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tOiminnanjOhtaja
Minnamaria Salminen  040 566 5865

tOimistO  08 882 1690

Viestintäsihteeri
Johanna Sumén 040 350 5955

Omaistoiminnan ohjaajat
Minna Hernberg 040 559 7766
Katariina Päkkilä 040 501 9119

perhetyön kehittäjät
Salla Jämsén  040 771 0266
Matilda Mommo 040 1284 423

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

erityislasten vanhempien 
tuen kehittäjät
Kati Jauhiainen  040 1284 257
Suvi Lappalainen 040 701 7418

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                                                    

Vaikuttamista ja edunValVon-
taa tarvitaan

Tammikuussa käytiin historialliset hy-
vinvointialuevaalit. Yhdistyksenä teim-
me vaikuttamistyötä vaalien alla, jär-
jestämällä muun muassa vaalipaneelin 
aluevaaliehdokkaille yhteistyössä 
hyvän kumppanimme Oulun 
Kehitysvammaisten Tuki 
Ry:n kanssa. Vaikut-
tamistoimintamme 
jatkuu aktiivise-
na koko tämän 
vuoden, jolloin 
valmistellaan 
hyvinvointialue-
kokonaisuut-
ta, jonka yksi 
tärkeä osa on 
omaishoitajien 
tukeminen. Miten 
omaishoitajien tu-
keminen toteutetaan 
parhaalla mahdollisella 
tavalla jatkossa? Millaiset 
uudet, koko hyvinvointialuetta 
koskevat omaishoidontuen kriteerit tu-
levat olemaan? Millainen on omaishoi-
tokeskus, jota suunnitellaan? 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
ei pärjää ilman omaishoitoa, joka on 
ihmisläheinen ja erittäin kustannuste-
hokas hoivan muoto. Omaishoidon tuen 
palkkioiden ja palveluiden on oltava 
suhteessa omaisen antaman hoivan 
vaativuuteen ja sitovuuteen. Tuki ei saa 
olla jatkossa määrärahasidonnainen, 
vaan kaikille kriteerit täyttäville henki-

löille tulee myöntää omaishoidontuki 
palveluineen. Oulun kaupungissa tämä 
on kiitettävästi toteutunut jo viitisen-
toista vuoden ajan, toivottavasti myös 
jatkossa uudella hyvinvointialueella. 

Vaikka omaishoitajat eivät ole työsuh-
teessa hyvinvointialueeseen, he 

toimivat toimeksiantoso-
pimuksella ja tekevät 

mittaamattoman ar-
vokasta työtä. Ilman 

omaishoitajien pa-
nosta sosiaali- ja 
terveydenhuol-
to kuormittuisi 
kestämättö-
mästi. Kun koko 
uudistuksen 
tärkein tavoite 

on säästää rahaa 
siirtämällä pal-

velujen painotusta 
peruspalveluihin, niin 

mikä olisikaan järke-
vämpi tapa toteuttaa tätä 

uudistusta, kuin tukea riittävällä 
tavalla omaishoitajia. He ovat keskeinen 
osa hoivan järjestämistä alueella, mutta 
joskus tuntuu, että päättäjät eivät ym-
märrä tätä täysin. 

Omaishoitajat tulee huomioida hyvin-
vointialueen palvelujen järjestämis-
suunnitelmassa. Hyvinvointialueen 
toimijoilla ja päättäjillä tulee olla selvä 
käsitys alueen omaishoidon kokonaisti-
lanteesta ja tuen tarpeista. Lisäksi tulee 
osoittaa selkeät kehittämiskohteet, 
joilla omaishoitajien asemaa paranne-
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hallituksen pakeilta

taan. Omaishoitoperheiden osallisuut-
ta päätöksentekoon tulee vahvistaa ja 
lisätä omaishoitajien uupumista eh-
käiseviä, ennakoivia palveluita. Palvelut 
pitää saada omaishoitoperheille ilman 
kohtuutonta viivytystä, joustavasti ja 
saavutettavasti, yhden luukun periaat-
teella.

Toivon ja uskon että virkamiehillä, 
jotka valmistelevat asioita, sekä alue-
valtuutetuilla on sydän mukana, kun 
he tekevät päätöksiä omaishoitajien 
tukemisesta 1.1.2023 alkaen, jolloin 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
aloittaa virallisesti toimintansa.

Minnamaria Salminen
toiminnanjohtaja

Omaishoitaja, sinä Olet aurin-
ko

Hyvä omaishoitaja oletko huoman-
nut, kuinka paljon sinulle on mahdolli-
suuksia tarjolla liittyen sinuun itseesi ja 
hyvinvointiisi. Otathan vastaan kutsuja! 
Ystäväsi, naapurisi, samassa tilantees-
sa olevat lähimmäisesi, harrastuspiirit, 
kaupungin ja maaseudun luonto sekä 
yhdistystoiminta tarjoavat sinulle mo-
nenlaista koettavaa. Kun lähdet hetkek-
si kotoa haukkaamaan happea ja tuu-
lettamaan ajatuksiasi, kehosi ja mielesi 
ja kaikkein rakkaimpasi kiittävät sinua ja 
voivat hyvin lähelläsi.

Ryhdy huolehtimaan itsestäsi ottamalla 
vastaan sinulle kuuluvat lakisääteiset 
vapaasi ja tarvittaessa myös lisävapaat. 
Aina se ei tapahdu käden käänteessä, 
mutta asiaasi hoitavien tahojen ja työn-
tekijöiden ammattiin ja työn sisältöön 
kuuluvat myös sinun itsesi ja perheesi 
tukeminen ja auttaminen. Jos haluat 
hetkeksi pois kotoa hengähtämään, 
saat apua sijaishuollon järjestämiseen 
joko omaan kotiisi tuotuna tai muilla 
ulkopuolisilla sijaisvaihtoehdoilla. Olet-
han muistanut käydä sinulle kuuluvissa 
hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa. 
Sinulla on myös oikeus käydä ansio-
työssä niin halutessasi ja voimavarojen 
niin salliessa, kysy rohkeasti työnanta-
jaltasi mahdollisuuksia työn joustoon ja 
räätälöityyn työnkuvaan.

Olipa omaishoitotilanteesi juuri nyt 
alkanut, meneillään oleva tai jo loppu-
nut niin olet aina tervetullut ottamaan 
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yhteyttä Oulun seudun omaishoita-
jat ry:n työntekijöihin. Autamme sinua 
eteen päin ja tuemme sinulle kuuluvien 
palvelujen selvittelyssä. Astu askel ko-
din ulkopuolelle ja tule mukaan virkis-
tävään ja voimauttavaan toimintaamme, 
jota riittää kaikenikäisille ja kaiken koke-
neille omaishoitajille ja heidän perheil-
leen. Pohditaan yhdessä mikä auttaisi, 
tukisi ja virkistäisi juuri sinua jaksamaan 
ja huomaamaan myös itsesi. Sinun hy-
vinvointisi heijastuu kuin aurinko kesällä 
lämpönä ja voimana myös kaikkein rak-
kaimpiesi elämään.

Marja Keväjärvi
puheenjohtaja

edunValVontaa ja 
vaikuttamista -palsta

mitä olemme yhdistyksenä 
tehneet vaikuttamistoiminnan 
näkökulmasta?

Järjestimme kuntavaalien ja hyvinvoin-
tialuevaalien alla yhteistyössä Oulun 
kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa 
kuntavaali- ja aluevaalipaneelit, joissa 
toimme esille omaishoitajia koskevia 
tavoitteita hyvinvointialueuudistuksen 
näkökulmasta. 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä sekä 
työntekijöitä osallistui lokakuussa 2021 
uusien, koko hyvinvointialuetta koske-
vien omaishoidontuen kriteerien työs-
tämistyöpajaan ja annoimme runsaasti 
kommentteja kriteeriluonnokseen.

Toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäse-
niä osallistui Omaishoitajaliiton järjes-
tämään, hyvinvointialuetta koskevaan 
verkkopalaveriin loppuvuodesta 2021, 
mukana oli myös muita hyvinvointi-
alueen omaishoitajayhdistyksiä. Pala-
verissa mietimme miten pääsemme 
vaikuttamaan, jotta omaishoitajien asiat 
eivät heikkenisi hyvinvointialueuudis-
tuksessa.

Yhdistyksen työntekijöitä on mukana 
erilaisissa hyvinvointialueen kehittä-
misverkostoissa mm. ikäihmisten ja 
lapsiperheiden osallisuusverkostot, 
sekä ikäihmisten, vammaispalvelujen 
sekä lasten, nuorten ja perheiden maa-
kunnalliset järjestöverkostot.

Syksyn 2021 Ommaisraadeissa esiin 
nousseita kehittämistarpeita ja 



7

omaishoitajien ajatuksia on lähetetty 
hyvinvointialueen omaishoidon vas-
tuuvalmistelijalle alkuvuodesta 2022.

Syksyllä 2022 järjestetään koko hyvin-
vointialueen Ommaisraati-keskustelu-
tilaisuus, aiheena mm. omaishoidon-
tuen kriteerit hyvinvointialueella.

Leijonaemot Ry:ltä pyydettiin näke-
myksiä alle 65-vuotiaiden omaishoi-
dontuen kriteereihin liittyen, kommen-
tit on välitetty omaishoidontukemisen 
vastuuvalmistelijalle tiedoksi alkuvuon-
na 2022.

Toiminnanjohtaja tekee koko ajan 
vaikuttamistyötä eri viranhaltijoiden, 
hyvinvointialueen valmistelijoiden, 
sekä aluevaltuutettujen suuntaan. Hän 
on muun muassa lähettänyt kom-
mentteja hyvinvointialueen strategiaan 
liittyen, sekä ehdotuksen että kullekin 
hyvinvointialueille perustetaan erillinen 
omaishoidon kehittämisen toimikunta, 
joissa olisi mukana järjestöjen edustajat 
ja että strategian toimeenpanosuunni-
telman osaksi laadittaisiin omaishoidon 
ohjelma, jonka suunnittelutyöhön tulisi 
osallistaa alueen omaishoitojärjestöjä.

Toiminnanjohtaja on mukana Pop-
Sote-hankkeen omaishoidon kehit-
tämisen työryhmässä, hän edustaa 
työryhmässä koko hyvinvointialueen 
omaishoitajia. Työryhmässä valmistel-
laan kaikenikäisten omaishoitokeskusta 
sekä ikäihmisten yhtenäisen omaishoi-
don toimintamallin rakentamista vuosi-
na 2022–2023.

Hyvinvointialueen omaishoidon vas-
tuuvalmistelija vieraili yhdistyksen 
hallituksen kokouksessa toukokuus-
sa, veimme hänelle runsaasti ajatuksia 
omaishoitajien aseman parantamiseksi 
ja turvaamiseksi.

Hallituksen jäsenet ovat olleet yhtey-
dessä kansanedustajiin, jotta nämä 
veisivät eteenpäin huolta omaishoita-
jien aseman muuttumisesta hyvinvoin-
tialueella, sekä omaishoitolain uudista-
mistarpeesta.

Hyvinvointialueen valtuutetuille on 
lähetetty kirjelmä, jossa yhdistys 
haastaa aluevaltuutetut perehtymään 
omaishoitajien tilanteisiin: tunnis-
tamaan tuen tarpeita, kehittämään 
tukimuotoja sekä toimimaan yhdessä 
omaishoitajien ja omaishoitajayhdistys-
ten kanssa.

Voitaneen todeta, että yhdistys hoitaa 
kiitettävästi edunvalvonta ja vaikutta-
mistehtäväänsä. Tämä on usein jäse-
nille näkymätöntä, mutta sitä tehdään 
koko ajan, usealla tasolla, omaishoita-
jien parhaaksi!
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edunValVontaa ja vaikuttamista -palsta

Omaishoitoystävällinen poh-
jOis-pohjanmaan hyvinvOinti-
alue – tehdään se yhdessä!

1. Omaiset ja läheiset vastaavat Suo-
messa 80 % hoivasta. 
Suomessa jopa 350 000 henkilöä on 
pääasiallisessa auttamisvastuussa 
läheisestään, heistä noin 50 000 on 
tehnyt omaishoitosopimuksen kun-
nan kanssa. Omaishoitotilanne voi tulla 
eteen eri elämänvaiheissa läheisen 
sairauden tai vammautumisen myötä. 
Omaishoitajia ovat mm. vammaisen 
lapsen vanhemmat tai henkilöt, jotka 
hoitavat puolisoaan tai vanhempaansa. 
Omaishoidon tuen myöntämisedelly-
tyksistä ja sisällöstä säädetään laissa 
omaishoidon tuesta.

