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Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri on 
kiinni joululomien ajan 23.12.-30.12.2022.  

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

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

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

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

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                                                    

tämä vuOsi on ollut monella 
tavalla kummallinen 

Juuri kun tuntui, että korona alkaa hel-
littämään otettaan, jouduimme todis-
tamaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. 
Ympärilläni on ollut paljon surua ja sai-
rautta, mutta myös onnea ja iloa. 
Vuosi on pitänyt sisällään 
paljon muutoksia myös 
yhdistyksessämme. 
Työntekijöitä on jää-
nyt eläkkeelle ja 
muuttanut toisel-
le paikkakunnal-
le. Uusia, ihania 
työntekijöitä on 
tullut mukaan. 

Miten ihmees-
sä kaiken tä-
män muutoksen 
ja epävarmuuden 
keskellä olemme jak-
saneet? Uskomalla sii-
hen, että jollakin aikavälillä 
asiat selkeytyvät ja usko parem-
paan huomiseen kantaa hedelmää. 

Oulun seudun OmaishOitajat ry 
25 vuotta

Yhdistys täyttää ensi vuonna 25 vuotta. 
Olen perustajajäsenenä ollut mukana 
yhdistyksen toiminnassa koko tämän 
ajan, ensin luottamushenkilönä, sitten 
työntekijänä. Toisen perustajajäsenen 
Marja-Liisa Kuukasjärven kanssa meillä 
oli alusta saakka vankkumaton usko 
siihen, että olemme tekemässä ja ke-

hittämässä jotain ainutlaatuista ja siinä 
olimme oikeassa. Sydämellinen kiitos 
Marja-Liisalle panoksesta, jonka teit 
yhdistyksen eteen!

Olen usein pohtinut, mikä minut on 
saanut pysymään mukana yhdistyksen 

toiminnassa koko tämän pitkän 
ajan, itse asiassa tasan puo-

let elämästäni. Salaisuus 
on siinä tunteessa, 

että teen jotain mer-
kittävää ihmisten, 
omaishoitajien 
hyväksi. Olen 
pystynyt omal-
la panoksellani 
rakentamaan 
yhtä Suomen 
suurimmista 

omaishoitajayh-
distyksistä. Olen 

saanut tehdä töitä 
hienojen ja sydä-

mellään työtä tekevien 
ammattilaisten kanssa, joita 

yhdistyksessä on työskennellyt 
ja työskentelee tälläkin hetkellä. Läm-
min kiitos teille kaikille!

Olen saanut kohdata lukemattoman 
määrän ihania ihmisiä, monenlaisissa 
elämäntilanteissa olevia omaishoitajia. 
Sekä nähdä ja kokea miten olemme 
yhdistyksenä pystyneet auttamaan ja 
tukemaan omaishoitajia. Olemme aina 
kuunnelleet herkällä korvalla meil-
le esitettyjä toiveita ja pyrkineet vas-
taamaan niihin käytettävissä olevien 
resurssien mukaan. Yhdistyksessä on 
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hallituksen pakeilta

koko 25-vuotisen historian ajan ollut 
mukana myös sitoutuneita hallituksen 
jäseniä, jotka ovat tukeneet yhdistyk-
sen kehittymistä ja vankkumatta olleet 
työntekijöiden tukena aina kun on ollut 
tarve. Kiitos teille kaikille siitä!

Vuonna 2023 siis juhlimme 25-vuotias-
ta yhdistystä. Toivokaamme että vuosi 
on ilon ja rauhan täyteinen. Tervetuloa 
lähemmäksi, juhlimaan meidän kans-
samme!

Minnamaria Salminen
toiminnanjohtaja

nOstetaan OmaishOitO ykkö-
seksi

Vain muutaman kuukauden päästä so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestäjänä on täällä meidän seudulla 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
Alueen kunnissa ja kaupungeissa on 
omaishoidon tuki ja palvelut järjestetty 
omaishoitolakiin perustuen, mutta käy-
tännössä esim. myöntämisperusteissa 
on eroavaisuuksia.

Yhdistyksemme näkee tässä hallin-
non muutosvaiheessa omaishoitoon 
liittyvän koko aluetta koskevan edun-
valvonnan erittäin tärkeänä ja perustel-
tuna. Alueelle ollaan valmistelemas-
sa yhtenäisiä myöntämisperusteita ja 
myös yhdistykset on kutsuttu mukaan 
valmistelutyöhön. Yhdistyksemme toi-
minnanjohtaja, työntekijät ja hallituksen 
jäsenet osallistuvat työskentelyyn ak-
tiivisesti tuoden omaishoitoon liittyviä 
asioita monipuolisesti esille.

Vaikka omaishoito on lämmin, inhi-
millinen ja yhteiskunnalle edullinen 
tapa järjestää hoito- ja hoivapalveluja, 
omaishoidon tuki on kuitenkin edelleen 
määrärahasidonnainen ja harkinnan-
varainen palvelu. On kuntia, joissa on 
omaishoitomyönteisesti tehty sellainen 
päätös, että kaikki perusteet täyttävät 
ovat saaneet omaishoidon tuen; mm. 
Oulussa on tämä käytäntö. Onkin erit-
täin perusteltua, että hyvinvointialueel-
la tehdään sellainen peruspäätös, että 
kaikki myöntämisperusteet täyttävät 
asiakkaat saavat omaishoidon tuen.
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Tulevalla hyvinvointialueella omaishoi-
don asiakkailla tulee olla lähtökoh-
taisesti yhdenvertaiset ja omaishoito 
myönteiset mahdollisuudet palve-
lujen saamisessa. Se tarkoittaa, että 
kaikki myöntämisperusteet täyttävät 
asiakkaat saisivat omaishoidon tuen 
sekä tarvitsemansa riittävät ja sopivat 
tukipalvelut. Omaishoidon tuen palk-
kioissa on myös kuntakohtaisia eroja. 
Omaishoitajille maksettavat palkkiot 
tulee määrittää sellaisiksi, että erilaisis-
sa hoitotilanteissa olevat hoitajat saavat 
vaativasta työstään asianmukaisen 
korvauksen. 

