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HHyyvväätt  oommaaiisshhooiittaajjaatt,,                                                  
jjäässeenneemmmmee  jjaa  kkaannnnaattttaajjaajjäässeenneemmmmee!!      

 
Olemme eläneet poikkeustilassa jo yli kuukauden ja yhdistyksemme vir-
kistys- ja ryhmätoiminta on keskeytetty. Toivoa kuitenkaan emme ole 
menettäneet vaan tähtäämme syksyyn, kun suunnitelmia toivon mu-
kaan voi alkaa toteuttaa. Siirrämme kevätkokouksenkin syksyyn. 
 
Olette meille tärkeitä! 
Ilman Teitä ei olisi yhdistystä, jonka toiminta tukee tärkeää Omaishoita-
jien työtä. Emme anna periksi, vaan yhdessä selviämme. Toivomme, että 
yhdistyksemme virkistys- ja vertaistoiminta tavoittaa Teidät tulevaisuu-
dessakin suurella joukolla ja keräämme muistojemme pankkiin lisää rie-
mukkaita ja rentouttavia hetkiä.  Aurinko alkaa kurkottaa ja lämmittää 
mieltä.   
 
Sananen Omaishoitajille  
 
Suuri osa yhdistyksemme omaishoitajista kuuluvat riskiryhmään hoidet-
tavansa kanssa.  Karanteenissa olo ei välttämättä poikkea ”normaa-
lista", mutta tuo toki lisämausteet, jos vapaapäivien pitäminen ei nyt 
onnistu. Mistä saa jaksamiseen voimaa, kun hoidettavaa ei voi viedä hoi-
topaikkaan tai ei saa hoitajaa kotiin? Miten saa arkeen apua, kun omais-
hoitaja väsyy ilman vapaapäiviä? Entä ne omaishoitajat, jotka eivät voi 
tavata hoivakodissa olevia läheisiään?    
 
Olette varmasti saaneet keksiä monenlaisia keinoja yhteydenpitoon. 
Kuitenkaan mikään ”vempele” ei korvaa fyysistä kosketusta läheiseen.  
Joukossamme on paljon yksinäisiä Omaishoitajia, joiden omaishoitoti-
lanne on päättynyt äsken tai yksinoloa on ollut jo vuosia. Teille kaikille 
vertaistuki, yhdistyksen virkistystoiminta, vertaisryhmät ja olohuoneet 
ovat tuoneet arkeen paljon iloa. Muistutamme, että tässä tilanteessa 
puhelimellakin annetusta vertaistuesta voi saada helpotusta henkiseen 
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kuormaan. Haluaisitko kokeilla kevään aikana puhelimella käytäviä ver-
taisryhmäkokoontumisia? Aiheesta lisää OmaisOivan kohdalla. 
Omaishoitajat eivät ole kuitenkaan olleet neuvottomia. Olemmehan 
joutuneet vuosia pärjäämään ja keksimään keinoja pärjätäksemme. 
Kauppa-apua saadaan lapsilta, muilta sukulaisilta ja seurakunnilta ym. 
vapaaehtoisilta. Kaukana asuvat, ”etäomaishoitajat” ovat keksineet lä-
hikauppojen palvelut ja toimittavat näin kauppaostokset omaisilleen. 
Toivomme, että kaiken ikäiset omaishoitajat (myös alle 70- vuotiaat) 
pyydätte ja otatte vastaan asiointiapua. Vaikka olisit itse hyväkuntoinen 
ja nuori, hoidettavasi voi kuulua riskiryhmään. Siis pyydä jotakuta toista 
käymään kaupassa tai apteekissa.  
 
Tähän jäsenkirjeeseen kokosimme joitain kauppa- ja asiointiapujen yh-
teystietoja. Työntekijämme etsivät myös mielellään lisätietoa.  
Lisää tietoa löytyy netistä osoitteessa https://www.jelli.fi/koronaapu/     
 
Kaiken tämän keskellä annamme kiitoksemme kaikille Omaishoitajien ja 
ikäihmisten lapsille, jotka jaksavat auttaa läheisiään ja painiskella sa-
malla oman kuormansa keskellä. Samanlaista kuormaa kantavat myös 
nuoret Omaishoitajaperheet, jotka hoitavat muun perheen lisäksi eri-
tyislastaan/lapsiaan/nuortaan ansiotyönsä ohessa. Myös nuoret hoivaa-
jat ovat kriisissä, kun sairastunut vanhempi eristäytyy neljän seinän si-
sään. 
 
Tärkeimmät yhteiskuntamme hoivaajat Omaishoitajien lisäksi ovat ter-
veydenhuollon henkilöstö, hoivakotien hoitajat ja kotipalvelun työnte-
kijät apujoukkoineen. On totta, että yhteiskuntamme muistaa harvoin 
antaa kiitoksen näille ammattiryhmille. Odotamme, että monien vaihei-
den jälkeen pääsemme normaaliin arkeen. Toivotamme kaikille Omais-
hoitajille ja jäsenillemme oikein kaunista kevään ja kesän odotusta. Pi-
detään huolta läheisistämme. Kyllä me yhdessä selviämme!  
 
Kevätterveisin Yhdistyksen hallitus ja työntekijät 

  

TTyyööiikkääiissiillllee  ttiieeddookkssii☺☺  
 
Elämme nyt hyvin poikkeuksellista aikaa. Epidemia, korona pisti ar-
kemme ja turvallisen elämän rytmin uusiksi. Elämme moni työikäinen 
omien riskiryhmään kuuluvien lastemme, puolisojemme ja vanhem-
piemme päivittäisestä hoidosta vastaten. Mutta nyt siinä on myös lisä 
huolta tuomassa tämä korona, jolta koetamme oman rakkaamme suo-
jella.  
 
On rajoituksia liikkumiselle, vain välttämättömät asioinnit on sallittuja. 
Ihmisten toivotaan nyt pysyvän kodeissaan. Myös meidän vertaisryhmä-
toimintamme on tauolla näillä näkymin ainakin toukokuun loppuun. 
Kontaktit ulkomaailmaan on entisestään vähentyneet. Omat ajatukset 
voi lähteä laukkaamaan niitä päivät pitkä yksin miettiessään. 
 
Kokeilemme nyt piakkoin Mustapekka -puhelin sovellusta, jonka kautta 
voimme ryhmänä edelleen kuitenkin keskustella ja vaihtaa kuulumisia 
sekä voimme helpottaa yksin asioiden kanssa jäämisen tunnetta. Roh-
keasti mukaan ja kuulumisia vaihtamaan!  
 
