäivätyö ja oma jaksaminen?

ti 29.3. klo 14–15  Muistisairaan kohtaaminen

ti 5.4. klo 14–15  Omaishoitaja ja hoidettava terveydenhuollon asiakkaana osa 1.

ti 12.4. klo 14–15  Omaishoitaja ja hoidettava terveydenhuollon asiakkaana osa 2.

ti 19.4. klo 14–15  72 tuntia -koulutus – Miten selviytyä arjen häiriötilanteissa?

ti 26.4. klo 14–15  Luonto osana hyvinvointia

ti 3.5. klo 14–15  Sairauskohtausten ensiapu

Ota yhteyttä: Pia Jylänki, pia.jylanki@redcross.�  tai puh. 040 147 9350. 
Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Lisätietoa: rednet.punainenristi.� /node/14926

HOITO JA HUOLENPITO KOTONA
– WEBINAARISARJA OMAISHOITAJILLE 

EEVA
 A

N
U
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D
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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

Ajankohta: 1.-5.8.2022

Kurssinumero: 83664

HAE OMAISHOITAJIEN YKSILÖKURSSILLE ROKUALLE:

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

Ajankohta: 22.-26.8.2022

Kurssinumero: 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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Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille 
henkilöille monipuolisia asumispalveluja 
palvelutaloissamme ja palvelukodeissamme.

Lue lisää www.caritaslaiset.fi

Asiakkuussuunnittelijat:
Ikäihmisten palvelut: Jonna Tarakkamäki, 040 769 8615
Vammaispalvelut: Anna-Leena Seppänen, 050 375 8276
Sähköposti: info@caritaslaiset.fi

www.caritaslaiset.fi



49

Kotikuntoutuksella lisää elämänlaatua
Kotikuntoutus on tarkoitettu oululaisille omaishoitoperheille. 
Sillä edistetään toimintakykyä, hyvinvointia ja kotona jaksamista.  
Kotikuntoutus on Oulun kaupungin tarjoama maksuton palvelu. 
Kysy omalta palveluohjaajaltasi!

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