Tärkeää on myös huomioida, että tuki-
palvelujen asiakasmaksujen tulisi olla 
kohtuulliset tai maksuttomat. Omaishoi-
tajalle maksettavaa palkkiota ei tulisi 
ottaa tulona huomioon, kun hoidet-
tavalle myönnetään tukipalveluja ja 
määritetään asiakasmaksua. Sama asia 
koskee myös harkinnanvaraisen vapaan 
asiakasmaksua ja maksun tulisikin olla 
lakisääteisen vapaan asiakasmaksun 
suuruinen. Näin erilaisissa taloustilan-
teissa olevilla omaishoitoperheiillä on 
todellinen mahdollisuus käyttää palve-
luja.

Erittäin tärkeää on myös, että hoitaja voi 
pitää säännöllisesti vapaata ja myös saa 
tarvitsemansa harkinnalla myönnet-
tävät vapaat. Omaishoitoperheillä on 
toivomuksensa vapaiden järjestämis-
tavoista ja ne on hyvä tuoda palvelusta 
vastaavalle työntekijälle tiedoksi ja sit-
ten yhdessä suunnitella paras mahdol-
linen tapa. Kun ajatellaan, että kodeissa 

hoidetaan paljon ympärivuorokautisen 
hoivan tarvitsevia perheenjäseniä, niin 
tehostetun palveluasumisen paikkoja 
tullaan enenevässä määrin tarvitse-
maan mm. omaishoitajan vapaan järjes-
tämiseksi.  

Omaishoito on kokonaisuus ja onkin 
tärkeää, että työntekijällä on mahdol-
lisuus tehdä kattava asiakas/palve-
lusuunnitelma. Tämän suunnitelman 
pohjalta omaishoidon tarvitsema 
yhdyspintatyö eri palvelujen kanssa 
onnistuu. Perushaaste omaishoidon 
tuen kehittämiselle on, että ylin poliit-
tinen päättäjätaho katsoo omaishoidon 
olevan yhteiskunnallisesti niin merkit-
tävä hoitomuoto, että lakia muuttamal-
la antaa hoitomuodolle subjektiivisen 
oikeuden aseman. Näin omaishoidosta 
tulee myöntämisperusteet täyttävälle 
subjektiivinen oikeus. Toinen haaste on, 
että tällä hetkellä ei ole voimassa olevia 
valtakunnallisia myöntämisperusteita: 
hiljattain julkaistiin THL:n ehdotus kan-
sallisiksi myöntämisperusteiksi.  

Seuraamme, miten tästä eteenpäin.
Hyvää syksyä ja hyvää terveyttä kaikille. 

Kaisu Rundelin
hallituksen varajäsen, yhdistyksen 
edunvalvontatyöryhmän jäsen
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edunValVontaa ja vaikuttamista -palsta

Vaikuttamistyön näkökulmas-
ta vuosi 2022 on ollut työntäy-
teinen

Koko vuoden ajan on virkamiestyönä 
valmisteltu uuden Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen käynnistämistä. 
Työn alla ovat olleet myös koko hy-
vinvointialueen yhteiset omaishoidon 
myöntämisperusteet. Edunvalvonta-
työryhmämme on tehnyt aktiivisesti 
vaikuttamistyötä niin asioita valmistele-
vien virkamiesten, kuin myös hyvinvoin-
tialueen luottamushenkilöiden suun-
taan. Olemme saaneet olla mukana 
työryhmässä, jossa on konkreettisesti 
rakennettu uusia omaishoidon tuen 
kriteerejä. Suuri huoli liittyi alkuvuon-
na siihen, tuleeko omaishoidon tuesta 
määrärahasidonnainen. Nyt onneksi 
näyttää siltä, että vaikuttamistyömme 
on tuottanut tulosta ja määrärahasidon-
naisuutta ei tule. Se tarkoittaisi sitä, että 
kaikki kriteerit täyttävät henkilöt saavat 
tuen, tukimäärärahat eivät voi loppua 
kesken vuoden.

Elokuussa kutsuimme kaikki hyvinvoin-
tialueen valtuutetut mukaan keskuste-
luun etäyhteyden kautta omaishoita-
jien tilanteesta. Mukana oli useamman 
puolueen aluevaltuutettuja ja keskuste-
lu oli vilkasta ja hedelmällistä. Osallis-
tujien kesken vallitsi yksimielisyys siitä, 
että omaishoitajia tulee tukea työssään 
kaikin mahdollisin tavoin. Toivottavasti 
tämä yksimielisyys konkretisoituu, kun 
valtuuston pitää hyväksyä omaishoi-
don tukemisen kokonaisuus tuleville 
vuosille. Lisäksi olemme tavanneet 

kaksi eri aluevaltuutettua Oulun seudun 
omaishoitokeskus Ommaiskortteerissa 
syksyn aikana edunvalvonnan merkeis-
sä ja vieneet heille terveisiä omaishoi-
tajilta.

Syyskuussa teimme Invalidiliitto ry:n, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, 
Lihastautiliitto ry:n, Muistiliitto ry:n ja 
Epilepsialiitto ry:n kanssa yhteisen lau-
sunnon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueen järjestämissuunnitelmaluon-
nokseen liittyen. Siinä toimme esille 
mm. seuraavia asioita:  

 Z Suunnitelmassa omaishoito on 
ikäihmiset -palvelukuvauksessa, 
kuitenkin omaishoito palveluna ei 
ole ikäsidonnainen, joten omaishoi-
to tulee liittää myös lapset, nuoret, 
mielenterveys- ja päihde- 
asiakkaat -palvelukuvauksiin. 

 Z Omaishoitaja on oikeutettu laki-
sääteisiin ja tarvittaessa harkin-
nanvaraisiin vapaisiin. Harkinnan-
varaisten vapaiden järjestämisen 
asiakasmaksun tulee olla lakisää-
teisen asiakasmaksun suuruinen. 
Omaishoitoperheen taloudellinen 
tilanne ei saa olla este vapaiden 
pitämiselle. 