Kaikesta tästä poikkeustilasta ja ylimääräistä huolta tuovasta koronasta 
huolimatta toivotan kaikille aurinkoista ja lämpöistä kevään odotusta. 
Muistetaan ne turvavälit ja toistemme huomioiminen tänä haasteelli-
sena aikana. Koetetaan yhdessä tästä selvitä toinen toistamme tsempa-
ten! 
 
Vertti&Veera ryhmänvetäjä 
Kirsi Leskelä 
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Ennakkotietoa tulevista uusista tapahtumista, laitathan päivä-
määrän ylös. Ilmoitamme tarkemmin myöhemmin. 
 
Imatran kylpylämatka 29.9.-2.10.20 Hinta 185€ /h.  
Hintaan sisältyy  
➢ kuljetus Joensuu – Imatran kylpylä – Joensuu  
➢ ryhmän majoitukset kylpylässä 2-hengen Economy huoneissa  
➢ buffet aamiainen ja buffet päivällinen  
➢ kylpylä Taikametsän vapaa käyttö  

 
Kätkäläisen vanhat päivät – tarina mustasta koirasta to 12.11 klo 14 
Joensuun kaupungin teatterilla ja arvioitu kesto noin 
2,5 tuntia sisältäen väliajan. Pohjoiskarjalaisella haja-
asutusalueella elää kaksi vanhenevaa pariskuntaa, 
joita yhdistää ystävyys ja molemminpuolinen kyräily. 
Kieppivaaran Hurskaisten vakavaraiset vanhuuden-
päivät törmäävät yllättävään hankaluuteen, kun 
Alma huomaa puolisonsa Aimon käytöksen muuttuneen. Suulaasta 
maailmanmiehestä on tullut synkän oloinen tuppisuu. On kuin miehen 
kintereillä kulkisi masennuksen musta koira.  
 

SSYYKKSSYYNN  TTOOIIMMIINNTTAA  //  TTAAPPAAHHTTUUMMAATT  
 

Ensimmäisessä jäsenkirjeessä ilmoitetut tapahtumat, 
OVET -valmennus ja entiset ryhmät toteutuvat,  

jos pandemiatilanne sen sallii. 
 

Olemme suunnitelleet lisätapahtumia, mikäli kokoon-
tuminen sallitaan. Näistä kaikista ilmoitamme tarkem-
min Karjalan Heilissä, Facebookissa ja kotisivullamme.  

 
  

Olohuoneen toiminta alkaa syyskuussa, mikäli kokoontuminen on sal-
littua.  
 
Omaishoitoviikolle suunnitelmissa   
Ma 23.11. hemmotteluja omaishoitajille ja hoidettaville, yhteistyössä 
Riverian opiskelijoiden kanssa. Joensuun seurakuntakeskus. Ei tarvitse 
ilmoittautua.  
 
To 26.11. klo 17-19. Yhteinen hetki – yhdistyksen koko väen puuro-
juhla. Ravintola Kiesa.  Ilmoittautumisesta lisätietoja myöhemmin. 
 
Erityislasten perheille suunniteltu toiminnallinen päivä - Botania -ta-
pahtuma siirtyy syksyyn.  
 
Vaivion joulujuhla omaishoitajille ja hoidettaville ma 7.12.2020. Kulje-
tukset entiseen tapaan.  
 
  
 
 
 
  
VVeerrttaaiissttuukkeeaa  aannttaavvaatt  vveerrttaaiissoohhjjaaaajjaatt.. Tavoitat heidät:  
Energyn kuntosaliryhmä: Helena 0400 612 770 ja Terttu 0400 273 551  
Mäntypihan kuntosaliryhmä: Irma 050 376 7177 
Tuikut - OVET- valmennuksen käyneineiden jatkoryhmä:  
Tuula H. 0400 674 815 ja Auli 0400 926 384 
Keskusteluryhmä: Jaana 045 116 1536            
Kontiolahden omaishoitajien ryhmä: Pekka 050 567 4798 
Hoidettavansa menettäneiden ryhmä:                           
Tuula R. 050 587 5928 ja Päivi 044 322 0520 
Työikäisten Vertti ja Veera - sekä Facebook ryhmä: 
Kirsi Leskelä, 044 022 0707 ja Johanna Linna, 040 187 6771 
 
 

Seuraa tapahtumien ja toimintojemme ilmoittelua 
Karjalan Heilissä, Facebookissa ja kotisivulla. 
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OOiivvaann  tteerrvveeiisseett!!  
Toimintojamme on peruttu kevään ja kesän osalta. Kaipaamme teitä 
ryhmissä ja olohuoneissa kävijöitä. Toivomme, että toimintaamme löy-
täisivät nyt myös entiset ja uudet omaishoitajat, kun jatkamme omais-
hoitajien tukemista etänä. Etsimme koko ajan uusia tapoja kohdata toi-
semme karanteenin aikana. Myös meille nämä tavat toimia ovat uutta, 
mutta toivomme teidät rohkeasti kokeilemaan ja tulemaan mukaan.   
Kenenkään ei pidä jäädä yksin.  
 
 
 
  
  
OivaHetki - Sinua varten täällä ollaan! 
Omaishoitaja kaipaatko juttuseuraa? Halutessasi voit jutella ja keskus-
tella luottamuksellisesti kahden kesken Merjan tai Seijan kanssa. Voit 
myös laittaa viestillä puhelinnumerosi tai jättää vastaajan viestin ker-
toen nimesi ja numerosi, niin soitamme takaisin. Näin sinulle ei koidu 
kustannuksia puhelusta. Älä jää asioidesi kanssa yksin. Korona-aikaan 
vastaamme puheluihin seuraavasti: 
ma – ke klo 9-15, to klo 12-19 ja pe klo 9-12. 
 
Olemme avanneet henkilökohtaisen Chat-
verkkokeskustelu palvelun kotisivuillemme. 
http://joensuunseudunomaishoitajat.fi/  
Se löytyy sivun oikeasta alakulmasta.              
Chatissa voi keskustella nimellä tai nimettö-
mänä ja saada tukea tai ohjausta mieltä as-
karruttavissa asioissa. Pääset keskustelemaan kanssamme,                                  
kun Chat ikkunassa lukee Olemme paikalla.  
Muuna aikana Chatissa voi jättää terveisiä yhteydenottolomakkeella. 
  

Yhteystiedot Oiva hetkiin, muihin yhteydenottoihin ja Ilmoittautumi-
set eri toimintoihin sekä osallistumisohjeet: 
Merja 0400 544 244 merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.fi  
Seija 050528 3909 seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.fi  
 

Olemme myös Instagramissa.  
Löydät meidät nimitunnuksella: 
Joensuunseudunomaishoitajat 
 
Käy katsomassa toimintaamme siellä. 