2. Omaishoito huomioitava hyvinvointi-
alueen strategiassa. 
Hyvinvointialueen strategiassa 
omaishoito tulee nähdä tärkeänä osana 
hoivan kokonaisuutta. Strategian täy-
täntöönpanossa on tärkeä huomioida 
omaishoitajien hyvinvoinnin vahvista-
minen sekä riittävien resurssien tur-
vaaminen. Kun kuntakohtaiset kriteerit 
omaishoidon tuen piiriin pääsemiseksi 
korvaantuvat hyvinvointialueen yhteisil-
lä kriteereillä, on kriteerien oltava reilu-
ja. On myös huomioitava omaishoidon 
tuen ulkopuolelle jäävien hoivavastuus-
sa olevien tilanne.

3. Palveluita ja tukea omaishoitoper-
heille. 
Hyvinvointialueille tarvitaan lähipal-
veluperiaatteella toimivia osaamis-

keskuksia, joissa omaishoitajat saavat 
palveluohjausta ja räätälöityjä palve-
luita sekä tukea yhden luukun periaat-
teella. Esimerkkejä hyvinvointialueen 
omaishoitokeskuksista ovat mm. Mik-
kelin Omatori (omatorille.fi) ja Pirkan-
maan omais- ja perhehoidon sekä hen-
kilökohtaisen avun keskus (tampere.fi/
sosiaali-ja-terveyspalvelut/hop)

4. Yhdistykset mukaan kehittämistyö-
hön.  
Omaishoitajayhdistysten yhteisöllinen 
tuki on tärkeä osa omaishoidon pal-
velukokonaisuutta. Alueen omaishoi-
tajayhdistykset tarjoavat neuvontaa, 
virkistystä ja vertaistukea omaishoi-
tajille. Omaishoitajayhdistykset tulee 
ottaa mukaan hyvinvointialueen ke-
hittämistyöhön. Omaishoidon toimijoi-
den yhteistyöllä tavoitetaan suurempi 
joukko avuntarvitsijoita sekä paranne-
taan mahdollisuuksia toimia ennalta-
ehkäisevästi ja kustannustehokkaasti. 
Yhdistysten toimintamahdollisuudet on 
turvattava järjestöavustuksilla ja yhdes-
sä sovitulla toimintamallilla. 

Oulun seudun omaishoitajat ry haastaa 
aluevaltuutetut perehtymään omaishoi-
tajien tilanteisiin: tunnistamaan tuen 
tarpeita, kehittämään tukimuotoja sekä 
toimimaan yhdessä omaishoitajien ja 
omaishoitajayhdistysten kanssa. Li-
sätietoa omaishoidon järjestämisestä 
hyvinvointialueilla: omaishoitajat.fi/
hyvinvointialueilla-vaikuttaminen/

edunValVontaa ja vaikuttamista -palsta

18. elokuuta 2022, klo 16.00-19.00

mannerheiminpuistossa

OMAISHOITOFESTARIT

TAULUKAUPPIAAT

MUSIIKISTA JA MENOSTA VASTAA

niko taikuri

Luvassa musiikkia, taikuutta, iloa ja tietoa!

Tehdään omaishoito tutuksi! Tervetuloa mukaan!

koko perheen iloinen viihdetapahtuma

MARJAANAN 

HAUTA

Tuttu-yrittäjillä samaan aikaan puistossa Tuttu-fest,

 paikalla yrityksiä esittelemässä palveluitaan ja tuotteitaan
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seuraa ja tykkää!

hei, tiesikkö nää!

Meidät löytää myös sosiaalisen median eri kanavista. Ajankohtaista asiaa 
omaishoidosta ja yhdistyksen tapahtumista löydät myös kotisivuiltamme. Kotisi-
vujen kautta voit liittyä myös jäseneksi,
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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 vapaa-
ehtoistehtävissä joko kertaluontoisesti 
tai sitoutua pidempiaikaiseen vapaaeh-
toisuuteen.

Jokainen vapaaehtoinen on yksilö ja 
on toiminnassa mukana omien mah-
dollisuuksiensa ja voimavarojensa 
puitteissa. Vapaaehtoisena voi toimia 
tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. 
Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on 
tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osal-
listuville. Saat mahdollisuuden auttaa 

muita, kuulut yhteisöön, tapaat uusia 
ihmisiä ja saat paljon uusia kokemuksia.

Tarjoamme vapaaehtoisillemme tukea, 
ohjausta ja lisäkoulutusta. Tekemästä-
si vapaaehtoistoiminnasta voit saada 
myös todistuksen.

mitä vapaaehtOisena toimimi-
nen antaa sinulle
Yhdistyksen vapaaehtoiset vastaavat:

 Z Tunteen omasta hyödyllisyydestä! 
Mukavaa tekemistä! Vireyttä elä-
mään ja tutustumista uusiin ihmisiin!

 Z Vertaistukea, iloa ja tunteen siitä, 
että ehkä jotkut tarvitsevat vielä 
minuakin.

 Z Ystävyyssuhteita ja virkeyttä!
 Z Tunnen olevani tärkeä ja minuakin 

tarvitaan.

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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kertOmus omaishoitajuudesta: reino ja liisa

haastattelin 82-Vuotiasta rei-
nOa, joka Oli ollut vaimonsa 
omaishoitajana useita Vuosia. 
hän kertoo seuraavaa: 

Heti kun huomasin, että Liisalla taitaa 
olla joku vakavampi muistiongelma, 
vein hänet lääkäriin ja siitä päästiin pian 
jatkotutkimuksiin. Kun Alzheimerin tauti 
varmistui, päätin huolehtia vaimosta 
loppuun asti. Se tuntui jotenkin kunnia-
tehtävältä vuosikymmenien yhteiselon 
jälkeen.

Perhe tietysti ilahtui, että äiti voi olla 
kotona ja minä hänen turvanaan. Lapset 
asuivat vähän kauempana mutta siitä 
ne kuviot kehittyivät ja pärjättiin pitkän 
aikaa ihan hyvin. Lapset tulivat aina kun 
ehtivät ja auttoivat parhaansa mukaan.
 
”pikkuhiljaa aloin väsyä mutta 
en kehdannut sitä kellekään 
oikein Valitella.”

Oikeastaan toivoin, että joku toinen olisi 
ottanut ohjat käsiinsä ja määräisi minut 
vapaapäivää viettämään. En tiedä miksi 
oli niin vaikeaa, myöntää oma väsymyk-
sensä tai ehkä en sitä itsekään täysin 
ymmärtänyt.

Sitten kerran tyttäreni katsoi minua 
pitkään ja ilmoitti, että me saunotam-
me äidin tämän jälkeen joka kerta 
kun käymme täällä. En osannut oikein 
sanoa mitään, lysähdin vain nojatuoliin 
ja ensimmäisen kerran pitkään aikaan 
tunsin, että voin olla rentona ja vain - 
no, olla. Tyttäreni kertoi minulle tajun-

neensa vasta nyt ensimmäisen kerran 
miten kovilla todellisuudessa olin ja 
että häntä ihan hävettää, että oli pitänyt 
minua superihmisenä, joka ei ikinä väsy. 

Samana iltana tytär suorastaan määräsi 
minut lähtemään yöksi ystävien luokse 
enkä minä voinut kuin hymyillä autossa 
iloisena, kun ajelin kavereiden kanssa 
iltaa viettämään.

”tuli toiveikas olo, että tästä 
selvitään kyllä kaikki yhdessä 
ja että minullakin On Väliä.”

Sitten kun aamulla tulin kotiin, tytär he-
kotteli, että sieltä se tuhlaajapoika tuli 
kotiin. Naurettiin kyllä niin, ettei mei-
nannut loppua tulla. 

Voimaa sain myös siitä, että vielä sain 
Liisan kanssa elää rintarinnan. Välillä 
surin lohduttomasti yhteiselämäm-
me häämöttävää loppumista. Sitä yhtä 
lääkärikäyntiä en unohda, kun Liisalta 
kysyttiin miten tämä voi ja onko kaikki 
hyvin. Liisa ei enää paljon ymmärtänyt 
mutta nyt ei ollut vaikeuksia, kun hän 
katsoi lääkäriä silmiin ja ilmoitti minua 
osoittaen: ”Minulla on kaikki hyvin ja 
minä rakastan tuota miestä!” Yritin is-
tua ilmeettömänä, etten ala itkeä, sain 
tehdä kaikkeni, etten romahda siihen 
paikkaan. Olen vähän jäyhä mies tun-
neasioissa mutta kyllä tuo tunnustus 
hyvältä tuntui.

Tyttäreni pahoitteli välillä sitä, miten ei-
vät ymmärtäneet miten minä tarvitsen 
vähän omaakin aikaa ja yhtä hetkeä, jol-
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loin ei tarvitsisi huolehtia äidin vaipan-
vaihdosta ja kaikesta arjen asioista. Että 
miten he keskittyivät vain äidin tarpei-
siin ja hoivaan. Minusta se on ihan inhi-
millistä ja kyllähän äidistä täytyi eniten 
huolta pitää. Pakko kuitenkin myöntää, 
että oli jotenkin lohdullista, että minun-
kin osaani ymmärrettiin.

Kun Liisa kuoli, olin kiitollinen, että 
lapseni pitivät huolen siitä, että sain 
rauhassa surra ja kerätä voimia rankan 
omaishoitajuuden jälkeen. He järjestivät 
kaiken kyllä jo niin hyvin, että alkoi itseä 
oma voimattomuus hävettää. Minkä 
näille tunteilleen voi.

Olen tämän minun kokemukseni jäl-
keen ymmärtänyt hyvin syvällisesti, 
miten helposti omaishoitaja sivuute-
taan, tämän jaksaminen varsinkin tuolla 
terveyskeskuksen puolella. Oli monesti 
vähän laiminlyöty olo, ihan kuin olisin 
näkymätön. Vaan onhan se ymmärret-
tävää, että vaimohan oli siinä tärkein. 
Monesti mietin, että en minä enää ole 
Reino, olen pelkkä taustakummitus ja 
sieltä tulen aina apuun, kun tarvitaan. 
Sitten muistutin itseäni, että olen tämän 
tehtävän valinnut ja sen hoidan.

Nyt kun Liisa on kuollut ja minä aivan 
yksin täällä mökissä, olen ihan ihmeis-
säni, kun on aikaa olla vain. Alussa se 
oli oikeastaan vaikeaakin, kun oli ohjel-
moinut itsensä päivän hommiin eikä sit-
ten enää ollutkaan mitään aikatauluja, 
sai olla vaan jos halusi. Vasta lähiaikoina 
olen sen verran toipunut surusta, että 
olen alkanut nyt hoitaa kuntoani, lenk-

keilen ja tarkkailla kevään tuloa. Ikävä 
on kova mutta vähän auttoi se, kun ty-
tär toi minulle tyynyn, johon oli painet-
tu Liisan kuva. Iltaisin halaan tyynyä ja 
paijaan. Minulla oli hyvä vaimo.

Marjut Linneo
vapaaehtoinen sisällöntuottaja

”minulla on 
kaikki hyvin ja 
minä rakastan 
tuota miestä!”
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hyvän mielen 
työpaikka®

yhdistyksellemme on myönnet-
ty hyvän mielen työpaikka® 
-merkki 

Merkki on tunnustus mielenterveyden 
edistämistyöhön sitoutumisesta. Merkin 
on myöntänyt MIELI Suomen Mielen-
terveys ry. Merkin saaminen kannustaa 
ja innostaa työyhteisöämme jatkossakin 
kehittämään työelämän mielenterveyt-
tä tukevaa ilmapiiriä sekä sitoutumaan 
mielenterveyden suunnitelmalliseen 
vahvistamiseen.

”Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jos-
sa ihminen pystyy näkemään omat ky-
kynsä ja selviytymään elämään kuulu-
vissa haasteissa sekä työskentelemään 
ja ottamaan osaa yhteisönsä toimin-
taan.” Maailman terveysjärjestö (2013)

Lue lisää Hyvän mielen työpaikka 
-merkistä sekä merkin kriteereistä:
https://hyvanmielentyopaikka.fi

heini kemolan kiitokset

hups, mihin ne vuodet katOaa? 
Monessa olen saanut olla mukana, 
paljon olen oppinut ja kokenut. Aina 
on ollut mukava aloittaa uusi työviikko. 
Voisin vielä jatkaa, mutta nyt on aika 
eläkkeen. Ellei joku satu tietämään, 
mitä eläkkeelle pääseminen tarkoittaa 
niin kerrottakoon asia:

”Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, 
hän saa kaikessa rauhassa tehdä juuri 
mitä haluaa”.-Tove Jansson

Nyt on aika kiitosten ja ison halauksen 
kera annan sitä omalle työyhteisölleni. 
Lämpimin ajatuksin muista teitä omais-
taan ja läheistään hoitavia, joita olen 
kohdannut vuosien aikana.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää ke-
sää!