 Z Tehostetun hoivan paikkoja ol-
laan vähentämässä; ennen tällais-
ta päätöstä tulee asiaa tarkastella 
myös omaishoidon ja omaishoitajan 
vapaiden näkökulmasta.  Kotona 
hoidettavat ovat tänä päivänä ja 
tulevaisuudessa erittäin usein ym-
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pärivuorokautisen hoivan, huolenpi-
don ja valvonnan tarpeessa, jolloin 
kevyt, ei yö-valvottu yksikkö ei riitä 
kaikkien tarvitsemaan palveluun. 

 Z Vapaan järjestämiseen tulee kuu-
lua tarvittaessa myös kuljetus; 
asiakkaan omavastuuna tulee olla 
julkisen liikenteen asiakasmaksu. 
Omaishoitoperheen varallisuus ei 
saisi vaikuttaa kuljetuksen järjestä-
miseen, vaan kuljetuksen tulisi olla 
osa vapaan järjestämistä. 

 Z Kun omaishoitaja käy työssä, niin 
hoidettavalle tulee järjestää asian-
mukainen päivähoitopaikka, lapsille 
päiväkoti, nuorille nuoren tilanteen 
huomioiva paikka, aikuiselle hoidet-
tavalle tilanteeseen sopiva paikka. 

 Z Omaishoitokeskuksen suunnittelus-
sa tulee huomioida, että se palvelee 
eri ikä-, sairaus- ja vammaryhmiä.

Minnamaria Salminen
toiminnanjohtaja

tule meille 
vapaaehtoiseksi!

haluaisitkO tOimia Vapaaehtoi-
sena ystävänä omaishoitajal-
le?

Vapaaehtoinen ystävä vierailee 
omaishoitoperheessä omien voi-
mavarojen ja aikataulun mukaan 1-2 
kertaa kuukaudessa. Ystävänä toimit 
esimerkiksi kuuntelijana ja juttukave-
rina omaishoitajalle tai ulkoilukaverina 
omaishoidettavalle. Olet apuna ja tuke-
na arjen keskellä ja voit myös pitää seu-
raa omaishoidettavalle omaisen lyhyen 
vapaahetken ajan. 

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen 
tiedoilla ja taidoilla. Jos sinulla on kyky 
kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva va-
paaehtoiseksi ystäväksi.

Vapaaehtoisena saat
 Z mielekästä tekemistä ja sisältöä 

elämään
 Z auttamisen ja tekemisen iloa sekä 

hyvän mielen
 Z ammatillista tukea yhdyshenkilöl-

täsi
 Z mahdollisuuden tutustua muihin 

vapaaehtoisiin tapaamisissa ja tilai-
suuksissa

Perehdytämme vapaaehtoiset tehtä-
vään. 

Varaa aika haastatteluun ja 
kysy lisää

Minna Hernberg, p. 040 559 7766.
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omaishoitajien ohjaus 
ja neuvOnta 

tarjOamme maksutOnta oh-
jausta ja neuVontaa 

sekä hakemuslomakkeiden täyttöapua 
omaishoitoon liittyvissä asioissa. Meihin 
voit ottaa yhteyttä soittamalla, lähettä-
mällä sähköpostia tai tulemalla käy-
mään. Tarvittaessa voimme sopia myös 
ilta-ajasta ja henkilökohtaisesta tapaa-
misesta.

Saadaksesi tukea sinun ei tarvitse olla 
omaishoidontuen saaja eikä yhdistyk-
semme jäsen.

palveleVa puhelin

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

jäsenasiat, ilmoittautumiset 
ja tOimistOpalvelut

Johanna Sumén p. 08 882 1690.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@osol.fi

käyntiosoite

Isokatu 47, katutaso, 90100 Oulu.

maksutonta 
lakineuVontaa

Oulun seudun OmaishOitajat ry 
tarjOaa jäsenilleen maksu-
tOnta lakineuVontaa

hteistyössä Pentti Seppänen Lakitoi-
misto Omajuristi Oy.

Voit tulla keskustelemaan perinnönja-
koon, parisuhteen päättymiseen, edun-
valvontaan, työsuhteisiin, sopimuksiin ja
varallisuuden hoitoon liittyvissä juridi-
sissa asioissa. Hän ottaa yhdistyksem-
me jäseniä vastaan ajanvarauksella. 
Ajat ovat 20 minuutin pituisia.

tOrstaina 17.11.
klo 14.00-16.00

Vastaanotto tapahtuu osoitteessa 
Isokatu 47, 4. kerros.

Ajanvaraus etukäteen yhdistyksen
puhelinnumerosta: p. 08 882 1690.

Katso Lakitoimisto Omajuristi Oy:n 
tarjoama uusi jäsenetu sivulta 26.



10

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.



11

pro diaconia-mitali 
oulun seudun OmaishOitajat ry:lle

Oulun eV. - lut. seurakuntayh-
tymän diakOniatyöntekijät 
oVat valinneet yhdistyksen mi-
talin saajaksi diakOnian 150-v. 
juhlavuOnna.

Perustelut mitalille olivat seuraavat
Omaishoitajayhdistys tekee työtä 
sellaisten ihmisten kanssa, jotka suu-
ressa mittakaavassa jäävät marginaa-
liin yhteiskunnassamme. He tukevat 
omaishoitajia heidän tekemässään 
arvokkaassa ja pyyteettömässä työssä, 
jota tehdään vain pienellä korvauksella, 
He antavat ohjausta ja apua omaishoi-
dettaville toiminta-ajatuksena lisätä 
hoidettavan toimintakykyä ja hyvinvoin-
tia.

Erityisellä arvostuksella on myös otettu 
vastaan, yhdistyksen laajentunut työ 
erityisperheiden keskuudessa. Tämä 
työ toteutuu mm. erilaisina ryhmätoi-
mintoina, palveluohjauksena sekä van-
hempien tukemisena.

Yhteistyötaival Omaishoitajayhdistyk-
sen kanssa on pitkä ja antoisa. Yhdistys 
on heti perustamisvuonnaan 1998 pyy-
tänyt seurakunnan mukaansa yhteis-
työhön kanssaan. Antoisa yhteistyö on 
sisältänyt mm. yhteisiä virkistyspäiviä, 
leirejä, kirkkopyhiä omaishoitajille ja 
hoidettaville ja esim. Elämäniloa voi-
maantumiskurssi vertaisille.