JuttuHetki – tuokiot tapahtuvat puhelimitse Mustapekka – sovelluk-
sella, jota ei tarvitse ladata mistään ja se toimii kaikenlaisilla / merkki-
sillä puhelimilla. Riittää, että Ilmoittaudut Merjalle tai Seijalle, samalla 
saat puhelinnumeron ja koodin, jolla pääset osallistumaan JuttuHetki - 
tuokioon. Puhelu maksaa saman verran kuin mihin tahansa lanka- tai 
matkapuhelinnumeroon soitettu puhelu. Yleisesti nykyisissä GSM-liitty-
mien sopimuksissa puhelu sisältyy puhepaketteihin sen aikarajojen 
puitteissa.  
 
Tiistaisin klo 13-14.  

➢ 5.5., 12.5, 19.5, 26,5, 2.6, 9.6. ja 16.6.  
Torstaisin klo 17.30-18.30.            

➢ 7.5., 14.5, 28.5, 4.6, 11.5 ja 18.6. 
Osallistua voit haluamasi ajan, sen ajan mikä tuntuu hyvältä olla mu-
kana. Tule virkistymään ja juttelemaan muiden omaishoitajien sekä 
OmaisOivan työntekijöiden kanssa. JuttuHetki – tuokio on paikka kes-
kusteluille, ajatusten ja kuulumisien vaihtamiselle. Voit osallistua koko 
perheen kanssa ja vaikka kahvitella samalla.  Tule rohkeasti mukaan 
vaihtamaan kuulumisia muiden kanssa.  
 
 
 
 
 
Osallistuessasi työikäisten omaishoitajien JuttuHetki – tuokioon saat 
aikataulun ja ohjeet vertaisohjaajalta Kirsi Leskelä, 044 022 0707 
  
Lisäksi olemme ottamassa käyttöön Microsoft Teams sovelluksen, jossa 
voimme nettiyhteyden kautta virtuaalisesti keskustelle suojattuna ryh-
missä tai kahden kesken. Tämä sovellus mahdollistaa monipuolisen 
käytön. Tästä ilmoittelemme myöhemmin. 
 
 
 



AALLIISSAA--pprroojjeekkttii    
 
Tukee lapsia, nuoria ja vanhempia, kun perhe 
kohtaa vanhemman vakavan sairauden, vam-
mautumisen tai muun terveyden ongelman. 
 
Tukea nuorille 
Venla tukee nuoria edelleen yksilöllisesti, nyt välineinä on puhelin ja 
whatsapp. Nuorille on myös mahdollisuus liittyä yhteiseen whatsapp-
ryhmään. Tämän lisäksi nuorten päiviä järjestetään Hangout-sovelluk-
sen kautta. Näihin pääsee mukaan ilmoittamalla Venlalle.                  
venla.mutanen@alisaprojekti.fi 0400 264 220 
 
Olemme myös laajentaneet nuorten chat-toimintaa Tukinetissä.  
ALISA-nuorten yleinen ryhmäkeskustelu kaikesta vanhemman sairau-
teen liittyvästä järjestetään maanantaisin klo 17-19. 
 
Tämän lisäksi järjestämme teema-chatteja keskiviikkoisin klo 17-19: 
22.4. Tunteiden käsittely 
29.4. Itsenäistyminen 
  6.5. Vanhemman päihteidenkäyttö 
13.5. Kuolema perheessä 
20.5. Sisaren vakava sairaus 
 
Linkki nuorten chatteihin:                                            
https://tukinet.net/teemat/alisa-nuorten-chat/ryhmachatit/ 
 
Tukea vanhemmille 
ALISA-vanhempien valmennus alkaa jo 20.4., mutta mukaan mahtuu 
vielä! Valmennus on tarkoitettu sairastuneille vanhemmille ja heidän 
puolisoilleen, joko yhdessä tai erikseen. Vanhemman sairaus voi olla so-
maattinen tai psyykkinen, vamma tai muu terveyteen liittyvä haaste. 
teemoja voi tulla pohtimaan kanssamme myös jos toinen vanhempi on 
kuollut. Sairaudesta ei tarvitse olla diagnoosia.  
 

Valmennuksessa saa tietoa eri teemoista liittyen vanhemmuuteen ja va-
kavaan tai pitkäaikaiseen sairauteen. Teemoina ovat sairastumisen vai-
kutus perheeseen ja lapseen, lasten erilaiset tavat reagoida, sairaudesta 
puhuminen lapselle, ikätasoisuus käytännössä, tunteista puhuminen ja 
lapsen tunneilmaisun tukeminen sekä tarjolla oleviin palveluihin tutus-
tuminen. Tiedon lisäksi tarjolla on vertaistukea! Lisää tietoa ja ilmoittau-
tuminen: http://alisaprojekti.fi/vv/ 
 
Tämän lisäksi päivystämme Tukinetissä ALISA-vanhempien Chatissa 
tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 17-19. Linkki vanhempien chattiin: 
https://tukinet.net/teemat/alisa-vanhempien-chat/ryhmachatit/ 
 
Vanhemmille on edelleen tarjolla myös yksilötukea! Siitä saa lisää tietoa 
Annelta (0400 356 656 tai anne.korppinen@alisaprojekti.fi) 
 
Kaikissa ALISA-projektiin liittyvissä asioissa voit olla myös yhteydessä 
projektipäällikkö  
Kirsi Hokkilaan, 040 481 8078 tai kirsi.hokkila@alisaprojekti.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HHYYÖÖDDYYLLLLIISSIIÄÄ  AAVVUUNN  JJAA  TTUUEENN  NNUUMMEERROOIITTAA  
 
Koska kaikki eivät käytä internetiä, joka pursuaa tietoa, kokosimme tä-
hän muutamia toimialueemme numeroita, joista voi olla hyötyä sinulle 
tai läheisellesi. Ota talteen!  Huom! S- ja K-ketjujen kauppakohtaisista 
palveluista ja verkkomyynnistä löytyy tietoa näiden omilta verkkosi-
vuilta. 
 
Asiointiapu 
 
ILOMANTSISSA ikäihmisten 
asiointiapua yli 70-vuotiaille. 
Mikäli tarvitset asiointiapua 
kauppa-asiointiin, soita kun-
nan palvelupisteeseen          
numeroon 040104 3008, josta saat lisätietoja asiasta. 
 
KONTIOLAHDEN KUNTA auttaa ikäihmisiä ja riskiryhmään kuuluvia 
kauppa- ja apteekkiasioissa. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti ja ma-
talalla kynnyksellä vapaaehtoistyön koordinaattoriin Jaana Peltomaa-
han 050 533 9241 arkisin klo 9–11 ja 13–15. Soittaa voi myös Siun soten 
seniorineuvonta Ankkuriin 013 330 2890. 
 