Ystävällisin terveisin 
Heini Kemola
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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 6,9. klo 14.00–15.30
 Z Ti 4.10. klo 14.00–15.30
 Z Ti 1.11. klo 14.00–15.30
 Z Joulukuussa jouluruokailu

paikka

Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Kerhon ohjaajina toimivat 
vertaiset, vapaaehtoiset An-
na-Liisa ja Marjukka.

tervetuloa 
mukaan!
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kOonti yhdistyksen VuosikertOmuksesta

koonti vuOden 2021 vuOsikerto-
muksesta

Vuosi 2021 oli Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:n kahdeskymmenesneljäs toi-
mintavuosi. Vuonna 2021 yhdistyksen 
toiminta perustui yhdistyksen sääntöi-
hin, sekä vuosille 2016–2020 tehdyn 
strategian linjauksiin ja painopistealu-
eisiin. 

Strategian mukaisesti Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n toiminta-ajatukse-
na on yhdistyksen toiminta-alueella 
asuvien, erilaisissa elämäntilanteissa 
olevien omaishoitajien tukeminen ja 
aseman parantaminen. Yhdistyksen 
tehtävänä on kehittää ja tarjota erilaisis-
sa elämäntilanteissa oleville omaishoi-
tajille ja omaishoitoperheille palveluita 
ja tukitoimia yhdistyksen koko toimin-
ta-alueella. Toiminnan tavoitteena on 
edistää omaishoitajien hyvinvointia ja 
toimintakykyä.

Oulun seudun omaishoitajat ry on 
omaishoidon asiantuntija ja puolesta-
puhuja. Me autamme omaisistaan huo-
lehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään 
jaksamaan paremmin arjessaan ja huo-
lehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme 
tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme 
omaishoitajien oikeuksia ja kehitämme 
innovatiivisia palveluita.

yhdistyksen tehtävät ja pal-
velut

tarjoaa omaishoitajille ja omaishoito-
perheille tukea hyvinvointiin ja arjessa 

jaksamiseen – virkistystoimintaa, hen-
kistä tukea, vertaisten tapaamista sekä 
palveluita arjen helpottamiseksi
tekee aktiivista edunvalvontaa ja jakaa 
tietoa omaishoitajuudesta
antaa puolueetonta ja asiantuntevaa 
neuvontaa, ohjausta ja koulutusta
tekee yhteistyötä valtakunnallisten ja 
paikallisten toimijoiden kanssa

yhdistyksen arvot

 Z Yksilöllisyys – kohtaamme ihmisen 
ihmisenä

 Z Tasa-arvo – meille kaikki ovat ainut-
kertaisia, mutta samanarvoisia

 Z Avoimuus – toimimme vastuullises-
ti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi

 Z Yhteisöllisyys – teemme mahdolli-
seksi osallistumisen, vaikuttamisen 
ja yhdessäolon

 Z Toiminnan laadukkuus – olemme 
toiminnassamme luottamuksen 
arvoisia

saadut palkinnot ja tunnus-
tukset

Tasavallan Presidentti myönsi ansi-
oituneille Suomen kansalaisille kun-
niamerkkejä 6.12.2021. Yhdistyksen 
omaishoidon ohjaaja, erikoissairaanhoi-
taja Heini Kemolalle myönnettiin Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I 
luokan mitali kultaristein. 

Oulun kaupungin lähidemokratiatoi-
mikunta myönsi tunnustuspalkinnon 
yhdistyksen vuorovaikutukselliselle 
omaishoidon kehittämisen toiminta-
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tavalle. Lähidemokratiatoimikunnan 
tunnustuspalkinto myönnetään valtuus-
tokausittain toimijalle, joka on edistänyt 
ansioituneesti ja konkreettisesti lähide-
mokratiatyötä Oulussa. 

Tunnustuksen perustelut olivat seuraa-
vat: ”Vuorovaikutuksellisessa omaishoi-
don kehittämisen toimintatavassa 
kehitetään yhdessä omaishoitoperhei-
den, kaupungin ja yhdistyksen kesken. 
Konkreettisesti kehittäminen tapahtuu 
omaisraadeissa ja yhteistyöfoorumissa. 
Omaisraadit kokoavat alueen omaishoi-
tajat, heidän läheisensä ja omaishoidon 
parissa työskentelevät ammattilaiset 
keskustelemaan yhdessä. Omais-
raadeista ideat ja palautteet viedään 
yhteistyöfoorumiin, jossa kaupungin 
viranhaltijat ja Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:n edustajat miettivät niihin 
ratkaisuja. Lähidemokratiatoimikun-
taa haluaa nostaa esiin omaishoitajien 
yhteiskunnallisesti ja eettisesti arvok-
kaan ja tärkeän tehtävän. Omaishoidon 
kehittämisen toimintatapa vahvistaa 
omaishoitajien osallisuutta ja lisää 
heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. 
Omaisraadit tukevat omaishoitajia myös 
käytännön asioissa. Toimintatavassa on 
mukana alueellisuus, sillä omaisraadit 
kokoontuvat eri puolilla Oulua. Lähide-
mokratiatoimikunta pitää tärkeänä, että 
toimintatavassa on nähtävillä vuoro-
vaikutussuunnitelmassa painotettu 
keskinäiseen arvostukseen perustuva 
vuorovaikutus ja ratkaisujen etsiminen 
yhdessä erilaisten toimijoiden kautta.” 
Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajak-
si tuli yhteensä 14 kappaletta.

Yhdistys voitti Talentian ensimmäis-
tä kertaa järjestämän Hyvinvoiva 
työpaikka kilpailun, johon työntekijät 
ilmoittivat yhdistyksen. Ehdotuksia tuli 
yhteensä 75, joista yhdistys valikoitui 
voittajaksi. Palkinto oli 1000 euroa työ-
hyvinvointia tukevaan toimintaan. 

Valintaperusteet olivat seuraavat: ”Voit-
tajan osalta korostui hyvän sisäisen toi-
minnan lisäksi myös ulkoisen toiminnan 
puitteet, jotka olivat kunnossa mm. oli 
panostettu työterveyshuoltoon, Smar-
tumiin ja erityisesti meitä ilahdutti se, 
että riskit oli kartoitettu ja tehty toimin-
tasuunnitelmat riskien välttämiseksi.

Erityisesti myöskin raatia miellytti se, 
että psykososiaaliset riskit olivat kartoi-
tettuna ja huomioitui itse työssä, mikä 
kuvastaa hienosti kokonaisvaltaista 
työntekijän hyvinvoinnin huomioimista. 

Lisäksi esityksessä välittyi arvostus 
ja työntekijästä välittäminen mikä on 
tosi tärkeää tänä aikana. Työnkuvat ja 
vastuualueet olivat selkeät, työnmi-
toitus ja työnhallinta kuulostivat ole-
van kunnossa ja työnvirekartoituksen 
tuloksia oli myös esitelty tässä esityk-
sessä. Johtaminen on kannustavaa ja 
tukevaa, lähiesihenkilön tuki on helposti 
saatavilla ja tunnistetaan työntekijöiden 
voimavarat ja osaaminen. Johtamisessa 
oli selkeät rakenteet ja arviointi kuten 
työvirekartoitus oli systemaattista.

Esimerkillinen laaja työnhyvinvoinnin 
kehittämisote kuten esim. hyvinvoinnin 
vuosikello, laaja-alaisuus ja systemaat-
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tisuus johtamisessa koko linjan osalta 
oli mielestämme kohdillaan”.

Palkinto toi yhdistykselle runsaasti nä-
kyvyyttä, mm. haastattelu Radio Poo-
kissa, aukeaman juttu Talentia-lehdes-
sä, yhdistyksen työhyvinvointitoiminnan 
esittely Talentian koulutuksessa, 
puheenvuoro Sosiaalialan asiantuntija-
päiville, sekä esittely valtakunnallisessa 
MS Soste-koulutustapahtumassa.

lahjOitukset yhdistykselle

Dom second hand -kirppis kerä-
si ja lahjoitti asiakkaidensa toiveesta 
omaishoitajille 4000 €. Tällä summalla 
ostettiin S-ryhmän 50 euron lahjakort-
teja, jotka arvottiin yhdistyksen jäsen-
ten kesken. 

Oulun seudun sähkö lahjoitti yhdis-
tykselle 1500 € osana ”100 arjen hyvää 
tekoa”-kampanjaa. Tällä summalla os-
tettiin 50 euron K-ryhmän lahjakortteja, 
jotka arvottiin heidän toimialueellaan 
asuvien yhdistyksen jäsenten kesken.

Vapaaehtoistoiminnan tilas-
tOintia 2021

Uusia vapaaehtoisia tuli mukaan toi-
mintaan 10 henkilöä, pois jäi 14 vapaa-
ehtoista. Yhteensä vapaaehtoisia oli 75 
henkilöä, joista 9 hallituksen jäsentä. 
Vapaaehtoisista 13 oli miestä ja 62 nais-
ta. 22 heistä oli entisiä omaishoitajia ja 8 
nykyistä omaishoitajaa. Vapaaehtoisten 
keski-ikä oli 54 vuotta. Vapaaehtoiset 
toimivat yhteensä noin 657,5 h yhdis-

tyksen vapaaehtoisina. 

muuta tOiminnan tilastOintia

 Z Yhdistyksen toiminnan esittelyjä 
järjestettiin ammattilaisille, opiske-
lijoille ja muille ryhmille 22 kertaa, 
kuulijoita oli yhteensä 427 henkilöä.

 Z Yhteistyöpalavereja eri kumppanei-
den kanssa pidettiin yhteensä 130 
kertaa.

 Z Erilaiset omaishoitajaryhmät ko-
koontuivat yhteensä 88 kertaa, 
osallistumiskertoja oli yhteensä 415.

 Z Erilaisia koulutuksia, luentoja, ta-
pahtumia, retkiä jne. järjestettiin 
yhteensä 80 kertaa, osallistujia oli 
yhteensä 1175 henkilöä

 Z Soittoja Omaishoitajien palvelevaan 
puhelimeen tuli 362.

 Z Omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja 
neuvontatapaamisia Ommaiskort-
teerissa toteutettiin yhteensä 194 
kertaa, kotikäyntejä 11 kertaa ja 
erilaisten lomakkeiden täyttöapua 
annettiin 50 kertaa.

 Z Muskarit, bändiklubit ja musakerhot 
kokoontuivat 80 kertaa, osallistu-
miskertoja 734.

 Z Soittoja Ommaiskortteeriin, yhdis-
tyksen puhelimeen tuli 114 kappa-
letta.

 Z Kävijöitä Ommaiskortteerissa (ilman 
sovittua tapaamista/ryhmää/ta-
pahtumaa) oli yhteensä 112 henki-
löä.

Erilaisia tapahtumia tai toimintokertoja 
oli vuoden aikana yhteensä 1192, joissa 
kohdattiin jollakin tavalla tai jonkun ka-
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navan kautta yhteensä 4944 henkilöä.

Yhteensä 20 eri työryhmää ja verkos-
toa, joissa yhdistys oli edustettuna. 

Sosionomi- ja geronomiopiskelijat suo-
rittivat yhteensä 21 työharjoitteluviikkoa 
yhdistyksessä.

Viestinnän tilastoja vuodelta 
2021

Yhdistyksen nettisivut osol.fi
 Z kävijöitä 14 517
 Z Sivun katselut 38 297

Yhdistyksen Facebook-tili
 Z tykkäykset 1364
 Z seuraajat 1467
 Z kattavuus: 34 377 

Yhdistyksen Twitter-tili
 Z seuraajat 442
 Z twiittien näyttökerrat 38 000

Yhdistyksen Intagram-tili
 Z postaukset 80
 Z seuraajat 454
 Z kattavuus 13 368

Yhdistyksen YouTube-kanava
 Z videoita katseltu 2 871 kertaa
 Z katseluaika 119,4 h

Erityislapsiperheiden asialla  
Facebook-tili

 Z tykkäykset 663
 Z seuraajat 689
 Z kattavuus 5134

Erityislapsiperheiden asialla  
Instagram-tili

 Z postaukset 19
 Z seuraajat 445
 Z kattavuus 3 314

Erityislapsiperheiden asialla -uutiskirje
lähetettiin 14 kertaa 370 yhteystiedolle.

Yhdistyksen mediaosumat 
Yhteensä 24 kpl; radiohaastattelut, 
televisiohaastattelut, verkkouutiset ja 
lehtiartikkelit.
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tuukan kiitokset

Niin on tullut aika heittää omalta osalta-
ni jäähyväiset ”maailman parhaalle työ-
paikalle”. Oulun seudun omaishoitajat 
ry:n palveluksessa viettämäni aika on 
tulossa itsestä viriävään päätökseensä 
tänä kesänä. Paikkakunnalta muuton 
myötä lähden etsimään elämän tuulia 
ja ammatillisia haasteita Savonmaalta. 
Lienee sanomattakin selvää, että tällai-
seen muutokseen liittyy lähtemätöntä 
haikeutta.