Erityisen ilahduttavaa on yhdistyksen 
työalueen laajuus. Yhdistyksen toi-
minta-alue kattaa 8 kuntaa: Hailuoto, 
Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Oulu ja Tyrnävä. Konkreettinen työ ta-
pahtuu siis muuallakin kuin ainoastaan 
kasvukeskus Oulussa.

Yhdistyksen työotteessa korostuu 
lähimmäisenrakkaus ja työtä tehdään 
lämmöllä ja suurella sydämellä. Seu-
rakuntalaisten palaute yhdistyksestä 
on aina positiivista. Kuuntelijaa ja apua 
yhdistykseltä saa aina.
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edunValVontavaltuutus
luento

kaikille aVoin ja maksuton 
edunValVontavaltuutusta kOs-
keva etäluentOtilaisuus

maanantaina 14.11.
klo 12.00-14.00

Asiantuntijana Pentti Seppänen, Laki-
toimisto Omajuristi Oy.

 Z Mikä on edunvalvontavaltakirja ja 
miksi sellainen pitäisi tehdä?

 Z Milloin edunvalvontavaltakirjan voin 
tehdä?

 Z Kuka sen voi tehdä ja miten se teh-
dään?

 Z Mitä edunvalvontavaltakirjalla voi 
määrätä?

 Z Miten edunvalvontavaltuutus eroaa 
edunvalvonnasta?

ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 10.11. mennessä osoittee-
seen ilmoittaudu@osol.fi.

Osallistua voit myös paikan päällä: Ou-
lunsalon seurakunnan toimitalo, Vattu-
kuja 2, Oulunsalo.

tervetuloa mukaan!

katse huomiseen -kerho

kerhOssa etenemme vertaisil-
tamme tukea ja vOimaa saa-
den, suuntaamme ajatukset 
huomiseen – kOhti valoa.

Kerho on tarkoitettu Sinulle, jonka 
omaishoitajuus on päättynyt hoidetta-
van kuolemaan. Olet työstänyt oman 
suruprosessin siten, että olet valmis ja 
halukas katsomaan avoimin mielin kohti 
tulevaisuutta. 

Suruprosessin työstäminen on voinut 
tapahtua esim. osallistumalla Elämä-
niloa -kurssille tai seurakunnan suru-
ryhmään. Katse huomiseen -kerho ei 
ole sururyhmä. 

kokOontumisajat
 Z Joulukuussa jouluruokailu
 Z 7.2.2023 klo 14.00-15.30
 Z 7.3.2023 klo 14.00-15.30
 Z 4.4.2023 klo 14.00-15.30
 Z 2.5.2023 klo 14.00-15.30

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Kerhon ohjaajina toimivat vertaiset, va-
paaehtoiset Anna-Liisa ja Marjukka.

Uusi kerhoon haluava ilmoittaudu 
ensin Minna Hernbergille p. 040 559 77 
66. Jokaisen uuden osallistujan kanssa 
käymme ensin henkilökohtaisen kes-
kustelun.
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elämäniloa™ -kurssi käynnistyy jälleen

elämäniloa™-kurssi on tarkoi-
tettu omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päätty-
nyt hoidettavan kuolemaan.

Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä kes-
kusteluja, iloa ja vertaistukea turvalli-
sessa ryhmässä. 

kurssilla käsitellään mm. 
seuraavia asiOita

 Z Taakse jäänyt omaishoitotilanne
 Z Kriisi, luopuminen ja surutyö
 Z Omien tunteiden ja kokemusten 

läpikäyminen
 Z Uuden elämäntilanteen tiedostami-

nen ja sen hyväksyminen
 Z Voimavarojen löytäminen ja tulevai-

suuteen suuntautuminen

Elämäniloa-kurssi on kokonaisuus, joka 
on tärkeä käydä läpi kokonaisuudes-
saan. Kurssi toteutetaan kolmessa eri 
jaksossa kolmen kuukauden aikana. 
Kurssille haetaan hakukaavakkeella ja 
kurssin hinta on 50 € sisältäen ruokai-
lut, kahvit sekä monipuolisen ohjelman. 
Hakuaika päättyy 13.2.2023 

kurssiajat ja – paikat

 Z Infotilaisuus 1.3.2023 klo 14.00. 
Oulun seudun omaishoitokeskus 
Ommaiskortteeri, Isokatu 47, katuta-
so, Oulu.

 Z 1. jakso 22.-23.3.2023 klo 9.00-16.00 
Keskustan palvelukeskus, Oulu.

 Z 2. jakso 26.-27.4.2023 klo 9.00-16.00 
Keskustan palvelukeskus, Oulu.

 Z 3. jakso 31.5.2023 klo 12.00-19.00 
Keskustan palvelukeskus, Oulu.

lisätietoja ja hakukaaVakkeet

Minna Hernberg p. 040 559 77 66  
minna.hernberg@osol.fi.
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erityislasten vanhempien 
brunssi

Tule sinäkin mukaan tapaamaan muita 
erityislasten vanhempia ja nauttimaan 
herkullisesta brunssista valtakunnalli-
sella omaishoitajaviikolla.

tOrstaina 24.11. 
kellO 9.00 - 11.00

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Pyrithän olemaan jo klo 9 paikalla yh-
teisessä aloituksessa. Brunssilla nau-
titaan hetkestä ja rauhoitutaan hyvän 
ruoan ja seuran äärelle ilman paineita 
osallistumisesta.

Brunsseilla on vaihteleva kattaus. Mu-
kaan pääsee 20 ensimmäisenä ilmoit-
tautunutta.

ilmoittautuminen

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.
kyselynetti.com/s/marraskuunbrunssi

omaishoitajaviikOlla tapahtuu

luento etäOmaishOitajuudesta

mitä etäomaishoitajuus voi
tarkOittaa työikäisen arjes-
sa?

Kuinka työikäinen voi jäädä väliinputo-
ajaksi asioissa mihin toivotaan tukea. 
Voiko tulevaisuus tarjota etähoivaajalle 
muuta kuin köyhyyttä?