LIPERIN KUNTA järjestää keskitetysti asiointiapua kaupassa ja aptee-
kissa käyntiin liperiläisille yli 70-vuotiaille ikäihmisille. Asiakas, joka tar-
vitsee asiointiapua soittaa palvelunumeroon 050 476 8363 (klo 9-15) ja 
antaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Kunnan yhteyshen-
kilö ottaa yhteyttä vapaaehtoiseen ja ilmoittaa asiointiapua tarvitsevan 
asiakkaan yhteystiedot vapaaehtoiselle. Vapaaehtoinen ottaa yhteyttä 
asiakkaaseen ja sopii käytännön kauppa-asioinnista suoraan hänen 
kanssaan puhelimitse. Vapaaehtoiset auttajat eivät käsittele asiakkaan 
rahaa tai pankkikorttia.  
 
OUTOKUMMUSSA Asiointiapua toteuttavat järjestö- ja seurakuntatoi-
mijat. Asiointiapupyyntöjä 050 533 8587 arkisin klo 9-15. 

 
POLVIJÄRVEN KUNTA välittää vapaaehtoisten kauppa- ja asiointiapua 
riskiryhmään kuuluville Polvijärven alueella. Asiointiapu on ensisijaisesti 
tarkoitettu heille, keillä ei ole läheisiä, jotka voisivat heitä auttaa.  Asi-
ointiapupyynnöt: 040 104 6002 / Helena Kaasinen. Auttajat asioivat Pol-
vijärven omissa ruokakaupoissa ja apteekissa. 
 
ASIOINTIAPUA IKÄIHMISILLE – JOENSUUN KANTAKAUPUNKI 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Soroppi ry järjestävät yhteis-
työssä resurssien sallimissa rajoissa asiointiapua välttämättömiin 
kauppa- ja apteekkiasiointeihin niille yli 70-vuotiaille Joensuun kanta-
kaupungin (keskusta ja kaupunginosat) asukkaille, joilla ei ole läheisiä 
auttamassa. Asiointipyyntöjä 046 841 2074 arkisin klo 10-14.  
 
ASIOINTIAPUA RISKIRYHMÄÄN KUULUVILLE JOENSUUN KANTAKAU-
PUNKI Jipon edustusjoukkueen ihmiset (pelaajat ja johtoryhmä) tarjoa-
vat apua kaupassa käyntiin tai muihin hakutehtäviin koronaviruksen ris-
kiryhmään kuuluville ihmisille Joensuussa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin 
me autamme. Jos et itse tarvitse apua, niin voit välittää viestin apua tar-
vitsevalle. Yhteydenotot:  
Timo Tahvanainen puh. 050 5622 066, timo.tahvanainen@jippo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIOINTIAPUA KIIHTELYSVAARA JA HEINÄVAARA 
Kiihtelysvaaran pelastusryhmän kauppa- ja apteekkiasiointiapu 
Eteläiset kylät (Huhtilampi, Oskola, Viesmo, Uskali, Hyypiä,  
Markku Raassina, 045 165 8863, klo 18 jälkeen 
Kirkonkylä (Palo, Murtojärvi, Märkä), Heidi Swahn, 050 384 6839 
Heinävaara (Heinävaara, Keskijärvi, Tervasuo, Alavi), 
Kimmo Salo, 040 037 1613 
Särkivaara, toiminta-alue 15 km säteellä, Leena Piironen, 040 596 1515 
Kiihtelysvaaran Marttojen kauppa- ja apteekkiasiointiapu: Kiihtelys-
vaara alueella, Pirkko Turunen, 040 023 8810.  
Punaisen ristin Kiihtelysvaaran osasto kauppa- ja apteekkiasiointiapu: 
Kiihtelysvaaran ja Heinävaaran alueella, Jaana Valkama, 040 576 0964 
Heinävaaran metsästysseuran kauppa- ja apteekkiasiointiapu Heinävaa-
ran alueella, Matti Pääkkönen, 050 406 0612. 
 
VAARA-KARJALAN SEURAKUNTA 
ohjaa ja neuvoo ja tarvittaessa järjestää käytännön asiointiapua, jos 
apua ei muualta saa: ma, ti, to, pe klo 9-13 p. 040 737 4656.  
Vaara-Karjalan seurakunnan kauppa- ja apteekkiasiointiapu 
Tuupovaaran alueella.  
Suvi Luopakka, 050 377 5607 
 
ASIOINTIAPUA TUUPOVAARA 
Koveron nuorisoseuran kauppa- ja ap-
teekkiasiointiapu Koveron alueella.         
Caroline Kamppila, 040 724 8250 
ASIOINTIAPUA HAMMASLAHTI 
Pyhäselän srk diakoniatyö tarjoaa kauppa- ja apteekkiapua sekä muuta-
kin pientä apua tarvittaessa. Lisäksi diakoniatyö tarjoaa keskusteluapua 
ja sielunhoitoa, kun huolet painavat mieltä. Yhteydenotot: virka-aikana,  
050 3636 909 (tai 050 3407 382).      
Hammaslahden kyläyhdistyksen kauppa- ja apteekkiasiointiapu ikäihmi-
sille ja riskiryhmään kuuluville. 
Hannu Holopainen 050 5222 835 ma-su klo 9-19.  

Joensuun reserviläisten kauppa- ja apteekkiasiointiapua kaupassa käyn-
tiin ja muihin tarpeellisiin askareisiin. Sovitaan tarkemmin puhelimitse. 
Hammaslahti ja Kompakka/Nieminen-seudulla. Yhteydenotot:  
Matti Partanen, p. 045 1313 303, partalanmatti@gmail.com  
 
PÄIVYSTYSNUMERO JA RUOKA-APUTYÖTÄ RANTAKYLÄSSÄ JA             
UTRASSA AKUUTTIIN AVUNTARPEESEEN 
ViaDia-keskus jatkaa koronatilanteen aikana ruoka-aputyötä akuutissa 
tarpeessa oleville. Kasaamme ruokakassit huomioiden perheen koon ja 
mahdolliset ruokarajoitteet. Kassi luovutetaan sovitun hakuajan mukai-
sesti keskuksen etuovelta (Venetie 10) tai toimitamme kassin tarvitta-
essa kotiin Utra-Rantakylä alueella. Akuutissa ruoka-avuntarpeessa voit 
soittaa päivystysnumeroon arkisin klo 9-14 välillä: Timo 045 267 6332, 
Tanja 045 266 5338, Pia 045 2665133 
 
JOENSUUN KAUPUNGIN NEUVONTAPUHELIN 
Joensuun kaupunki auttaa yli 70-vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia 
avuntarvitsijoita arkisin 013 337 3000klo 9-16. WhatsAppin kautta      
050 67 281. Neuvontapuhelimesta saa tietoa esim. kauppojen ja apteek-
kien maksukäytännöistä ja nettikauppojen palveluista. 
 