Neljää viimeistä vuotta reflektoidessani 

voin vilpittömin mielin todeta, että ky-
seinen aikaperiodi on ollut ammatillisen 
urani merkittävintä aikaa. Yhdistyksessä 
olen saanut tehdä työtä itseäni puhut-
televan kohderyhmän kanssa, käyttää 
luovuuttani, kouluttautua, verkostoitua 
ja saada merkityksellisyyden kokemuk-
sia tekemästäni työstä. Olen saanut 
tehdä töitä osana rautaista ammattilais-
tiimiä. Tiimiä, joiden jäsenten kanssa ra-
kentuneen symbioottisen liiton perus-
tuksia en anna tulevan maantieteellisen 
etäisyyden nakertaa. Yhteyttä tulemme 
varmasti pitämään.

Kiitos teille kaikille saamastani mahdol-
lisuudesta työskennellä suomalaisen 
omaishoidon kehittämisen terävimmäs-
sä veitsenkärjessä. Tämän kokemuk-
sen myötä koen sekä ammatillisessa 
kontekstissa, että ihmisenä olevani 
piirun verran rohkeampi, itsevarmempi 
ja ammattitaitoisempi vedos itsestäni, 
Reiska 2.0.  

”It´s up to you to sharpen the knife, and 
carve your own path through this life…” 
-Andrew Sheppard

Tuukka Reinikainen
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katariinan esittely

Hei! Oli niin mahtava avata huhtikuus-
sa Ommaiskortteerin ovi ja tulla tänne 
töihin. Kuten hieman aavistelinkin, vas-
taanotto oli lämmin ja tuntui, kuin olisin 
saapunut kotiin.

Nimeni on Katariina Päkkilä. Olen aloit-
tanut huhtikuussa työt Oulun seudun 
omaishoitajat ry:ssä omaistoiminnan 
ohjaajana Ihimisen Lähelle- toiminnas-
sa. Vastuualueeseeni kuuluvat erityi-
sesti Ommaiskahvilat ja niiden toimin-
not. Koulutukseltani olen lähihoitaja 
sekä geronomi AMK.

On hienoa päästä tekemään työtä mer-
kittävien asioiden äärellä tässä ihanas-
sa työyhteisössä.  

”Tänäänkin tosiaan on onnenpäiväni, 
sen näkee selvästi” Astrid Lindgren

Aurinkoisin terveisin,
Katariina Päkkilä

suvin esittely

Näin on kevät vaihtunut kesäksi ja pää-
sin aloittamaan työskentelyni Oulun 
seudun omaishoitajat ry:ssä. Sain läm-
pimän vastaanoton ja oloni oli terve-
tullut - tämä jos mikä, auttaa sopeutu-
maan uuteen työpaikkaan ja -tehtäviin. 
On hienoa päästä osaksi sellaista työ-
yhteisöä, jossa on samaan aikaan sekä 
rento että hyvä tekemisen meininki. 
Monipuolista osaamista unohtamatta.

Nimeni on Suvi Lappalainen ja aloi-
tin kesäkuussa Uusia Polkuja työhön 
ja elämään -hankkeessa erityislasten 
vanhempien tuen kehittäjänä. Koulu-
tukseltani olen kasvatustieteiden mais-
teri. Luomme mahdollisuuksia erityistä 
tukea tarvitsevien lasten vanhempien 
työllistymisen tukemiseen. Odotan 
kovasti kohtaamisia sekä työn tuomia 
uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Aurinkoista kesän aikaa toivotellen 
Suvi Lappalainen
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tarjoamme maksutOnta 
neuvOntaa ja Ohjausta
sekä hakemuslomakkeiden täyttöapua 
omaishoitoon liittyvissä asioissa. Meille 
voit soittaa, lähettää sähköpostia tai tul-
la käymään. Tarvittaessa mahdollisuus 
on sopia myös ilta-ajasta ja henkilökoh-
taisesta tapaamisesta.

Sinun ei tarvitse olla omaishoidontuen 
saaja eikä yhdistyksen jäsen saadaksesi 
tukea.

palveleVa puhelin

Minna Hernberg ja Katariina Päkkilä 
p. 040 526 8105.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@osol.fi

jäsenasiat, ilmoittautumiset 
ja tOimistOpalvelut

Johanna Sumén p. 08 8821 690.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@osol.fi

käyntiosoite

Isokatu 47, katutaso, 90100 Oulu. 

matilda siirtyy jousi 
-hankkeeseen

Moi! Kuten Tuukan kiitoskirjeestä olet 
saattanut jo lukea, päästämme lem-
peän, taitavan ja niin ammattitaitoisen 
ystävän ja kollegan toiselle puolen 
Suomea. Se tarkoittaa sitä, että Salla 
tarvitsee uuden työparin itselleen. 

Olen ollut suunnittelemassa ja ohjaa-
massa Mielen joustavuutta -ryhmiä 
Tuukan työparina ja muutenkin olem-
me saaneet tehdä paljon töitä yhdessä. 
Tämän vuoksi oli luontevaa, että siirryn 
hänen tilalleen Sallan työpariksi. Pää-
työni siirtyy siis vanhempien perhear-
jen ja työelämän yhteensovittamisesta 
mielen joustavuuden vahvistamisen 
pariin. Toisaalta, saan jatkaa samaa työ-
täni vanhempien hyvinvoinnin ja voim-
vavarojen esiinnostamiseksi ja tukemi-
seksi - eri työparin kanssa vain. 

Minun tilalleni Uusia polkuja -hankkee-
seen tulee Suvi, jonka esittelyn löydät 
myös tästä lehdestä. Suvi tuo mukanaa 
taas uudenlaista osaamista, enkä malta 
odottaa millaista uutta tukea keksitään 
yhdessä! 

Lupaan jatkossakin jatkaa työtäni ilolla 
vanhempien hyvinvoinnin tukemiseksi - 
niin tapaamisilla kuin sosiaalisen medi-
an avulla, @erityislapsiperheidenasialla 
-tilin kautta.

Lempeää kesänaikaa ja törmäillään, jos 
tulee aika pohtia sinun voimavarojasi,

Matilda

omaishoitajien ohjaus 
ja neuvOnta
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Tule  por isemaan kahvikupposen äärel lä  
a i n a  m a a n a n t a i s i n  k l o  1 2 . 0 0 – 1 3 . 0 0 .

 
P a i k k a :  I s o k a t u  4 7 ,  k a t u t a s o ,  O u l u .

T e r v e t u l o a !

Kahvitteluhetki kortteerilla

Tar jo l la  e i  o le  ohjattua 
to imintaa ta i  ohje lmaa,  va in  
vapaata  keskustelua muiden 

paikal le  tulev ien kanssa .  
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Paikka: Oulun seudun omaishoitokeskus  

Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katutaso, oulu 
 

Jos haluat osallistua etäyhteydellä, ilmoittaudu edelliseen päivään 
 klo 12 mennessä ilmoittaudu@osol.fi tai p. 08 882 1690 

 
Luentotilaisuudet omaishoitajille 

 
21.9. klo 17.30 
 

Mikä on omaishoidontuki? Miten sitä haetaan? 
Tietoa omaishoidontuesta ja hakuprosessista. Asiantuntijana Oulun kaupun-
gilta palveluohjaaja ikäihmisten palveluista. 

 

17.10. klo 17.30  
 

Apuvälineet ja siirtymisissä avustaminen. apuvälineyksiköstä. Saat vink-
kejä, kuinka toimit kotona turvallisesti erilaisissa avustavissa tilanteissa. Tie-
toa apuvälineistä ja mistä niitä haetaan. Avustamisessa hyödynnetään voi-
mavaralähtöistä kinestetiikan toimintamallia, joka perustuu luonnollisten lii-
kemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen. Näillä menetelmillä tuet avus-
tettavan omien voimavarojen ylläpitämistä, sekä oman tuki- ja liikuntaeli-
mistön terveyttä. Mukana fysioterapeutti Oulun kaupungin palveluista sekä 
edustaja apuvälineyksiköstä. 
 
 
 
 
 
 
 
Ommaiskortteeri on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi tulla 
hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan muita 
läheisestään huolta pitäviä. Ommaiskortteerin ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille lä-
heistään hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta tai yhdistyksen jäse-
nyyttä ei tarvita ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhty-
mistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

22.8. Retki Luurinmutkaan. Lähtö klo 9.00 keskustan seurakuntatalon 
edestä, paluu klo 16.00. Ilmoittautumiset 10.8 mennessä Päivi Lapi-
nojalle puh: 040 1584 020. Retki järjestetään yhteistyössä LC Kempele 
Sampolan, Kempeleen kunnan, Kempeleen seurakunnan kanssa. 

kempele 

23.8. klo 13.00–15.00 Järjestötalo, Laurintie 3. Esiintymään saapuu 
Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

II 

25.8. klo 14.oo–16.00 Ravintola Meritan kabinetti, Toripolku 2. Info-
tilaisuus erityislasten omaishoitajille. Tule keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista erityslapsen omaishoitoon liittyen. Keskustelua erilai-
sista ideoista ja toiveista. Mukana Lumijoen kunnan sosiaali- ja ter-
veysalan edustajia. Tarjolla pizzaa. Ilmoittaudu 18.8. mennessä 
eija.tuomi@lumijoki.fi 

lumijoki 

29.8. klo 13.00–15.00 Seurakuntatalolla, Mankilantie 1. Tule viettä-
mään mukavaa päivää ja virkistäytymään. Valmistetaan yhdessä 
maukas ateria ja lopussa yhteisruokailu. Yhteistyössä Tyrnävän seura-
kunnan kanssa. 

Tyrnävä 

5.9. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalo, Pappilantie 6. Voimaa arkeen. 
Keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla voimaruokaa LC Limin-
gan Kultasirkkujen tarjoamana. Yhteistyössä Limingan seurakunnan ja 
LC Limingan Kultasirkkujen kanssa.  

Liminka 

21.9. klo 13.00–14.30 Senioritalon kahviossa, Terveystie 3. Ruokailoa 
ikävuosiin. Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasiantun-
tija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. Tule keskustele-
maan ravitsemusasioista ja viettämään mukava iltapäivä hyvässä seu-
rassa kahvitellen 

Kiiminki 

22.9. klo 13–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4. Ruokailoa ikävuosiin. 
Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasiantuntija Helena 
Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. Tule keskustelemaan ravit-
semusasioista ja viettämään mukava iltapäivä hyvässä seurassa kah-
vitellen. 

Yli-Ii 

27.9. klo 13.00–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkotie 10, Omaishoitajien 
kuntoutuskurssit ja tuetut lomat. Aiheesta on kertomassa Rokua-
konsernin edustaja. 

Haukipudas 

3.10. klo 13.00–15.00 Kunnanviraston Luototupa, Luovontie 176. Yh-
teinen Ommais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muisti-
asioista. Toteutetaan yhteistyössä Oulun muistiyhdistyksen kanssa. 
Mukana myös Hailuodon seniorineuvolan muistihoitaja. 

HAILUOTO 
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22.8. Retki Luurinmutkaan. Lähtö klo 9.00 keskustan seurakuntatalon 
edestä, paluu klo 16.00. Ilmoittautumiset 10.8 mennessä Päivi Lapi-
nojalle puh: 040 1584 020. Retki järjestetään yhteistyössä LC Kempele 
Sampolan, Kempeleen kunnan, Kempeleen seurakunnan kanssa. 

kempele 

23.8. klo 13.00–15.00 Järjestötalo, Laurintie 3. Esiintymään saapuu 
Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. 

II 

25.8. klo 14.oo–16.00 Ravintola Meritan kabinetti, Toripolku 2. Info-
tilaisuus erityislasten omaishoitajille. Tule keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista erityslapsen omaishoitoon liittyen. Keskustelua erilai-
sista ideoista ja toiveista. Mukana Lumijoen kunnan sosiaali- ja ter-
veysalan edustajia. Tarjolla pizzaa. Ilmoittaudu 18.8. mennessä 
eija.tuomi@lumijoki.fi 

lumijoki 

29.8. klo 13.00–15.00 Seurakuntatalolla, Mankilantie 1. Tule viettä-
mään mukavaa päivää ja virkistäytymään. Valmistetaan yhdessä 
maukas ateria ja lopussa yhteisruokailu. Yhteistyössä Tyrnävän seura-
kunnan kanssa. 

Tyrnävä 

5.9. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalo, Pappilantie 6. Voimaa arkeen. 
Keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla voimaruokaa LC Limin-
gan Kultasirkkujen tarjoamana. Yhteistyössä Limingan seurakunnan ja 
LC Limingan Kultasirkkujen kanssa.  