Etäomaishoitaja Tanja Litmanen puhuu
etäomaishoivan ja työelämän törmäyk-
sistä, sekä tuoreesta esikoisteokses-
taan Aina Omanne.

Tule kuulolle paikan päälle tai etänä.

keskiviikkOna 23.11.
klo 17.00

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu.

ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 21.11. mennessä 
p. 08 882 1690 tai ilmoittaudu@osol.fi
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omaishoitajaviikOlla tapahtuu

mietityttÄvÄtkÖ pÄihteet ja 
muut riippuvuudet arjessasi?

Webinaari on suunnattu omaisille ja
omaishoitajille. Webinaari on maksuton.

tOrstaina 24.11.
15.00-17.00

 Z Miten tunnistat läheisen päihteiden 
ongelmakäytön? Mistä voit saada 
tukea tilanteeseen perheessäsi? 
Tunteet päihteiden käyttäjän per-
heessä. Elina Koponen, Omaishoita-
jaliitto ry

 Z Peliriippuvuus ja rahapelaaminen, 
Minttu Tavia, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri

 Z Riippuvuuksien vaikutus arkeen, 
kokemuspuheenvuoro

ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 22.11. mennessä 
ilmoittaudu@osol.fi. Saat osallistumis-
linkin sähköpostiisi.

aVoimet ovet

Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen 
toimintaan! Mukana yhteistyökumppa-
nimme Hoivatie ja Onnenrinne esittele-
mässä tuote- ja palvelutarjontaansa.

perjantaina 25.11.
klo 10.00-14.00

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Tarjolla torttukahvit, tule viettämään
mukava hetki muiden omaishoitajien
kanssa sekä tekemään ostoksia!

Paikalla myös esittelemässä tuotteitaan 
ja palveluitaan Mesacos ruusunjuuri-
tuotteet, Oriflame ja Yrttiaika.

tervetuloa!
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3.11. klo 13.00–15.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1. Yhteinen 
Ommais- ja muistikahvila! Puhetta omaishoidosta ja muisti-
asioista. Yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ja Tyrnä-
vän seurakunta. 

Tyrnävä 

7.11. klo 13.30–15.00 Seurakuntatalo, Pappilantie 6. Hyvin-
vointia tunnetaidoista, taideterapeuttisin menetelmin. Oh-
jaamassa Aino Peltokoski SPR. Yhteistyössä Limingan seura-
kunta ja LC Liminka Kultasirkut. 

Liminka 

16.11. klo 13.00–15.00 Senioritalon kahvio, Terveystie 3. Siir-
rot, avustaminen ja apuvälineet. Vinkkejä ja ohjausta apuvä-
lineiden/avustavien tilanteiden kanssa. Asiantuntijana fysiote-
rapeutti Oulun kaupungilta. 

Kiiminki 

17.11. klo 13.00–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4. Siirrot, 
avustaminen ja apuvälineet. Vinkkejä ja ohjausta apuvälinei-
den/avustavien tilanteiden. Asiantuntijana fysioterapeutti Ou-
lun kaupungilta. 

Yli-Ii 

28.11. klo 13.00–14.30 Seurakuntatalo, Kirkkotie 32. Heittäydy 
mukaan ohjattuun LogoArt taideterapiaan ja tule kokeile-
maan uusia ulottuvuuksia. Ohjaajana Marja-Liisa Kuukasjärvi. 

MUHOS 

29.11. klo 13.00–14.30 Seurakuntakeskus, Kirkkotie 10. Omais-
hoitajuudesta luopuminen, kuinka pitkään hoidan? Milloin 
läheisen muutto hoitokotiin on ajankohtainen? Asiantunti-
jana omaistuen kehittäjä Teija Viitajylhä. 

HAUKIPU-
DAS 

18.1.2023 klo 13.00–15.00 Seurakuntatalo, Kirkkokuja 4. Esiin-
tymässä Pohjankartanon Mandoliiniorkesteri Oulusta. Tule 
nauttimaan tarttuvista sävelmistä ja viihdyttävästä esityksestä. 

Yli-Ii 

24.1.2023 klo 13.00–15.00 Seurakunnan toimitalo, Vattukuja 2. 
Omaishoitajien kuntoutuskurssit ja tuetut lomat. Aiheesta 
kertomassa Rokua-konsernin edustaja. 

Oulunsalo 
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8.2.2023 klo 13.00–15.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1. Ajan-
kohtaista tietoa omaishoidosta. Mikä muuttuu? Muuttuuko 
mikään? Yhteistyössä Tyrnävän kunta ja Tyrnävän seurakunta. 

Tyrnävä 

14.2.2023 klo 13.00–15.00 Senioritalon kahvio, Terveystie 3. 
Ystävänpäivä – mikä ihana syy yhdessäoloon. Luvassa hul-
vatonta yhdessäoloa ja suussa sulava tarjoilu. Yhteistyössä 
Kiimingin seurakunta. 

Kiiminki 

21.2.2023 klo 12.00–14.00 Kunnantalon Luotosali, Luovontie 
176. Hemmottelua ja hyvinvointia. Tule viettämään mukava 
hetki hyvinvoinnista ja hyvästä ohjelmasta nauttien. Yhteis-
työssä Hailuodon kunta ja Hailuodon seurakunta. 

Hailuoto 

2.3.2023 klo 13.30–15.00 Lumilyhty, Lumijoentie 1237. Voima-
varoja ja hemmottelua omaishoitajan arkeen. Tule viettä-
mään mukava hetki hyvinvoinnista ja hyvästä ohjelmasta 
nauttien.  

Lumijoki 

 
tervetuloa! 

 
Lisätietoja: 08 882 1690 tai 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 
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jOuluinen tapahtuma

iloa ja virkistystä ikääntyneil-
le omaishoitajille

K-kauppiasliitto viettää tänä vuonna 
110-vuotisjuhliaan ja he ovat tehneet 
lahjoituksen Oulun seudun omaishoi-
tajat ry:lle, jolla järjestämme tämän 
jouluisen virkistystapahtuman.

maanantaina 12.12.
klo 14.00-17.00

Paikka: Ravintola Voimala 1889, Kasar-
mintie 1, 90130 Oulu.

Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu 
ensisijaisesti ikääntyneille omaishoi-
tajille ja heidän läheisilleen. Sinun ei 
tarvitse olla virallinen omaishoitaja tai 
yhdistyksen jäsen osallistuaksesi.

Ohjelmassa

Jouluruokailu, jouluisia lauluja, Tierna-
pojat esiintyvät ja saamme myös vie-
raan Korvatunturilta!

ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 28.11. men-
nessä: ilmoittaudu@osol.fi tai soita p. 08 
882 1690. Muista ilmoittaa mahdolliset 
ruoka-allergiat. Tapahtumaan mahtuu 
rajallinen määrä osallistujia.

tervetuloa mukaan!

digiapua omaishoitajille

tarvitsetkO apua oman tie-
tOkoneesi, älypuhelimesi tai 
tablettisi kanssa?

Yhdistyksemme vapaaehtoinen tarjoaa 
lähitukea oman laitteesi digiongelmissa 
yhdistyksemme tiloissa.

Paikka: Isokatu 47, Oulu.

Varaa oma aikasi etukäteen yhdistyk-
sen numerosta p. 08 882 1690.

VarattaVissa OleVat ajat

 Z ke 30.11. klo 12.00-13.30.
 Z ke 30.11. klo 13.30-15.00.
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liminka

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6.  
klo 13.30-15.00: 28.11.2022, 30.1.2023, 
27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. Lisätietoja an-
taa Heini Karhumaa p. 044 7521 226.

muhOs

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla, 
Kirkkotie 32.
klo 13.00–14.30: 17.11., 8.12., 19.1.2023, 
16.2., 16.3., 20.4. ja 11.5. Lisätietoja antaa 
palveluohjaaja Sari Stenroth p. 044 4970 
171.

haukipudas

Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuk-
sessa, Kirkkotie 10.
klo 11.00–12.30: 22.11. ja 13.12. Lisätie-
toja antaa diakoniatyöntekijä Sari Lukka 
p. 040 5898 362.

tyrnÄvÄ

Ryhmä kokoontuu osoitteessa Mesku-
kuja 2.
klo 14.00–16.00: 17.11. ja 15.12. Lisätie-
toja antaa palveluohjaaja Riikka Herra-
nen p. 050 4309 233.

Oulunsalo

Omaishoitajien omahetket kokoontu-
vat seurakunnan toimitalon yläsalissa, 
Vattukuja 2. 
Tiistaisin parillisilla viikoilla.
klo 13.30-15.00: 15.11. sekä alkaen 

omaishoitajaryhmien kokoontumiset

24.1.2023 jatkuen 16.5. saakka.
Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä 
Maija Sivula p. 044 7453 853.

hailuoto

Ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla, 
Luovontie 52.
klo 13.00-14.30: 28.11., 30.1.2023, 27.2.
Sekä joulujuhla 7.12. klo 12.00 seura-
kuntatalolla.
Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä 
Marja Rantasuomela p. 040 7430 382.
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hyvää oloa ja ilOa liikkuen
yhdistyksen kuntOsalivuorOt

pidäthän itsestäsi huolta?

Yhdistyksen kuntosalivuoroille ovat ter-
vetulleita kaikki omaistaan hoitavat, va-
paaehtoisemme sekä entiset omaishoi-
tajat, eikä maksa mitään. Tule sinäkin!

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 p. 050 464 
7218.

Keskiviikkoisin klo 11.30– 12.30.
Lassintalon seniorikeskus, Myllytie 2, 
4. krs. Lisätiedot: Virpi Pumpanen 
p. 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
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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 kortteerissa

T a r j o l l a  e i  o l e  t y ö n t e k i j o i d e n  
o h j a a m a a  t o i m i n t a a  ta i  
ohje lmaa,  va in  vapaata 

keskustelua muiden paikal le  
tulev ien omaishoita j ien kanssa .  
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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 ja omaisten 
kanssa!

kurssipäivät
 Z ke 1.2.2023 klo 12.00-16.00
 Z ke 15.2.2023 klo 12.00-16.00
 Z ke 1.3.2023 klo 12.00-16.00 
 Z ke 15.3.2023 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 25.1.2023 mennessä Teijalle p. 0400 
167 764.

tunne tunteesi –kurssi 
omaishoitajalle ja Omaiselle

yksilöllistä tukea 
muutOstilanteeseen

tukena muutoksessa – yksi-
löllinen tuki

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

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

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 kortteerissa

T a r j o l l a  e i  o l e  t y ö n t e k i j o i d e n  
o h j a a m a a  t o i m i n t a a  ta i  
ohje lmaa,  va in  vapaata 

keskustelua muiden paikal le  
tulev ien omaishoita j ien kanssa .  
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omaisena etäällä –vertais-
ryhmätoiminta

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

kOkoOntumisajat
 Z 15.11. klo 17.00-19.00
 Z 13.12. klo 17.00-19.00
 Z 24.1.2023 klo 17.00-19.00
 Z 21.2.2023 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

tuokiot tukena 
muutOksessa

yli 65-Vuotias omaishoitaja 

Oletko pohtinut omia voimavaroja ja 
jaksamistasi omaishoitajan roolissa? 
Oletko miettinyt mitä vaihtoehtoisia 
muotoja läheisesi hoidolle on? Ilmoit-
taudu mukaan yhteen tai useampaan 
Tuokio tukena muutoksessa tapaa-
miseen. Tuokioissa käsittelemme 
omaishoitajuuden muutostilanteeseen 
liittyviä teemoja ja asioita.

Tuokiot järjestetään pääosin Oulun seu-
dun omaishoitokeskus Ommaiskorttee-
rissa, Isokatu 47, 90100 Oulu. Tuokiossa 
kahvitarjoilu. 

Voit tulla 17.1. ja 21.3. tuokioihin myös 
läheisesi kanssa. Järjestämme läheisel-
lesi erillistä toimintaa samassa raken-
nuksessa, jotta saat rauhassa keskittyä 
päivän aiheeseen. 

tuokiot

 Z 17.1.2023 klo 14.00-16.00  
Kuinka pitkään hoidan? Milloin lä-
heisen muutto hoitokotiin on ajan-
kohtainen? 