SUOMEN PUNAISEN RISTIN AUTTAVA PUHELIN  
Punaisen Ristin puhelimessa voi keskustella koronavirusepidemian ai-
heuttamista huolista ja murheista. Soittajille vastaavat koulutetut hen-
kisen tuen vapaaehtoiset ma-pe klo 9-21 numerossa 0800 100 200. 
 
SIUN SOTE 
Seniorineuvonta Ankkuri palvelee arkisin 013 330 2890 kello 8–16. ja 
Chatissa, joka löytyy ikäihmisten palveluiden sivulta: www.siun-
sote.fi/ikaihmisten-palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihen-
kilöt neuvovat, ohjaavat ja auttavat niin ikäihmisiä kuin heidän läheisi-
äänkin tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen saannissa ja käytössä. 
 
 
 



VALTAKUNNALLISESTI TIETOA KORONAVIRUKSESTA PUHELINNEU-
VONTA JA CHAT 
Valtakunnallisesta Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonnasta       
0295 535 535 arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. ja Chatista 
saa yleistä koronavirustietoa. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja 
mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Kysymyksiä voi 
lähettää tekstiviestitse 050 902 0163. Tekstiviestipalvelu on tarkoitettu 
henkilöille, jotka eivät esim. kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi pu-
hua puhelimessa. 
 
SUOMEN MIELENTERVEYS RY:n Kriisipuhelin päivystää numerossa  
09 2525 0111 suomen kielellä 24/7. 
 
SEURAKUNTIEN HENKINEN TUKI  
Seurakuntien yhteinen keskusteluapu-puhelin 013 2635 444 avoinna 
ma-pe klo 10-18. Keskusteluapu-puhelimeen vastaavat Joensuun seura-
kuntien työntekijät. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Keskusteluapu 
täydentää valtakunnallista Kirkon Palvelevan Puhelimen 0400 22 11 80, 
joka on avoinna joka ilta klo 18-24.  
 
Rantakylä diakoniapäivystys: ma-pe 013 2635522klo 9-12.  
Noljakka ja Marjala puhelinsoittoajat ma-ti klo 8-12. ja to 8-10.           
Risto Määttänen 050 3855137 ja /tai Marja Ikonen 050 3271382 
Joensuun keskusta diakoniapäivystys 013 2635314 ma-ke klo 9-11.  
Pielisensuu: eli Karsikko ja Hukanhauta ja Niinivaara diakoniapäivystys 
050 5331296 ma-pe klo 9-11.  
Outokummun diakoniatoimisto palvelee ajanvarauksella. Diakoni 
Hanna Ikäläinen, 0400 248 775 
Polvijärvi diakoniatyöstä Ota yhteyttä, jos tarvitset apua, esim. asioin-
tiapua kauppaan tai apteekkiin, taloudellista apua, keskusteluapua, hen-
gellistä apua; rukousta, sielunhoitoa, yksityistä ehtoollista. Diakonia-
päivystys on ti klo 9-11, mutta otathan ensin yhteyttä puhelimella, niin 
vastaanotolle ei synny ruuhkaa. Diakonissa Piia 0509182889 ja                            
diakoniapastori Iris 0509182887. 

Liperi evl.srk. toiminta jatkuu supistettuna ainakin 13.5.2020 asti. Kirk-
koherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat henkilöasiakkaita puheli-
mitse ja sähköpostitse - henkilökohtainen palvelu ajanvarauksella.     
Diakoni Tuija  Rissanen 0400 188 813. 
 
Huomaa myös nämä!  
Jumalanpalvelukset  
Nähtävissä netin kautta Youtube kanavalla: Toivon tähden – Luterilai-
nen kirkko Joensuussa  
https://www.youtube.com/channel/UCKiZHysFwS9B3CEe1psp1NA 
Radiossa  
Yle Radio 1:ssä. 
Aamuhartaus ma - la klo 6.15 - 6.25, toinen lähetys klo 7.15.  
Iltahartaus ma - pe klo 18.50 - 19.00, toinen lähetys klo 23.00.  
Iltahartaus myös lauantaisin klo 18.00, toinen lähetys klo 23.00.  
 
Maksutonta digitukea puhelimitse ja sähköpostilla  
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys  
Apua ja opastusta tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin käyttöön. Pu-
helimitse 050 543 0855 ti, to ja pe klo 12–14 tai digituki@pksotu.fi.   
Joen Severi Ohjausta ja apua tietotekniikan käyttöön saat soittamalla 
tai lähettämällä tekstiviestin arkipäivisin klo 9–12. 
Mariannelle 050 360 5051 marianne.lappalainen@joenseveri.fi  
Sampolle 050 337 7440 sampotaipale@joenseveri.fi.  
Aspa -säätiö Digi haltuun -hanke päivystää ma klo 10–14 ja ke 10–14. 
Ota yhteyttä Marko 040 855 4027 tai Juha 040 501 8009. Voimme aut-
taa yksinkertaisissa asioissa puhelimitse.  
Honkalampisäätiö #Ihan Diginä  
#Ihan Diginä –hankkeen tavoitteena on edistää ja vahvistaa erityistä 
tukea tarvitsevien, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden, digitaa-
lista osallisuutta ja -toimijuutta. Hankkeen henkilöstö on tavoitetta-
vissa yksilöllisen digituen ja -ohjauksen tiimoilta: etäyhteyksin, puheli-
mitse, sähköpostilla, WhatsAppilla ja somen kautta.  
Saila Kosunen Projektipäällikkö 0400 377 228 saila.kosunen@hl-s.fi  



HHYYVVIINNVVOOIINNTTIIAA  eerrii  nnääkköökkuullmmiissttaa  
 
Omaishoitotilanteita on monenlaisia erityislas-
taan, puolisoaan, vanhempiaan tai muuta läheis-
tään hoitavia, etäomaishoitajia sekä omaishoita-
jia, joiden hoidettavat ovat kodin ulkopuolisessa hoidossa ja omaishoi-
tajia, joiden hoitotilanne on päättynyt. Omaishoitajia huolestuttaa arjen 
turvallinen sujuminen riskiryhmään kuuluvan hoidettavan läheisen 
kanssa. Iso osa omaishoitajista kuuluu myös itse riskiryhmään. Sairastu-
minen pelottaa, on huolta itsestä ja läheisistä. Moni pohtii omaa jaksa-
mista. Epidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi omaishoitoperheet 
voivat jäädä entistä enemmän yksin. Omaishoitotilanteissa yksinäisyys 
usein lisääntyy ja sosiaaliset suhteet kaventuvat epidemian myötä enti-
sestään.  
 