Liminka 

21.9. klo 13.00–14.30 Senioritalon kahviossa, Terveystie 3. Ruokailoa 
ikävuosiin. Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasiantun-
tija Helena Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. Tule keskustele-
maan ravitsemusasioista ja viettämään mukava iltapäivä hyvässä seu-
rassa kahvitellen 

Kiiminki 

22.9. klo 13–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4. Ruokailoa ikävuosiin. 
Ravitsemusvinkkejä ja neuvoja antaa kotitalousasiantuntija Helena 
Paaso Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:ltä. Tule keskustelemaan ravit-
semusasioista ja viettämään mukava iltapäivä hyvässä seurassa kah-
vitellen. 

Yli-Ii 

27.9. klo 13.00–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkotie 10, Omaishoitajien 
kuntoutuskurssit ja tuetut lomat. Aiheesta on kertomassa Rokua-
konsernin edustaja. 

Haukipudas 

3.10. klo 13.00–15.00 Kunnanviraston Luototupa, Luovontie 176. Yh-
teinen Ommais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muisti-
asioista. Toteutetaan yhteistyössä Oulun muistiyhdistyksen kanssa. 
Mukana myös Hailuodon seniorineuvolan muistihoitaja. 

HAILUOTO 
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Ii, ma 15.8. klo 11-13,
kirjasto
Haukipudas, ma 15.8. klo
14-16, Jatuli
Yli-Ii, ti 16.8. klo 14-16,
Koko Kylän Mylly 
Kiiminki, ke 17.8. klo 10-12,
Senioritalo

   Paikkakunnat ja
   aikataulu:

Tule tutustumaan!Muista 
hyvinvointisi!

syksyn kiertue 
15.-19.8.2022

Tietoa ja vinkkejä mm.
aivoterveyteen,

omaishoitajuuteen ja
hyvinvointiin.

 

6.10. klo 17.30–19.30 Seurakuntatalo Kokkokangas, Kissaojantie 12. 
Erityislapsiperheiden pitsailta 13–17-vuotiaille nuorille ja vanhem-
mille. Tehdään nuorten kanssa yhdessä pitsaa. Vanhemmille omaa 
ohjelmaa ja keskustelua yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa. 
Mitkä ovat minun tarpeeni? Miten pidän huolta omista tarpeista ja 
voimavaroista erityisnuoren vanhempana. Lopuksi yhteinen iltapala. 
Ilmoittaudu 22.9 mennessä, muista mainita mahdolliset allergiasi: 
nina.jarvitalo@kempele.fi 

kempele 

18.10 klo 13.00–15.00 Seurakunnan toimitalolla, Vattukuja 2. Palvelui-
den palapeli. Keskustelua omaishoitajuudesta ja omaishoitoa tuke-
vista palveluista. Mukana Oulun kaupungin ikäihmisten palveluoh-
jaaja. Yhteistyössä SPR:n ja Oulunsalon seurakunnan kanssa. 

Oulunsalo 

31.10 klo 13.00–14.30 Seurakuntakeskus, Kirkkotie 32. Yhteinen Om-
mais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muistiasioista. Yh-
teistyössä Oulun muistiyhdistyksen ja Muhoksen seurakunnan 
kanssa. 

muhos 

3.11 klo 13.00–15.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1. Yhteinen Om-
mais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muistiasioista. To-
teutetaan yhteistyössä Oulun muistiyhdistyksen ja Tyrnävän seura-
kunnan kanssa. 

tyrnävä 

7.11 klo 13.30–15.00 Seurakuntatalo, Pappilantie 6.  Hyvinvointia tun-
netaidoista, taideterapeuttisin menetelmin. Ohjaamassa Aino Pelto-
koski SPR: ltä. Yhteistyössä Limingan seurakunnan ja LC Limingan 
kultasirkkujen kanssa. 

Liminka 

16.11 klo 13–15 Senioritalon kahviossa, Terveystie 3. Siirrot, avusta-
minen ja apuvälineet. Vinkkejä ja ohjausta apuvälineiden/avustavien 
tilanteiden kanssa. Asiantuntijana fysioterapeutti Oulun kaupungilta. 

kiiminki 

17.11 klo 13.00–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4. Siirrot, avustami-
nen ja apuvälineet. Vinkkejä ja ohjausta apuvälineiden sekä avustus-
tilanteiden kanssa. Tervetuloa kahvittelemaan ja keskustelemaan. 

ylI-II 

28.11 klo 13.00–14.30 Seurakuntakeskus, Kirkkotie 32. Heittäydy mu-
kaan ohjattuun LogoArt taideterapiaan ja tule kokeilemaan uusia 
ulottuvuuksia. Ohjaajana Marja-Liisa Kuukasjärvi. 

muhos 

29.11 klo 13.00–14.30 Haukiputaan seurakuntakeskus, Kirkkotie 10. 
Omaishoitajuudesta luopuminen. Keskustelua johdattamassa 
omaishoidon kehittäjä Teija Viitajylhä. 

haukipudas 

 
Lisätietoja: p. 08 882 1690 tai https://www.oulunseudunomaishoitajat.fi  
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Ii, ma 15.8. klo 11-13,
kirjasto
Haukipudas, ma 15.8. klo
14-16, Jatuli
Yli-Ii, ti 16.8. klo 14-16,
Koko Kylän Mylly 
Kiiminki, ke 17.8. klo 10-12,
Senioritalo

   Paikkakunnat ja
   aikataulu:

Tule tutustumaan!Muista 
hyvinvointisi!

syksyn kiertue 
15.-19.8.2022

Tietoa ja vinkkejä mm.
aivoterveyteen,

omaishoitajuuteen ja
hyvinvointiin.
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ommaisraati etäyhteydellä

tule kertomaan ajatuksiasi 
ja tOiveitasi omaishoidon asioi-
hin liittyen. 
Viemme terveiset eteenpäin hyvin-
vointialueen valmisteluun osallistuville 
henkilöille sekä hyvinvointialueen alue-
valtuutetuille.

2.11.2022 klo 13.00–15.00

Ommaisraadissa aiheena
 Z Mitä hyvinvointialueuudistus tar-

koittaa omaishoitajille? 
 Z Miten omaishoitajien asema muut-

tuu 1.1.2023 alkaen, vai muuttuuko?

Aiheesta on kertomassa Marko Niira-
nen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen yhteisten palveluiden palve-
lualuejohtaja

Tilaisuus on avoin koko Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen asukkaille!

Tervetulleita ovat kaikki läheistään hoi-
tavat, omaishoitajien parissa työsken-
televät ammattilaiset ja luottamushen-
kilöt sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. 
Keskustelua omaishoidon asioista käy-
dään osallistujien kanssa työpajoissa.

Osallistumalla vaikutat!

ilmOittautuminen
28.10 mennessä ilmoittaudu@osol.fi  tai 
p. 08 882 1690

Lisätietoja: Minnamaria Salminen, min-
namaria.salminen@osol.fi tai p. 040 566 
5865.



29

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 14.00 – 15.00
Vesper-koti, Isokatu 88.
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. Lisätiedot: Virpi Pumpanen 044 
703 5143

Torstaisin klo 13.00-14.00
Intiön hoiva, Upseerinkatu 2, 1. krs.
Lisätiedot: Anne Pasanen p. 044 703 
6620.

Torstaisin klo 11.00-12.00
Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2. 
Lisätiedot: tatjana.otra-aho-salmela@
ouka.fi

hyvää oloa ja ilOa liikkuen

yhdistyksen kuntOsalivuorOt

hyvinvOinti-iltapÄivÄ 
OmaishOitajille

keskiviikkOna 24.8 
klo 12.00–15.00

Paikka: Oulun keilahalli, Isokatu 97

Ohjelmassa
 Z Klo 12.00–13.30 keilausta ja pientä 

kisailua
 Z Klo 13.30–15.00 lounas ja kahvit

hinta
Hyvinvointi-iltapäivän osallistumismak-
su yhdistyksen on jäsenille 5 euroa/
henkilö, muille 10 euroa/henkilö. Mu-
kaan mahtuu 20 osallistujaa.

ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 16.8. mennessä 
ilmoittaudu@osol.fi tai 08 882 1690

lähde mukaan keilamaan!
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opintomatka tampereelle

työntekijöiden terveiset tam-
pereelle tehdystä opintomat-
kasta 5–6.5.2022

Oulun seudun omaishoitajat ry:lle 
myönnettiin Talentian ensimmäistä 
kertaa jakama Hyvinvoiva työpaikka 
-palkinto viime syksynä, 4.10.2021. 

Hyvinvoiva työpaikka -kilpailuun osal-
listui 75 sosiaalialan työpaikkaa, joista 
Talentian työelämätoimikunta valitsi 
voittajaksi yhdistyksemme. Palkinto oli 
1000 euroa työhyvinvoinnin tukemi-
seen. Oulun seudun omaishoitajat ry:n 
työntekijät päättivät käyttää palkintora-
hat Tampereelle suuntautuvaan opinto-
matkaan.

Opintomatkaa suunniteltiin yhdessä ja 
mietittiin missä paikoissa olisi antoisaa 
käydä.

tampereen seudun omaishoita-
jat ry

Kävimme ensimmäisenä vierailukoh-
teenamme tapaamassa sisaryhdistys-
tämme ja kollegoitamme Tampereen 
seudun omaishoitajat ry:ssä. Toimitilat 
sijaitsivat viehättävässä vanhassa ra-
kennuksessa aivan Tampereen ydin-
keskustassa. Vastaanotto oli lämmin ja 
koimme itsemme tervetulleiksi.

Mielenkiintoiseksi Tampereen alueen 
omaishoitotyön tekee se, että Pirkan-

Tammerkosken sillalla
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maalla toimii myös toinen Omaishoita-
jaliiton jäsenyhdistys nimeltään Pioni, 
Pirkanmaan omaishoitajat ry. Historian 
havina kertoo, että pienoiset erimie-
lisyydet johtivat kahden eri yhdistyk-
sen toimintamalliin alueella. Tämä 
kahtia jakautunut tapa palvella alueen 
omaishoitajia, on ollut sekä hyödyksi 
että haitaksi. Omaishoitajat eivät aina 
ole täysin perillä, kumman yhdistyksen 
toiminnasta on kyse, mutta toisaalta 
yhteisissä tapahtumissa ja tilaisuuksis-
sa, voimavaroja ja resursseja on tuplat. 

Mielenkiinnolla seuraamme, mi-
ten nämä kaksi rinta rinnan toimivaa 
omaishoitajaliiton jäsenyhdistystä or-
ganisoituu ja miten rahoittaja suhtautuu 
kahtiajakautuneeseen yhdistystoimin-
taan. Kyseessä on kuitenkin kaksi upe-
aa ja tärkeää työtä tekevää järjestöä, 
joille toivotamme hyviä tuulia!

Vierailu FinFami ry:ssä

Seuraavaksi meidät otti vastaan Fin-
Fami ry, Mielenterveysomaiset Pir-
kanmaa. Halusimme saada lisää uusia 
näkökulmia mielenterveysomaisten 
tukemiseen. Olemme tunnistaneet 
entistä enemmän, että yhdistyksem-
me kävijöissä on ihmisiä, jotka tukevat 
mielenterveyden haasteita kokevaa 
läheistään. Haluamme lisätä ja kehittää 
toimintaa myös heitä ajatellen. Tästä 
esimerkkinä käynnistimme tänä kevää-
nä Mielenterveyden ensiapu -kurssin. 

Tampereen seudun omaishoitajat ry:llä
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Uppouduimme FinFamin henkilökun-
nan kanssa pitkiin antoisiin keskuste-
luihin, jotka veivät meidät miettimään 
innovatiivisia viestinnän ja toiminnan 
mahdollisuuksia. Toimintaa, joilla tukea 
niin läheisestään huolehtivien kuin hoi-
vaa saavien mielenhyvinvointia. Se on 
aiheena niin tärkeä ja koskettaa meitä 
jokaista, mielestä on hyvä pitää huolta.

artteli kumppanuusyhdistys

Viimeisenä kohteena tutustuimme 
Artteli kumppanuusyhdistykseen joka 
ylläpitää Kumppanuustaloa Mustanlah-
denkadulla. Talo tunnetaan myös He-
pokatti nimellä, mikä oli tamperelaisille 
aikanaan legendaarinen tanssipaikka. 
Nyt tiloissa on pieni kahvila, yhdistyksil-
le toimisto- ja kokoustiloja, yhteisöllisiä 
tukipalveluita ja toimii samalla matalan 
kynnyksen kohtaamis- ja tapaamis-
paikkana. Tiloissa toimii mm. Yhteisötila 
Kuulu sekä Elokolon toimintaa.