 Z 21.2.2023 klo 14.00-16.00 
Tutustumisreissu Kotoisinkotiin 
Kempeleen Linnankankaalle.

 Z 21.3.2023 klo 14.00-16.00 
Omaisyhteistyö hoitokodissa. Mitä 
se tarkoittaa?

ilmoittautuminen
Teija Viitajylhä p. 0400 167 764 
teija.viitajylha@osol.fi
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iloisia hetkiä, tapahtumia ja tOimintaa 
oulun seudun OmaishOitajat ry:ssä

teija ja katariina edustamassa 
seniOrimessuilla ouluhallissa.

katariina ja minna hyvinvOintikier-
tueella elOkuussa muistiyhdistyksen 
kanssa.

minnamaria omaishoitajaliiton syysko-
kOuksessa hämeenlinnassa hallituksen 
jäsenien kaisun ja urpOn kanssa.

syyskuussa olimme rOkualla ideoi-
massa varainhankintaa ja tulevaa 
yhdistyksen juhlavuOtta

pääsimme yhdessä hallituksen 
jäsenten kanssa yllättämään min-
namarian hänen 50-vuotissyntymä-
päivänsä kunniaksi.
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 liity nyt jäseneksi

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 tai omaishoidosta kiinnostunut.

jäsenenä saat

 Z Yhdistyksen Kortteeriuutiset- 
jäsentiedotteen 3 x vuodessa.

 Z Omaishoitajaliiton julkaiseman Lä-
hellä-lehden 4 x vuodessa.

 Z Omaishoitajaliiton vuosittaisen 
palveluoppaan omaishoitajille ja 
läheisille.

 Z Omaishoitajien vuosittaisen loma- 
ja kuntoutusoppaan,

 Z Jäsenalennuksen osasta tapahtu-
miamme.

 Z Sähköpostitse koonnin yhdistyksen 
tulevista tapahtumista.

 Z Yhdistyksen maksuttomia kunto-
salivuoroja 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 Omaishoitajan loma Rokualla – oma 
hyvinvointiloma vapaapäivien ajalle. 

Sisältää majoituksen 1-hengen huo-
neessa puolihoidolla, kuntosalin ja 
kylpylän vapaan käytön jäsenille: 65 
€/vrk/hlö (norm. 76 €). Lomavara-
ukset: myynti@rokua.com tai p. 020 
7819 200.

 Z Lakitoimisto Omajuristi Oy:n laa-
timista asiakirjoista (esim. testa-
mentti, edunvalvontavaltuutus, 
perunkirjoitus, avioehtosopimus, 
perinnönjakosopimus) 50 € alen-
nus. Lisätietoja Pentti Seppänen p. 
050 572 1940 tai pentti.seppanen@
omajuristi.fi.

miten liityt?

Kotisivuillamme: https://www.osol.
fi/tule-mukaan/liity/ tai puh. 08 882 
1690 tai käymällä Isokatu 47, katuta-
so. Jäsenmaksu on 25 €/vuosi. Lasku 
jäsenyydestä tulee Omaishoitajaliitolta 
kirjepostina kotiisi.

lahjOitukset

Voit nyt lahjoittaa suoraan yhdistyksen 
rahankeräystilille: FI02 5740 5820 0310 
55, OKOYFIHH. Voit lahjoittaa myös 
MobilePayllä, numerolla 63441 / 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. Rahan-
keräysluvan numero: RA/2021/1289.
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erityislapsiperheiden 
asialla -uutiskirje

hype-kirjeenä tunnettu tie-
dOteposti kantaa nyt nimeä: 
erityislapsiperheiden asialla.

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/

erityislapsiperheiden 
vanhempien kahvitteluhetket

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

 Z To 17.11.2022 klo 12.00-14.00
 Z To 26.1.2023 klo 12.00-14.00
 Z To 6.2.2023 klo 12.00-14.00
 Z To 23.3.2023 klo 12.00-14.00
 Z To 20.4.2023 klo 12.00-14.00

Paikka: Isokatu 47, katutaso, Oulu.

Kokoontumiset ovat avoimia kaikille 
erityislapsiperheiden vanhemmille riip-
pumatta lapsen diagnoosista tai iästä. 
Myös lapset voivat tulla mukaan kahvit-
teluhetkeen. Oulun seudun omaishoita-
jat ry:n jäsenyyttä tai virallista omaishoi-
tajuutta ei edellytetä. Ilmoittautumista 
ei tarvita, voit vain tulla paikan päälle.

Kokoontumisia ohjaa yhdistyksemme 
vapaaehtoinen Krista Snellman-Varti-
ainen.

Lisätietoja: Minna Hernberg, p. 040 559 
7766 tai minna.hernberg@osol.fi.
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inspiroivia teemailtoja 
erityislasten vanhemmille

Aina ei ole mahdollisuutta osallistua 
ryhmiin ja sitoutua kokonaisuuksiin. Sik-
sipä tarjoamme erityislasten vanhem-
mille syksyn aikana kolme erillistä iltaa, 
joissa käsitellään tiivistetysti teemoja, 
jotka koskettavat erityislapsiperheiden 
arkea ja elämää. Voit osallistua joko 
etänä tai paikan päällä Ommaiskorttee-
rissa, Isokatu 47, katutaso. Ilmoittautu-
mista ei tarvita, tule vain mukaan!

Pyydä kokouslinkki: salla.jamsen@osol.
fi.

teemaillat

 Z Ke 9.11. klo 17.30 – 18.30 
Resilienssi ja vanhemmuus 

 Z To 15.12. klo 17.30 – 18.30 
Ero erityislapsiperheessä

jOustavuus eli resilienssi 
parisuhteessa -kurssi

maksuton kurssi On tarkoi-
tettu erityislasten vanhemmil-
le elämän erilaisten muutOsti-
lanteiden tueksi

Kurssilla tutkitaan parisuhteen ja van-
hemmuuden resilienssiä, sopeutu-
miskykyä, voimavaroja ja vahvuuksia. 
Lisäksi kurssiin sisältyvissä yksilötapaa-
misissa (1-3) voidaan käsitellä esimer-
kiksi kurssin teemoja, omaishoitajuutta 
ja vanhemmuutta. Ryhmä kokoontuu 
neljä kertaa, ja pitää sisällään ainakin 
yhden yksilökeskustelun, jonka aika 
sovitaan erikseen.