Myötätunto itseä kohtaan on kuin pitäisimme huolta itsestämme niin 
kuin kenestä tahansa läheisestä ja rakkaasta ihmisestä. Muista, että yri-
tämme parhaamme, tässä ja nyt, näillä tiedoilla ja taidoilla, voimme an-
taa itsellemme luvan toimia luovasti, korjata virheitä ja tuoda iloa elä-
mään. Myötätunto itseä kohtaan on pohja myös myötätunnolle toisia 
kohtaan.  

 
HelsinkiMission uusi palvelu Juttukorva tarjoaa keskuste-
luseuraa yksinäisille. Järjestön työntekijät vastaavat puhe-
limeen 045 341 0504 ma - pe klo 13-15. Juttukorvaan voi-
vat soittaa kaiken ikäiset yksinäiset kaikkialta Suomesta. 
Työntekijät, sekä vapaaehtoiset ovat valmiina juttelemaan 
arjen asioista ja kuulumisista soittajan kanssa. Tavoit-
teena on lievittää soittajan yksinäisyyden tunnetta. Kaikki 
keskustelut ovat luottamuksellisia ja anonyymeja. Puhelun 
hinta on soittajan operaattorin hinnoittelun mukainen. Li-
säksi kaikille senioreille on Aamukorvan ja Senioripysäkki-
yhteydenottopuhelimet.  
 
 

Aamukorva tarjoaa kuulijan ja keskustelukumppanin yli 
60-vuotiaille joka aamu klo 5–8 numerossa 045 341 0504. 
Puheluun vastaa tehtävään koulutettu vapaaehtoinen.   
Senioripysäkki-yhteydenottopuhelin ammattiauttajat 
tarjoavat keskusteluapua yli 60-vuotiaille ma–to klo 9–
11 numerossa 045 341 0506.   

 
Sitovassa hoitosuhteessa läheiseen tilanne alkaa usein hallita hoitajan 
elämää. Nyt normaalisti saadut ulkopuoliset tuet, palvelut ja vertaistuki 
voivat olla poissa. Useimpien täytyy itse huolehtia monesta arjen asiasta 
ja yksityiskohdasta. Itsestä huolehtiminen ja oman ajan ottaminen voi 
tuntua jopa mahdottomalta. Itseltään on helppo vaatia liikaa ja itsesyy-
töksiin on helppo sortua. Omaishoitajien on hyvä muistaa, että nyt on 
erittäin tärkeää huolehtia myös itsestään, jotta voimavarat riittäisivät 
tämän vaikean ajan yli. Yksistään hyväksyminen, että pandemian tuo-
mat rajoitukset ovat niitä asioita, johon emme voi vaikuttaa, voi auttaa 
vähentämään henkistä rasitusta ja parantaa jaksamista. Muista, että 
olet arvokas. Olet läheisellesi tärkeä ja me arvostamme huolenpitoasi ja 
läheisyyttäsi.  

 
Konkreettiset asiat, kuten säännöllinen ateriarytmi, lii-
kunta ja muut tavalliset arkitoimet auttavat pysymään 
kiinni arjessa. Hyvästä unirytmistä huolehtiminen on myös 
tärkeää. Tee asioita, joista saat hyötyä ja mielihyvää. 

 
Toivo ja toivottomuus myös vaihtelevat. Ehkä vielä eilen näin mahdolli-
suuksia, mutta tänään huolet painavat. Meillä on täysi lupa ja oikeus 
kaikkiin tunteisiimme. Ihmisinä olemme myös väsyviä ja epävarmoja. 
Ehkä voimavaroja on talven jäljiltä muutenkin vähän. Ehkä vastoin-
käymisten määrä tai huolet tuntuvatkin tänään liian suurilta.  

 
 
 
 
 
 



 
Yksi keino rajata huolia on ”Huolihetki” eli voit päättää 
ajatella ahdistavia ja surullisia asioita vain tiettynä, rajat-
tuna aikana. Usein helpottaa jo se, että sanon sen ääneen 
”pelkään, murehdin, olen epävarma, olen levollisempi, 
olen helpottunut, olen pettynyt…” Se voi auttaa vähentä-
mään asioiden liiallista vatvomista – se kun ainoastaan li-
sää huonoa oloa.  

 
Vaikeissa tilanteissa kannattaa panostaa myönteisiin tunteisiin, koska ne 
auttavat meitä toimimaan, avaamaan ajatuksia ja saamaan apua. Usko 
omaan selviytymiseen voi vahvistua myös auttamalla muita. Omilla sel-
viytymiskeinoilla voimme elää hyvää elämää vastoinkäymisistä huoli-
matta. Paras tapa on miettiä keinoja, joiden avulla on aikaisemmin sel-
vinnyt vaikeuksista. Niitä voi vahvistaa myönteisellä toiminnalla, joka yl-
läpitää toimintakykyä ja tukee sopeutumista haastavissa olosuh-
teissa. Selviytyminen kasvaa iän myötä, kun ihmiselle kehittyy tai-
toja, joiden avulla useimpia jatkuvasti toistuvia vastoinkäymisiä 
on helpompi käsitellä. Kun ”kilometrejä” on takana jo paljon, 
on ehkä kokemusta, että vaikeiden vaiheiden yli on selvitty. 
Elämänkokemus antaa ymmärrystä hyväksyä asioita, joihin 
emme voi itse vaikuttaa.  

 
Rauhoittuminen ja aikalisän ottaminen eri keinoin on tär-
keää, vaikka mielessä myllertäisi ja maailma rakoilee ym-
pärillä. Listaa itsellesi asioita, jotka ovat auttaneet sinua 
aikaisemmin rauhoittumaan esim. keskustelu ystävän 
kanssa, yksinäisyyteen vetäytyminen, halkojen hakkaami-
nen, luonnossa liikkuminen, musiikin kuuntelu, palapelin 
kokoaminen, käsityöt, urheilu tai jokin muu asia? Joskus on 
hyvä olla tekemättä mitään, ja vain olla. Näin huomaa par-
haiten omassa mielessä vilistävät ajatukset ja tun-
teet.   Rauhallisempi mieli auttaa näkemään asioita selke-
ämmin ja myös toimimaan askel kerrallaan vaikeassa ti-
lanteessa. Usko omaan selviytymiseen, vaikka pieni askel 
kerrallaan. 