Artteli koordinoi myös Tampereen 
kaupungin kanssa Järjestöedustamoa,  
Tampereen kaupungin ja tamperelais-
ten hyvinvointialan edustajista  koostu-
va yhteistyöelin. Sen päätehtävänä on 
yhteistyön kautta edistää kuntalaisten 
hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Saimme kuulla myös valtakunnallisesta 
Lähellä.fi verkkopalvelusta mikä tekee 
näkyväksi järjestö-, kansalais- ja va-

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:llä
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paaehtoistoimintaa. Palvelussa järjestöt 
ja muut yleishyödylliset yhteisöt sekä 
kansalaisaktiivit voivat ilmoittaa omasta 
toiminnastaan.

Opintomatkasta saimme uusia ideoi-
ta oman toimintamme kehittämiseen, 
samalla myös huomaamaan, kuinka on-
nellisessa asemassa olemme. Meillä on 
paljon mahtavaa tavoitteellista toimin-
taa ja tukea tarjolla omaistaan hoitaville 
hyvin monenlaiseen tilanteeseen ja tar-
peeseen. Matkasta jäi uusien ideoiden 
lisäksi mukavia muistoja työkavereiden 
kanssa vietetystä ajasta, junamatkois-
ta, hyvästä ruuasta ja seurasta sekä 
Tampereen keväisestä ja aurinkoisesta 
säästä. Toivotamme kaikki Tampereen 
opintomatkakohteemme lämpimästi 
tervetulleeksi Ouluun vastavierailulle!

Kumppanuustalo Arttelin Hepokatti-salissa
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liminka

Ryhmä kokoontuu Pappilantie 6.  
klo 13.30-15.00: 26.9, 31.10 ja 28.11 
Lisätietoa 31.7 asti Anja Sivula 31.7. jäl-
keen Heini Karhumaa p. 044 7521 226.

muhOs

Ryhmä kokoontuu Kirkkotie 32.
klo 13.00 – 14.30. 22.9., 20.10., 17.11., 
8.12. 
Lisätiedot: Sari Stenroth p. 044 4970 171

haukipudas

Ryhmä kokoontuu Kirkkotie 10.
klo 11.00 – 12.30: 23.8., 20.9., 18.10., 
22.11., 13.12. 
Lisätiedot: Sari Lukka p. 040 5898 362.

tyrnÄvÄ

Ryhmä kokoontuu Meskukuja 2.
klo 14.00 – 16.00: 25.8., 22.9., 20.10., 
17.11., 15.12. 
Lisätiedot: Riikka Herranen p. 050 4309 
233.

lumijoki

Ryhmä kokoontuu Lumilyhdyssä.
klo 15.00 – 16.00: 29.8., 26.9., 31.10., 
28.11. 
Lisätiedot: Anna Maija Parkkila p. 0400 
959 306.

omaishoitajaryhmien kokoontumiset

Oulunsalo

Omaishoitajien omahetket kokoontu-
vat seurakunnan toimitalon yläsalissa, 
Vattukuja 2.
klo 13.30 - 15.00: 6.9., 20.9., 4.10., 18.11., 
1.11., 15.11. 
Lisätiedot: Maija Sivula p. 044 7453 853.

hailuoto

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla, 
Luovontie 52.
klo 13.00-14.30: 29.8., 26.9., 31.10., 
28.11.
Sekä joulujuhla 12.12. klo 13.00 Ravin-
tola Frans.
Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä 
Marja Rantasuomela p. 040 7430 382.
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teatterimatka kajaaniin

lähdetään katsomaan kirsik-
kapuistO-kOmediaa kajaaniin 
kaupunginteatteriin.

lauantaina 12.11.2022

Anton Tsehovin viimeiseksi jäänyt, kyp-
sä klassikkoteos on haikean hilpeä ja 
surullinen komedia. Näytelmän tapah-
tumapaikkana on rapistuva kartano, 
jossa sukupolvet kohtaavat. Muutoksen 
pelko, epätietoisuus ja itsekkäät pyrki-
mykset törmäilevät romanttiseen kaipa-
ukseen.

Miten vaikeaa onkaan irrottautua van-
hasta ja kohdata uusi, kun koko maail-
ma tuntuu olevan alituisessa liikkees-
sä! Yksille seuraukset ovat traagisia, 
toisilla käy tuuri ja on heitäkin, joita vain 
huvittaa koko elämän koominen karu-
selli. Tämä kaikki väreilee ja pulpahte-
lee pintaan esityksessä, joka myötäelää 
rakkaudella henkilöittensä kohtaloita.

aikataulu

 Z Lähtö Oulun linja-autoasemalta klo 
9.00.

 Z Nautimme herkullisen buffetlou-
naan menomatkalla Neste Kontio-
mäen ravintolassa klo 11.00.

 Z Teatteriesitys alkaa klo 13.00, kesto 
noin 2h 15 minuuttia väliaikoineen.

 Z Paluu takaisin Ouluun heti esityk-
sen jälkeen, saavumme Ouluun  
n. klo 18.00

hinta 

Yhdistyksen jäsenille 40 € ja muille 50 
€. Hinta sisältää edestakaisen kuljetuk-
sen, teatterilipun ja buffetlounaan.

Sitova ilmoittautuminen 19.10 men-
nessä p. 08 882 1690 tai ilmoittaudu@
osol.fi

Matkan maksu 19.10. mennessä Oulun 
seudun omaishoitajat ry:n tilille:
FI02 5740 5820 0310 55.
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opiskelijan blogi: runOtyöpaja

runo omaishoitajuudesta

Toinen toistamme autamme
toisiamme tukien
on opittu elämään.
Kun sairaus alkoi,
jokapäiväisessä elämässä alkoi tulla 
haasteita.
 - mutta sanomisesta tuli nok  
 kapokkaa. 
Joskus vaahtoa kaivo pukkaa,
ja kodinkoneet sekoaa,
 uusi kone ostetaan, näin se on- 
 gelma lakkaa.
Omaishoitajuus ei lakkaa,
aina uusia huolia nakkaa.
Muistisairauden myötä on
periaatteessa kolme kuolemaa.
Vaikeinta oli monesti
kun puoliso ei aina tunnistanut.
 - piti vieraana henkilönä.
Mutta tunteet mukana edelleen kulkee.
Vähitellen luovuttava on,
asiasta jos toisestakin.
 -entisestäkin elämästä. Muistot   
 vain.
Hän kotona tahtoi olla loppuun saakka.
vaan pelkona mulla, tuleekohan taakka.
Hoito on päättynyt.
   Suru. On edelleen päällimmäisenä. 

ryhmäruno tehty 11.10.2021

Kuvittele tilanne, että Sinua pyydetään 
kirjoittamaan runo. Mikä on ensimmäi-
nen ajatuksesi? Entä jos sanoisin Sinul-
le, että meissä kaikissa on potentiaalia, 
jos vain saamme tilaisuuden kokeilla. 
Juuri lukemasi runo on syntynyt opin-
näytetyönä pidetyssä runotyöpajassa. 
Runo syntyi omaishoitajien yhteisistä 
mietinnöistä tärkeään aiheeseen liit-
tyen. 

Ajatuksenani oli tarjota omaishoitajil-
le mahdollisuus löytää oman luovuu-
den kautta keino voimaantumiseen ja 
oman mielen hyvinvoinnin tukemiseen. 
Luovuus säilyy ikääntyessäkin ja kaikilla 
meillä on oikeus runouteen. Mielestä-
ni tärkeintä ei ole tuotos, vaan se, mitä 
se antaa tekijälle itselleen. Oli ihanaa 
huomata, miten osallistujat innostuivat 
työskentelyn edetessä. 

Osallistujien innostus tarttui minuunkin 
ohjaajana ja runotyöpajasta tuli iki-
muistoinen. Ei anneta ennakkokäsitys-
ten estää, vaan annetaan itsellemme 
mahdollisuus. Eihän sitä koskaan tiedä, 
mistä inspiraatio kumpuaa. 

Jos haluat perehtyä opinnäytetyöhö-
ni lisää, olen kirjoittanut blogitekstin 
aiheesta. Blogin voi lukea osoitteesta: 
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/tyohy-
ve/?p=317

Merja Ylipukki
geronomiopiskelija
Lapin ammattikorkeakoulu
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tutkimus: korOnan vaikutukset 
omaishoitajien jaksamiseen

jaksamisen kokemus On yksi-
löllinen

Omaishoitajuus on raskasta työtä, kun 
huolehditaan läheisestään ympärivuo-
rokautisesti. Arki väistämättä muuttuu, 
kun puolisosta tulee omaishoitaja. Sil-
loin kun huolehditaan toisesta koko-
naisvaltaisesti, saattaa omat tarpeet ja 
hyvinvointi jäädä huomiotta ja uupu-
minen voi yllättää. Omaishoitajista yhä 
useampi on jo itsekin iäkäs, jolloin riski 
uupumiselle kasvaa. Hyvinvointia edis-
tää riittävä uni, hyvä ravinto ja hyvä kun-
to. Hyvinvointia edistää myös kanssa-
käyminen muiden ihmisten kanssa sekä 
mahdollisuus harrastaa kodin ulkopuo-
lella. Laki määrittää omaishoitajille 2–3 
vapaapäivää kuukaudessa.

Opinnäytetyömme tarkoituksena 
oli selvittää korona-ajan vaikutuksia 
omaishoitajien jaksamiseen ja tavoit-
teena oli tuottaa tietoa selviytymis-
keinoista, jonka avulla omaishoitajat 
ovat oman kokemuksensa perusteella 
jaksaneet korona-aikana. Opinnäyte-
työmme on toteutettu yhteistyössä Ou-
lun seudun omaishoitajat ry:n Tukena 
muutoksessa -hankkeen kanssa ja tut-
kimukseen osallistui viisi omaishoitajaa 
heidän hankkeestaan.

kuinka OmaishOitajat selviytyi-
vät korOna-ajasta

Tutkimuksessa käytimme laadullis-
ta eli kvalitatiivista tutkimusta, johon 
lisäsimme fenomenologisen tutkimus-
otteen vahvistamaan tutkimustamme. 

Fenomenologia tutkii kokemuksen ja 
merkityksen käsitteitä ja tutkimukseen 
valituilla tulee olla samankaltaisia ko-
kemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Mei-
dän opinnäytetyössämme tämä näkyy 
omaishoitajuutena ja heidän kokemuk-
sinaan korona-ajasta.

Omaishoitajat kokivat korona-ajan 
vaikeuttaneen heidän arkeansa; päivä-
toiminta ja vuorohoito loppuivat, kun 
omaishoitajan vapaapäivät peruuntui-
vat. Kauppaan ja kirjastoon ei päässyt. 
Tämä aiheutti eristettynä olon tunnetta 
ja tunteen, kuinka elämä pysähtyi. Oma 
jaksaminen oli koetuksella, kun oltiin 
kaksin hoidettavan kanssa. Oma kunto 
ja sairaudet pahenivat, arki tuntui ras-
kaalle, avustajakin sairastui. Muistisai-
raan ymmärtämättömyys tilanteesta toi 
lisähaastetta arkeen.

Yhteiskunnan apu, elämää kannattele-
vat myönteiset asiat, arkeen saatu apu 
sekä vertaistuki nousivat omaishoita-
jien keskeisimmiksi selviytymiskeinoiksi 
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korona-aikana. Oma positiivinen elä-
mänasenne ja luottavainen mieli sekä 
hoidettavan hyvinvointi kannattelivat 
raskaan arjen keskellä. Lähiomaisten 
kauppa-apu ja arjen apu auttoi selviy-
tymisessä. Vertaistuen merkitys ystä-
vien ja omaishoitajaystävän puheluiden 
muodossa koettiin voimaannuttavana, 
sekä Omaishoitoyhdistykseltä saatu 
puhelinsoitto auttoi jaksamaan arjes-
sa. Myös yhteiskunnan apu auttoi, kun 
omaishoidon vapaat jälleen mahdol-
listivat vuorohoidon, päivätoiminnan ja 
henkilökohtaisen avustajan käynnit.

Tukiverkoston tärkeys korostui ko-
rona-aikana. Tutkimuksen mukaan 
tukiverkostoon kuului lapset ja muut 
lähiomaiset, ystävät, naapurit, henkilö-
kohtainen avustaja sekä terapeutti.
Puhelinsoitot Omaishoitoyhdistykseltä, 
Muistiyhdistykseltä sekä Oulun kau-
pungin puolesta soittaneelta omaishoi-
tajalta koettiin vertaistukena.
Osa mainitsi tukiverkostonsa olevan 
hatara, eivätkä olleet saaneet minkään-
laista apua tai tukea.