Mukaan mahtuu 10 hlöä. Kurssille voi 
osallistua joko yksin tai parina.

ryhmäkerrat

 Z Ma 14.11. klo 17.00-19.00 
Mitä on resilienssi

 Z Ma 21.11. klo 17.00-19.00 
Resilienssi parisuhteessa

 Z Ma 28.11. klo 17.00-19.00 
Perheen ja vanhemmuuden resi-
lienssitekijät

 Z Ke 7.12. klo 17.00-19.00 
Voimavarat ja vahvuudet parisuh-
teessa

ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 11.11. mennessä 
tämän osoitteen kautta: kyselynetti.
com/s/parisuhteenresilienssi
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raportti: erityislapsiperheille 
suunnatut palVelut tuoVat säästöjä

Oulun seudun omaishoitajat ry on 
julkaissut raportin, jossa käsitellään 
erityislasten vanhempien ansiotyön ja 
omaishoitajan arjen yhteensovittamisen 
haasteisiin liittyviä talousvaikutuksia 
arvioimalla ja vertailemalla kustannus-
ten muodostumista omaishoitajille ja 
yhteiskunnalle erilaisissa tilanteissa. 
Raportti osoittaa, miksi palveluiden 
suunnittelussa tulisi huomioida koko-
naiskustannukset yhteiskunnalle, ei 
pelkästään palveluiden kustannuk-
sia. Julkaistu raportti on jatkoa mar-
raskuussa 2021 julkaistulle raportille 
Mahdollisuus olla jotain muutakin kuin 
vanhempi – Vanhempien kokemuksia 
erityislapsen vanhemmuuden, arjen ja 
työelämän yhteensovittamisesta.

Tuoreessa raportissa, Palkka on elintär-
keä, vaikka se pieni onkin – Erityislasten 
vanhempien työssäkäynnin mahdollis-
tavien palveluiden kustannusvaikutuk-
set, todetaan omaishoitajana toimivien 
erityislasten vanhempien tarvitsevan 
usein erilaisia palveluita työssäkäynnin 
mahdollistamiseksi. Raporttia varten 
tehdyssä kyselyssä vastaajat olivat 
myös sitä mieltä, että osa perheistä saa 
yhteiskunnalta hyvin tukea ja palve-
luita, mutta vastaavasti osa perheistä 
jää kokonaan ilman palveluita, tai niitä 
ei saada riittävän ajoissa. Palveluiden 
puuttuessa vanhempi voi ehtiä uupua 
ja mahdollisesti jättäytyä kokonaan pois 
työelämästä pystyäkseen huolehti-
maan lapsestaan.

Valtakunnallisessa kyselyssä esiin 
nousseiden teemojen pohjalta tehty 

vaikuttavuuslaskelma osoittaa, miten 
ansiotyöstä pois jättäytyminen aiheut-
taa monenlaisia taloudellisia menetyk-
siä. Perheen kannalta suurimmat vaiku-
tukset syntyvät menetetyn palkkatulon 
kautta. Yhteiskunnan näkökulmasta 
kustannuksia syntyy työttömyyden ai-
heuttamien tukien lisäksi menetetyistä 
verotuloista, joista voi muodostua suu-
ria kustannuksia pidemmällä aikavälillä. 

Vanhempien kokemuksia eri-
tyislapsen vanhemmuudesta, 
ansiOtyöstä ja perheen saa-
mista palveluista:

“Olen joutunut irtisanoutumaan kah-
desti työhistorian aikana, koska lapsen 
tarvitsevuus oli suurta, eikä kotiin saanut 
palveluita.”

“Toki palkka on elintärkeä, vaikka se pie-
ni onkin kun ei voi tehdä täyttä työaikaa. 
Edes korotettu vammaistuki ei korvaa 
menetettyä palkkaa osa-aikaisuuden 
vuoksi.”

“Voin tehdä ainoastaan päivätyötä, jol-
loin myös palkkani on huonompi.”

Lue lisää raportista osoitteesta: osol.fi/
polkuja
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Tarjoamme ikäihmisille ja vammaisille 
henkilöille monipuolisia asumispalveluja 
palvelutaloissamme ja palvelukodeissamme.

Lue lisää www.caritaslaiset.fi

Asiakkuussuunnittelijat:
Ikääntyneiden palvelut: Jonna Tarakkamäki, 050 461 7821 
Vammaispalvelut: Anna-Leena Seppänen, 050 375 8276 
Sähköposti: info@caritaslaiset.fi

www.caritaslaiset.fi
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Omaishoitajan 
loma Rokualla 

alk. 76€ / hlö / vrk

www.rokuakuntoutus.fi
Seuraa somessa:
 /rokuakuntoutus

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

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: 27.2.-3.3.2023

Kurssinumero: 85059

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

Puhelut 020-alkuisiin numeroihin 16,69snt/min + 8,35snt pvm/mpm
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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



36

LA

 SU 

MA -  PE 8:30 - 20

9 - 17

12 - 17

Verkkokauppa avoinna 24/7 

Oulun Ruskon Apteekki
Laakeritie 4, 90620 Oulu

K-Citymarket Rusko
p. 08-5302144

 

Tervetuloa apteekkiin verkkoon ja Laakeritielle! 

ruskonapteekki.fi

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Alina auttaa arjessasi
• Hoivapalvelut • Kotityöpalvelut 
• Lapsiperheiden kotipalvelut  
• Kotisairaanhoito •

Alina Oulu, Ii, Pudasjärvi
Puh. 044 455 6560

Tilaa maksuton kartoituskäynti!

sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
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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

Omaishoitajien ohjaus ja neuvonta
p. 040 526 8105

www.osol.fi