Työssäkäyvien omaishoitajien päivä- ja viikkorytmin poikkeustilanne on 
muuttanut hetkessä niin, että perheet joutuvat olemaan 24/7 yhdessä 
kotona tehden etätyötä, lasten etäkoulua ja päivähoitokin on kotona, 
samalla hoitaen erityislasta, puolisoa tai vanhempaa. Pandemian jatku-
essa monilla perheillä voi olla edessä lomautuksia, työttömyyttä ja pit-
käkestoista ansionmenetystä. Valtava taloudellinen huoli voi yksin jo 
vaikuttaa parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja lapsen hyvinvointiin. Pu-
humattakaan kun perheessä on sairautta ja tai vammaisuutta, johon 
voi liittyä haasteita ennestään. Poikkeusoloissa kannattaa hellittää ta-
vallisesta vaatimustasosta ja hyväksyä se, ettei suoriudu kaikesta kuten 
normaalioloissa.   
 

Taloudelliseen ahdinkoon saa ammattimaista neuvon-
taa. Maksutonta talous- ja velkaneuvontaa ympäri Suo-
men.  Joensuun talous ja velkaneuvonta palvelee           
029 566 0975 klo 8.00 – 16.15 tai                                      
pohjois-karjala.velkaneuvonta(at)oikeus.fi Lisätietoa ja 
paikkakunnittain yhteystietoja löydät https://oikeus.fi/oi-
keusapu/pohjois-karjalanoikeusaputoimisto/fi/index.html   

 
Takuusäätiö antaa neuvoja raha-asioissa, olet velkakier-
teessä tai sinua kiinnostaa takaus, soita maksuttomaan 
Velkalinjaan 0800 9 8009 (ma-pe klo 10–14) tai ota yh-
teyttä chatissa ma-to klo 12.30-15.00 ja ke klo 17-19 
 Lisätietoa  https://www.takuusaatio.fi/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perhe on usein läheisin ja turvallisin kohde purkaa vaikeaa oloa ja ah-
distusta. Arjen toistuessa samanlaisena päivästä toiseen pienetkin asiat 
voivat ärsyttää ja turhauttaa. Joskus taas perheenjäsenten liiankin tiivis 
yhdessä kotona oleminen kiristää hermoja. Siellä, missä karanteeni on 
kiristänyt ilmapiirin riitelyksi asti, tunteiden laannuttua lausuttu an-
teeksipyyntö on kiitoksen arvoinen.  

 
Anteeksiantoa tarvitaan niin itseä kuin toisia kohtaan. Jos 
ei osaa antaa anteeksi itselleen, ei ole helppoa antaa an-
teeksi toisillekaan. Halatkaa. Se kannattaa aina. Tiesitkö 
muuten, että 20 sekuntia kestävä halaus rentouttaa kum-
paakin? Kärsivällisyys ja joustavuus molemminpuolin kan-
tavat pitkälle. 

 
Parisuhteessa tärkeintä olisi yrittää itse olla kelpo 
kumppani, jonka kanssa eristys on helpompi kestää. 
Henkisesti jaksaa parhaiten, kun keskittyy vain yh-
teen päivään kerrallaan ja tekee juuri tästä het-
kestä niin hyvän kuin mahdollista. Voit aloittaa jo-
kaisen päivän kysymällä toiselta, ”Mitä hänelle 
kuuluu?” Se on huolenpitoa, jota me kaikki ihmiset 
tarvitsemme.  
 
Vaikeista ajoista on helpompi selvitä, kun on jotain mitä tavoitella ja jo-
tain mistä unelmoida. Nyt onkin hyvä aika käyttää lisääntynyt vapaa-
aika siihen, että juttelette paitsi yhteisistä muistoistanne, myös omista 
unelmistanne. Yhdistäkää unelmanne ja tavoitteenne teidän yhteiseksi 
tulevaisuutenne suunnitelmaksi.  

 
VÄESTÖLIITTO http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/   
Parisuhdeneuvonta numerossa 0406794770 ti ja to klo 13-
15. Psykoterapeutin päivystys-chat to klo 15-17 ja pe 18-
20 Chattaa ihmissuhdekoukeroista nimettömänä psykote-
rapeutin kanssa to klo 15-17, pe klo 18-20. Palvelu on mak-
suton. Chat on suunnattu n. 20 – 34-vuotialle.  

JOENSUUN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS tarjoaa 
poikkeusolojen vuoksi nopeutettua apua perheen ja pari-
suhteen äkillisissä ongelmissa. Nopeutetussa avussa on 
kyse kertaluontoisista tunnin puhelinkeskusteluista tilan-
teissa, joissa perheen tai parisuhteen tilanne on kriisiyty-
nyt. Ajan voi varata soittamalla ma-to klo 9-11 numeroon 
050 4308472. 

 
Lapset ovat erityisen haavoittuvaisia, sillä heidän voi olla vaikea ymmär-
tää televisiosta, internetistä ja muilta ihmisiltä kuulemaansa tietoa. 
Hämmentävä informaatio voi aiheuttaa lapselle ahdistusta, stressiä tai 
surua. Avoin ja turvallinen lapsen iän mukainen keskustelu auttaa lasta 
käsittelemään asiaa.  

 
Tästä linkistä löydät kahdeksan vinkkiä, kuinka puhua lap-
sen kanssa koronaviruksesta. https://www.unicef.fi/ko-
rona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/ 

 
Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille 
Tule mukaan keskustelemaan parisuhteesta ja 
vanhemmuudesta Väestöliiton asiantuntijan 
kanssa. Arkipäivisin klo 9.30-11.30 ilman 
ajanvarausta. 

 
 
Vaikka arkemme on muuttunut meistä riippumattomista syistä, meillä 
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisen merkityksen annamme 
nykyiselle tilanteelle. Voimme keskittyä löytämään ja huomaamaan ar-
jen pieniä ilon hetkiä. Muistakaa, myös kriisin keskellä on ja voi löytää 
iloa sekä ilon aiheita. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita kerros-
talojen parvekkeilta raikuvista yhteislauluista, erilaisista jumppaliike-
haasteista ja videovälitteisistä yhteisruokailuista. Ne ovat vahvistaneet 
meidän yhteenkuuluvuutemme tunnetta.  

 



Ota seuraavan viikon ajan valokuvia tai leikkaa lehdistä 
kuvia tai kirjoita asioista, jotka tekevät elämästäsi merki-
tyksellisen. Voit kuvata esimerkiksi ihmisiä, paikkoja, ta-
varoita ja lemmikkejä. Yritä saada kasaan vähintään yh-
deksän kuvaa. Kerää kuvat yhteen viikon päätteeksi ja 
katsele ja pohdiskele jokaista kuvaa. Kirjoita ylös jokai-
sesta kuvasta vastaus kysymykseen: ”Mitä tämä kuva 
edustaa ja miksi se on merkityksellinen?  
 