Tutkimuksestamme tuli ilmi, kuinka 
lisätuelle olisi koettu tarvetta, konk-
reettista apua arkeen ja yöajalle sekä 
henkistä tukea säännöllisen keskus-
teluavun muodossa. Seurakunnan 
vanhustyöntekijän yhteydenottoa oli 
odotettu.

jOhtOpäätökset

Tutkimuksestamme saatujen tulosten 
mukaan omaishoitajien arki muuttui 

korona-ajan myötä entistä haasteelli-
semmaksi. Omaishoitajat eivät saaneet 
pitää lakisääteisiä omaishoidon vapai-
taan, jonka vuoksi heidän hyvinvoin-
tinsa ja jaksamisensa oli koetuksella. 
Korona-aika aaltoili ja epävarmuus 
koettiin raskaaksi. Yhteiskunnan avun 
katkeaminen vaikeutti selviytymistä 
jokapäiväisessä elämässä. Koska apua 
ei ollut mahdollista saada, omaishoi-
tajat paikkasivat palvelujärjestelmän 
puutteita oman jaksamisen kustannuk-
sella. Omaishoitajilla on tahtoa hoitaa 
läheistään mahdollisimman pitkään. 
Säännöllisellä keskusteluavulla tuettai-
siin omaishoitajien henkistä jaksamista 
sekä pystyttäisiin tarttumaan ajoissa 
mahdollisiin palvelutarpeen muutoksiin.

Riikka Niemelä ja Piia Valppu 
Geronomiopiskelijat

Voit lukea opinnäytetyön osoit-
teessa: https://urn.fi/URN:NBN:-
fi:amk-2022052311203 (Theseus – am-
mattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja 
julkaisut verkossa).
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millaista On hyvä omaisyhteistyö Oulun seudulla?

Olemme julkaisseet selVityk-
sen: hyVä Omaisyhteistyö ou-
lun seudulla. 

Selvityksessä kuvataan, millaista on 
hyvä omaisyhteistyö ikääntyneitten pit-
käaikaishoitoa tarjoavissa hoitopaikois-
sa Oulun seudulla.

Selvityksessä ilmenee kattavasti käy-
tössä olevat omaisyhteistyön tavat. 
Siinä on kuvattu myös erityisen onnistu-
neita tapoja sekä korona-aikaan liitty-
viä käytäntöjä. Haluamme selvityksen 
avulla tuoda hyvät omaisyhteistyön 
tavat näkyväksi. Lisäksi toivomme, että 
selvityksen myötä hoitohenkilökunta 
saisi uusia ajatuksia ja ideoita siihen, 
miten yhteistyötä omaisten kanssa voisi 
entisestään kehittää.

Hoitopaikat saavat omaisyhteistyöstä 
hyvää palautetta omaisilta. Erityisesti 
on kiitelty asukkaan ja omaisten koh-
taamista, asukkaan hyvää hoitoa ja eri-

tyisesti hyvää saattohoitoa. Myös ajan-
tasaista tiedottamista ja monipuolisia 
yhteistyön tapoja on kiitelty. Yhteistyö 
hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä 
on pääsääntöisesti hyvää ja monipuo-
lista. Hoitopaikkojen kesken on kuiten-
kin eroja siinä, kuinka monipuolista ja 
suunnitelmallista omaisyhteistyö on.

Selvitys pohjautuu Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n Tukena muutokses-
sa -hankkeen teettämään kyselyyn. 
Kysely lähetettiin 66 hoitopaikkaan 8 eri 
kuntaan. Vastauksia saatiin 40, Oulusta 
ja lähialueen kunnista. Kysely toteutet-
tiin helmikuussa 2022 ja sitä oli mukana 
laatimassa hankkeen kehittämistyöryh-
mä.

Lue selvitys osoitteessa: www.osol.fi/
selvitys
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Omaisyhteistyön seminaarissa yhteisellä asialla

tukena muutoksessa -hanke 
järjesti Omaisyhteistyön se-
minaarin 3.5.2022 Oulussa Wege-
lius-salissa. 

Seminaariin oli kutsuttu Oulun seudun 
ikääntyneitten pitkäaikaishoitopaikko-
jen henkilökuntaa. Seminaari sai hyvän 
vastaanoton ja palaute oli erinomaista.

Omaisyhteistyön seminaarissa esitel-
tiin kyselyn tuloksia: ”Millaista on hyvä 
omaisyhteistyö Oulun seudun hoitoko-
deissa?” Panelisteina seminaarissa oli 
Erkki Partanen ja Raija Nissi kertomassa 
kokemuksistaan omaisena hoitokodis-
sa. Seminaaripalautteissa erityisesti 
kiiteltiin kokemuspuheenvuoroja.

Saimme kuulla Muistiliiton Taina Laak-
son puheenvuoron ”Omaisyhteistyö 
- kohtaamisista muutostilanteessa”, 
jossa oli paljon ammennettavaa ja 
uusia näkökulmia omaisyhteistyöhön. 
Seminaarin lopussa kolme hoitokodin 
työntekijää kertoivat puheenvuorois-

saan esimerkkejä hyvistä omaisyhteis-
työn käytännöistä. He toivat innosta-
vasti viestiä siitä, kuinka monipuolista 
yhteistyö voi olla, kun ollaan avoimia 
kokeilemaan uusia tapoja toimia. Kiitos 
Mirja Karvonen Attendo Punahilkka, Eli-
sa Veteläinen Rajakylän hoiva sekä Lilli 
Kirjava Onnenrinne.

palautteista poimittua

”Suuret kiitokset omaisiaan hoitaneille, 
että saimme kuulla heidän tarinansa. 
Erittäin hyviä luentoja, sain paljon hoi-
topaikkaani kehitettävää/pohdittavaa. 
Kiitos palvelukotien esittäjille.”
”Ihana kuulla omaisten kokemuksia! 
Muutenkin hyvä, mielenkiintoisia aihei-
ta. Omaisyhteistyö rakentavaa ja hyvä 
tietoisku. Hoitopaikkojen esittely myös 
mielenkiintoinen!”

”Ihanan monesta näkökulmasta tuotu 
omaisyhteistyötä esille. Panelistien mu-
kaan ottaminen, kokemusasiantuntijuus 
aivan huippu asia, merkityksellinen.”

Panelisteina Erkki Partanen ja Raija Nissi, juontaa Teija Viitajylhä.
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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 19.9. klo 12.00-16.00
 Z ma 17.10. klo 12.00-16.00
 Z ma 31.10. klo 12.00-16.00 

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

Kurssi on maksuton ja tarkoitettu yli 
65-vuotiaille omaishoitajille ja omaisille. 
Tarjolla välipalaa.
 
lisätietoja & ilmoittautumiset 

Pe 12.9. mennessä Teijalle p. 0400 167 
764.

tunne tunteesi –kurssi 
omaishoitajalle

yksilöllistä tukea muu-
tOstilanteeseen

tukena muutoksessa – yksi-
löllinen tuki

Oletko yli 65-vuotias omaishoitaja ja 
pohdit hoidettavasi siirtymistä kodin 
ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon? Tai 
onko hoidettava läheinen juuri siirtynyt 
hoitokotiin?

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

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

”täällä minä sain puhua tun-
teista”

Tukena muutoksessa -hankeen Tun-
ne tunteesi -kurssi on suunnattu yli 
65-vuotiaille omaishoitajille ja omaisil-
le. Kevään 2022 kurssi oli kolmas kerta, 
kun tunneasioihin pureutuvaa vertais-
toimintaa kokeillaan. Seitsemän osal-
listujan ryhmä oli intiimi, jossa oli tilaa 
ajatusten jakamiselle. Kurssilla oli avoin 
ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa 
pääsi puhumaan syvällisistä asioista. 
Sellaisistakin, jotka ovat herätelleet ja 
laajentaneet näkemystä ja suhtautu-
mista elämään.

”On pystynyt tiettyjä asioita ottamaan ar-
keen, analysoimaan tunteita, että mistä 
tämäkin johtuu.”

”Tiedostaa sitä, että mitä tarpeita itsellä 
on ja yrittää toteuttaa sellaisia asioita, 
että omat tarpeet tyydyttyisi. Pitäs olla 
rohkeampi vaatimaan omien tarpeitten 
täyttymistä. ”

”Täällä minä sain puhua.”

Kurssilla tehtiin monipuolisesti kurs-
sipäivien aiheisiin liittyviä harjoituksia. 
Yhdessä harjoituksessa tunnistettiin 
selviytymiskeinoja eli naamioita ja suo-
jia, joita meillä on käytössä haastavissa 
vuorovaikutustilanteissa. Pohdimme 
myös naamioon liittyviä tunteita ja tar-
peita.

”Naamioharjoitus oli hyvä.”

”Ensin tuntui, että ei saa mitään irti, mut-
ta se analysointi jatkui ystävän ja muit-
tenkin kans ja se oli tosi mahtava! Ei ole 
ajatellut, että on joku naamio kun toimii 
ja mitä siellä takaa löytyy.”

”Musiikkimaalaus. Ensin tuntui tympiältä. 
Ajatuksena tuntui, että ei huvita lähteä. 
Mutta se olikin mielenkiintoinen ja muka-
va juttu!”

Kurssilaisten mielestä parasta kurssil-
la oli vertaistuki ja se, kun tunneasiat 
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tulivat tutuimmiksi. Havahtuminen 
omien rajojen tunnistamiseen ja niiden 
asettamisen tärkeyteen oli yksi kurssin 
tärkeimmistä opeista. Puhuimme myös 
kielteisten tunteiden hyväksymisestä 
ja siitä, kuinka näillä tunteilla on erityi-
sen tärkeä tehtävä ja sanoma itselle. 
Kun ymmärtää itseään paremmin on 
helpompi ymmärtää myös muita ja olla 
myötätuntoisempi.

”Että rupee yleensäkin ajattelemaan 
tunteita. Ne on ennen vain tullut ja 
mennyt ja niitä on tuskastellut. Miksi tää 
on näin ja mitä tää tarkoittaa?”

”Paljonkin saanut, kaaosta vaan ollut 
tunteet. Osaa eritellä tunteita, itsensä ja 
läheisten.”

”Ystävälliset ja myötätuntoiset sanat 
itselle. Muistanko antaa muille hyvää 
palautetta?”

Osallistujien mielestä kurssi sopii kai-
kille, jotka ovat tällaisessa elämäntilan-
teessa. Keskusteltiin, että kurssi sopii 
kyllä ihan kenelle tahansa, ihan minkä-
ikäiselle vaan, nuorillekin.

Tervetuloa syksyn kurssille, sinä 
omaishoitaja tai omainen! Lisätiedot 
alkavasta kurssista s. 43.

omaisena etäällä –vertais-
ryhmätoiminta

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

kOkoOntumisajat
 Z 20.9. klo 17.00-19.00
 Z 18.10. klo 17.00-19.00
 Z 15.11. 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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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 25.10. ja ke 26.10 Oulun 
Palvelusäätiön Keskustan palvelu-
keskuksessa.

 Z 2. jakso: ti 22.11.-ke 23.11. Lomakoti 
Onnela.

 Z 3. jakso: ti 13.12. ja ke 14.12. Oulun 
Palvelusäätiön Keskustan palvelu-
keskuksessa.

lisätietoja ja hakeminen 

Hae mukaan pe 14.10. mennessä: 
Teija Viitajylhä p. 0400 167 764 tai 
teija.viitajylha@osol.fi       
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iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:ssä

olimme mukana kaikkien kesäfestari 
tapahtumassa kuusisaaressa! aurinkO 
paistoi ja pääsimme jututtamaan paljon 
ihmisiä.

kaiken työn, tohinan ja kiirei-
sen kevään keskellä, muistim-
me myös varata hetken aikaa 
itselle ja rentoutumiseen.

viikOttainen kortteeri-
kOkous pidettiin vaih-
teeksi ihanassa kahVila 
magnOliassa

terveiset tampereen opintOmatkalta!
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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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”rasva palamaan”
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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 Sähköpostitse tiedotteen yhdistyk-
sen tulevista tapahtumista.

 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  
soittamalla 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.

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. Lasku jäsenyydestä tulee 
Omaishoitajaliitolta kirjepostina kotiisi.

lahjOitukset

Voit nyt lahjoittaa suoraan 
yhdistyksen rahankeräystilille: 
FI02 5740 5820 0310 55, OKOYFIHH.
Meillä käy myös Mobile Pay, numerolla 
63441 / Minnamaria Salminen, Oulun 
seudun omaishoitajat ry.

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.



53

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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erityislapsiperheiden 
asialla -uutiskirje

hype-kirjeenä tunnettu tiedo-
teposti uudistui ja kantaa nyt 
erityislapsiperheiden asialla 
-nimeä.

Uutiskirjeen tilaajat saavat ensimmäi-
senä kuulla yhdistyksen sekä kumppa-
neidemme erityislapsiperheille suun-
natuista ajankohtaisista toiminnoista ja 
tapahtumista Oulun alueella.

liity kirjeen tilaajaksi
Helpoiten menemällä seuraavaan 
osoitteeseen: www.osol.fi/perheille/uu-
tiskirje/

Ps. Mikäli olet jo tilaaja (entinen hy-
pe-kirje), etkä ole saanut uudistettua 
kirjettä, tarkistathan roskapostikansiosi.

oulun leijOnaemojen 
kOkoOntumisajat

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 Su 21.8. klo 15.00-17.00
 Z Ke 14.9. klo 17.00-19.00
 Z Su 16.10. klo 15.00-17.00
 Z Ke 16.11. klo 17.00-19.00
 Z Su 18.12. klo 15.00-17.00

kOkoOntumispaikka

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

Lisätietoja: https://www.leijonaemot.fi
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erityislapsiperheiden Vanhem-
pien kahvitteluhetket alkaa!