Nallehaaste on kiertänyt eri puolella suomea, jonka tarkoi 
tuksena on ilahduttaa. Ihmiset ovat laittaneet nalleja ikku-
nalle, parvekkeelle tai muuhun näkyvään paikkaan istu-
maan. Ohikulkijat voivat ihailla suloisia pehmoleluja ja osa 
on jo lähtenyt varta vasten liikkeelle niitä laskemaan. Myös 
me voimme laittaa nallemme ikkunaan ja ilahduttaa sillä 
itseämme ja kanssakulkijoitamme. 

 
Huolen ja ahdistuksen turruttaminen päihteillä ei ole hyvä keino. Poik-
keuksellisessa kriisitilanteessa kannattaa pikemminkin välttää alkoholin 
ja muiden päihteiden käyttöä. Ne eivät auta ahdistukseen, vaan vahvis-
tavat pahaa oloa. Päihteiden käytön jälkeen ahdistuneisuudella on ta-
pana paremminkin lisääntyä kuin vähentyä. 
Apua päihdeongelmaan löydät https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua 
 
Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.  Mitä aikaisemmin lähtee asioita hoi-
tamaan ja tukea etsimään, sitä paremmat ovat selviytymisen mahdolli-
suudet. Vaikka tulevaisuus muotoutuisi erilaiseksi kuin olit ajatellut, on 
toivoa. Eri tahot tarjoavat erilaista apua: käytännön apua, vertaistukea, 
tukihenkilöitä, asiantuntija-apua ja tukipuhelimia.  

 
 

Muista, olemme teitä varten                                     
vain puhelinsoiton päässä. 

 

HHyyvviinnvvooiinnttiiaa  ttuukkeevvaatt  tteekkeemmiisseett  
Rajaa raskaiden asioiden ajattelua ja uutisvirran seuraamista. Päivitä 
tietosi koronavirustilanteesta vain tarvittaessa.  
Tee mukava rauhoittumisnurkkaus, jossa voi kuunnella mielimusiik-
kiasi, antaa ajatusten vaeltaa rauhassa ja rentoutua arjen mieltä paina-
vista asioista.  
Nuku ja lepää riittävästi. Jos huolet pyörivät mielessäsi illalla kirjaa ne 
huolikirjaan, sen jälkeen voit nukkua. Voit ratkoa niitä seuraavana päi-
vänä levänneenä. 
Jos voit, tarjoa apua läheisillesi tai naapurillesi. Usein toisen auttami-
nen tuottaa iloa myös itselle. 
Ota hyvillä mielin itse apua vastaan, sitä tarjottaessa. 
Puhu toisille ihmisille havainnoista, ajatuksista ja tunteista. Jos sinulla 
ei ole ketään kenelle puhua, puhu itsellesi ääneen asioista tai soita          
tuki- / neuvontanumeroon. 
Hyväksy omat tunteesi ja ole erityisesti myötätuntoinen itsellesi.  
Jos et voi saada hyvää kosketusta keneltäkään, ota itseäsi hellästi ja 
pehmeästi olkavarsista kiinni, liikuta hiljalleen kämmeniä ja halaa siinä 
itseäsi hetki.  
Käytä ruoka-apua lähikaupasta tai lähimmästä ravintolasta. 
Liiku ja ulkoile sopivasti. Tarkkaile luontoa ja valokuvaa. 
Syö terveellisesti ja suunnittele aterioita sekä leivo. Tuoreen pullan ja 
sämpylän tuoksulla on mahtava voima. 
Ylläpidä, rutiinit ja selkeä päiväohjelma olemalla aktiivinen muuttu-
neessakin arjessa. Helpottavat ajan kulua. 
Huumori ja korona-aiheiset meemit. 
Videopuhelut ystävien kanssa ja kommunikointi verkon kautta, kom-
munikointi ja tunteiden jakaminen yhdessä 
Tee itsellesi mieluista esim. lue, käsityöt, maalaa, pelaa, remppaa jne. 
Osallistu netin tai puhelimen kautta toteutettaviin ryhmiin. 
Tee pihatyöt omalla pihalla ja siivoa. 
Älä jää yksin huoliesi kanssa, olivat ne sitten taloudellisia, työhön liit-
tyviä tai muita arjen huolia. 
Muista, että myös tämä epidemia päättyy aikanaan. 



MMiieelleenn  hhyyvviinnvvooiinnnniinn  lläähhtteeiittää,,  vviinnkkkkeejjää..  
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Lisää tietoa ja tehtäviä osoitteessa www.ikäopisto.fi  
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Terttu Turunen
puheenjohtaja
terttu.turunen@jnss-omaishoitajat.fi 
0400 273 551

Kirsi Leskelä
varapuheenjohtaja
leskela.kirsi@gmail.com 
044 022 0707

Tuula Riikonen
taloudenhoitaja
tuula.riiko@gmail.com 
050 587 5928 

Tuula Hanikka
tuula.hanikka@gmail.com 
0400 674 815

Johanna Linna 
johanna.linna@premetec.fi   
040 187 6771

Irma Pussinen 
irma.pussinen@elisanet.fi 
050 3767177

Visa Rinne
visa.rinne@te-toimisto.fi 
050 535 3431

Ritva Silvennoinen
ritva_silvennoinen@hotmail.com  
040 544 3937

Helena Timoskainen 
helena.timoskainen@outlook.com  
040 0612770

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

www.joensuunseudunomaishoitajat.fi www.joensuunseudunomaishoitajat.fi
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Olet lämpimästi tervetullut! 

Omaishoitajien palvelusetelit käy myös 
meillä. 

Tutustu palveluihimme         
http://www.rantakylanfyshoitolaitos.fi/ 

Pese
kädet

 1. Kastele kädet runsaalla vedellä 2. Ota saippuaa ja hiero kämmeniä vastakkain

 3. Hiero kämmenselät, peukalot ja sormien välit  4. Hiero sormia lomittain vastatusten

 5. Huuhdo kädet runsaalla vedellä  6. Kuivaa kätesi huolellisesti käsipyyhepaperilla

 7. Sulje hana käsipyyhepaperilla

ja laita stoppi tartunnoille

• Kun olet koskenut samoja pintoja kuin    
 flunssainen henkilö

• Kun tulet ulkoa sisään
• Ennen ruoanlaittoa ja ruokailua

• Wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• Kun olet yskinyt, niistänyt tai aivastanut

www.thl.fi/kasienpesuohje

tekoPieni

vaikutus
Suuri
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