Kahvitteluhetket ovat lämminhenkisiä ja 
vapaamuotoisia kokoontumisia ja 
niiden sisältöjä voidaan suunnitella yh-
dessä osallistujien kanssa. 
 
kOkoOntumisajat

 Z To 25.8. klo 12.00-14.00
 Z To 29.9. klo 12.00-14.00
 Z To 20.10. klo 12.00-14.00
 Z To 24.11. klo 12.00-14.00

Paikka: Isokatu 47, Oulu, neljäs kerros.

Kokoontumiset ovat avoimia kaikille 
erityislapsiperheiden vanhemmille riip-
pumatta lapsen diagnoosista tai iästä. 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n jäse-
nyyttä tai virallista omaishoitajuutta ei 
edellytetä. Ilmoittautumista ei tarvita, 
voit vain tulla paikan päälle.

Kokoontumisia ohjaa yhdistyksemme 
vapaaehtoinen Krista Snellman-Varti-
ainen.

Lisätietoja:Minna Hernberg, minna.her-
nberg@osol.fi tai p. 040 55 7766 

uusi erityisten VauVojen 
vanhempien ryhmä alkaa!

Uusi ihana ryhmä yhteistyössä Vauva-
talon kanssa!

kOkoOntumisajat
 Z ma 26.9. klo 14.00-16.00
 Z ma 3.10. klo 14.00-16.00
 Z ma 10.10. klo 14.00-16.00
 Z ma 17.10. klo 14.00-16.00
 Z ma 24.10. klo 14.00-16.00
 Z ma 31.10. klo 14.00-16.00
 Z ma 7.11. klo 14.00-16.00

Paikka: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 
Oulu (Intiön Salen takana, oma sisään-
käynti talon päädystä).

käsiteltäviä teemoja mm.
 Z resilienssi eli mielen joustavuus
 Z tietoisuustaidot
 Z stressi ja oman vireystilan tunnista-

minen
 Z arjen rytmit hyvinvoinnin tukena
 Z muuttuva arki ja raha-asiat
 Z toiveet ja odotukset vanhemmuu-

dessa
 Z kuormittavat tilanteet vanhemmuu-

dessa 
 Z vahvuuteni ja voimavarani vanhem-

muudessa.

lisätietoja
Lisätietoja Salla Jämsén 040 771 0266 
tai salla.jamsen@osol.fi
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Vanhemman neuvo®-Vertaistukiryhmä auttaa 
erityisessä vanhemmuudessa eron jälkeen

ammatillisesti ohjattu ver-
taistukiryhmä erOpäätöksen 
tehneelle tai erOnneelle Van-
hemmalle, jolla On alaikäisiä 
erityislapsia

Ryhmässä käsitellään mm. yhteistyö-
vanhemmuutta, lapsen selviytymistä 
erotilanteessa sekä perheen arkea eron 
jälkeen. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja 
jokaisella tapaamiskerralla on oma tee-
mansa. Ryhmä on maksuton.

Mukaan otetaan 6-8 vanhempaa. Ryh-
mänohjaajat haastattelevat osallistujat 
ennen ryhmän alkua. Alkutapaamises-
sa on mahdollisuus kuulla tai kysyä 
ryhmän toiminnasta tarkemmin sekä 
kertoa omasta elämäntilanteesta.

Paikka: Puusepänkatu 4 A, 3.krs. Vilja-
sali.

kOkoOntumisajat

 Z to 8.9. klo 17.00-19.30.
 Z to 22.9. klo 17.00-19.30.
 Z to 6.10. klo 17.00-19.30.

 Z to 20.10. klo 17.00-19.30.
 Z to 3.11. klo 17.00-19.30.
 Z to 17.11. klo 17.00-19.30.
 Z to 1.12. klo 17.00-19.30.
 Z to 15.12. klo 17.00-19.30.

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja: eron 
tuomat muutokset, muutosresilienssin 
vahvistaminen, yhteinen vanhemmuus, 
lapsen tunteet ja tarpeet, arjen rutiinit, 
vuorovaikutustavat, ongelmanratkaisu, 
sosiaaliset verkostot, vanhemmuus ja 
uusi parisuhde

ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 14.8. mennessä: 
www.kyselynetti.com/s/eroryhma

lisätiedot
Sirpa Huotari, sirpa.huotari@oetk.fi 
p. 040 514 40 00

Salla Jämsén, salla.jamsen@osol.fi
p. 040 7710 266
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mun polku -valmennukseen Osallistuneet 
kertOivat Oivalluksistaan 

”Olen kokonaisuus, vaikka olenkin 
omaishoitaja.”

”On olemassa muitakin samassa tilan-
teessa olevia.”

”En ole ollut turhaan kotosalla vaan 
olen tehnyt monenlaista hyödyllistä 
asiaa, jotka vaikuttaa myönteisesti työ-
paikkaan / kouluun.”

”On monia polkuja ja tapoja tehdä 
asioita. Ja joku niistä on minun.”

”Autoitte löytämään itsetunnon takaisin.”

”Mun polku - valmennus oli antoisa 
matka, josta jäi erityisesti mieleen koko 
porukan lämmin jakaminen ja ymmär-
rys.

Tärkeitä olivat herättelevät tehtävät ja 

keskustelut niihin liittyen. Nämä saivat 
ymmärtämään itsestä aivan uudenlai-
sia vahvuuksia, joita en ikinä olisi itse 
ymmärtänyt. Vahvempana Mun polkua 
eteenpäin!”

Nämä oivallukset syntyivät Mun Polku 
-valmennuksessa yhteisten harjoitus-
ten, kotiin vietävien tehtävien ja kes-
kustelun avulla. Viereisellä sivulla on 
esimerkki Mun Polku -harjoituksesta. 
Voit tehdä sen halutessasi, ja pohtia, 
millaisessa tasapainossa sinun arjen 
palaset ovat.
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hyvinvoiva perhe - sivustO

hyvinvoiva perhe - menetelmä-
sivusto erityislapsiperheille

Joskus parasta mindfulnessia on se, 
että suljet vain silmäsi ja hengittelet. 
Joskus parasta satuhierontaa lapse-
si kanssa on vain ottaa hänet syliisi 
ja halata häntä. Ja niinä päivinä, kun 
voimavarasi riittävät lapsesi kanssa 
puuhaamiseen ja leikkimiseen vähän 
enemmän, apunasi on monenlaisia 
metkoja menetelmiä, joita voitte yhdes-
sä tehdä 

Menetelmäsivustolta löytyy neuvoja, 
vinkkejä ja tekemistä niin erityislapsi-

perheen vanhemmille kuin lapsillekin.

Vanhemmuuden vahvistusta, parisuh-
teen paijaamista, silitystä satuillen, 
läsnäoloa leikkien ja muita metkoja 
menetelmiä arjen hyvinvointiin löydät 
osoitteesta www.hyvinvoivaperhe.fi
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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
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Onnenkerho tukee sekä ikäihmisten
että omaisten jaksamista

Onnenkerho tarjoaa ikäihmi-
sille mukaVaa tekemistä ja 
iloista seuraa.

Samalla omaishoitaja saa pidettyä 
ansaitsemansa vapaapäivät. Kodikkaa-
seen olohuoneeseen on kerääntynyt 
joukko iloisia ikäihmisiä viettämään päi-
vää kuntouttavassa päivätoiminnassa 
Onnenkerhossa. Onnenkerhossa jokai-
nen aamu aloitetaan yhteisellä lukuhet-
kellä. Kun Kalevan tärkeimmät uutiset 
on kerrottu, on ohjelmassa tuolijump-
paa. Naurua kirvoittaneen jumpan lop-
puessa keittiöstä leijailee jo herkullinen 
kinkkukiusauksen tuoksu. ”Me raken-
namme hyvää tunnelmaa ja kohtelem-
me jokaista ikäihmistä tasavertaisesti ja 
kunnioittaen. 

Meille kaikista tärkeintä on, että ikäih-
misillä on täällä hyvä ja turvallinen olla”, 

yli 20 vuotta vanhustyötä tehnyt On-
nenkerhon palveluesimies Heli Piirala 
sanoo.

Onnenkerho on otettu ilolla vastaan. 
Onnenkerho sai alkunsa hoivakoti On-
nenrinteen yrittäjien halusta järjestää 
ikäihmisille virkistävää päivätoimintaa, 
jolla voidaan tukea ikäihmisten toimin-
takykyä sekä omaishoitajien jaksamista. 

”Syksyllä aloitettu Onnenkerho on otet-
tu todella hyvin vastaan. Asiakkaat ovat 
viihtyneet ja omaiset ovat tykänneet. 
Meille pääsee mukaan nopeallakin ai-
kataululla”, Piirala kertoo. 

Tällä viikolla ohjelmassa on pallopelejä, 
jumppaa, askartelua, bingoa, leipomis-
ta sekä muisti- ja lautapelejä. Kerhopäi-
vien aikana asiakkaille tarjotaan maitta-
va ateria sekä aamupala ja päiväkahvit.
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”Järjestämme toimintaa asiakkaiden toi-
veita kuuntelemalla. Toiset ovat liikun-
nallisempia, toisille kulttuuri on tärkeää. 
Vaikka monella asiakkaallamme on 
muistisairauksia, heillä on myös todella 
paljon toimintakykyä.” Onnenkerhossa 
myös retkeillään, tanssitaan, lauletaan 
ja juhlitaan merkkipäiviä. Monen ikäih-
misen suosikkiohjelmanumero on On-
nenkerhon oma levyraati. 
”Levyraati herättää meidän ikäihmisissä 
sydämenläpätyksiä, kun korviin kantau-
tuu vanhoja, tuttuja rakkauslauluja mie-
leen tulevat nuoruuden lavatanssit, en-
simmäiset ihastumiset ja rakastumiset. 
Levyraatien aikana käymme koskettavia 
keskusteluja” lähihoitaja Riitta kertoo.

yhteistyössä Omaisten kanssa 

Sen lisäksi, että Onnenkerho antaa 
ikäihmisille virikkeitä, se antaa myös 
omaishoitajille mahdollisuuden va-
paa-aikaan. Kerhon aikana on aikaa 
käydä harrastuksissa, hoitaa asioita tai 
mennä vaikka kotiin nukkumaan.
”Meillä on todella merkittävä rooli myös 
omaisten tukemisessa ja auttamises-
sa. Omaishoitajat ovat todellisia sissejä 
ja tekevät tärkeää työtä, ja on todella 
tärkeää, että omaishoitajat muistaisivat 
pitää huolta ja hoitaa myös itseään”, Pii-
rala muistuttaa. 

Onnenkerhon kokeneet hoitajat seu-
raavat aktiivisesti asiakkaiden toimin-
takykyä ja kertovat havainnoistaan 
omaisille. Kun Onnenkerho oli tauolla 
koronarajoitusten takia, monen asiak-
kaan kohdalla huomattiin tapahtuneen 

taantumista ja mielialan laskua. 
”Äitini on ollut erittäin tyytyväinen 
Onnenkerhon toimintaan ja viihtyy 
erinomaisesti. Hänen mukaansa hoi-
tajat ovat aivan ihania ihmisiä ja ruoka 
taivaallista. Onnenkerhossa kerholaiset 
tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja arvos-
tetuiksi”, Marie Markus kertoo Myös 
Helena Kuoppamaa, Anna-Liisa Aho-
la ja Maria Oivo ovat olleet omaisina 
tyytyväisiä toimintaan. He kokevat, että 
ikäihmisten yksilölliset tarpeet otetaan 
Onnenkerhossa hyvin huomioon.

”Omaisina olemme voineet olla mata-
lalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli on 
tullut jotain kysyttävää. Lisäksi olem-
me saaneet tukea muistisairauteen 
liittyvissä asioissa. Meillä on ollut koko 
ajan tunne, että Onnenkerhossa todel-
la välitetään ja tehdään työtä suurella 
sydämellä.”

Tutustumiskäynti Onnenkerhoon on il-
mainen. Tutustumispäivän aikana omai-
sen kannattaa olla mukana, sillä päivän 
aikana kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja 
toiveet.”

Me toivomme ehdottomasti lisää ikäih-
misiä toimintaan mukaan. Minä kerron 
mielelläni lisää toiminnastamme ja pal-
velusetelin hakemisesta puhelimitse”,-
Heli Piirala rohkaisee.
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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

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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