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Suomessa on noin
300 000 omaishoitajaa,
oletko sinä yksi heistä?
Tässä esitteessä on lueteltu omaishoitotilanteille tyypillisiä asioita.
Esitteen tarkoituksena on auttaa sinua
tiedostamaan mahdollinen alkava tai olemassa
oleva omaishoitotilanne.

Älä jää asioiden kanssa yksin!
Tuki varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee
omaisen uupumista. Tiedostaminen on
ensimmäinen askel tuen saamiseksi
itselle ja läheiselle.

Tietoa palveluista ja
omaishoidon tuen hakemisesta
http://www.siunsote.ﬁ/omaishoidon-tuki

Keskusteluapua omaishoitoon liittyvissä asioissa.
Ota rohkeasti yhteyttä.
Seija Ollaranta
OmaisOiva
toiminnanjohtaja
OVET-omaishoitajavalmennus®
seija.ollaranta@jnss-omaishoitajat.ﬁ
050 528 3909
Merja Tanskanen
OmaisOiva
Omaistoiminnanohjaaja
Vertaisryhmät
merja.tanskanen@jnss-omaishoitajat.ﬁ
0400 544 244
Yhdistys Facebookissa:
https://www.facebook.com/
Työikäiset omaishoitajat Itä-Suomi (suljettu ryhmä)
https://www.facebook.com/groups/1740020722902680/

Joensuun seudun omaishoitajat ry
OmaisOiva Joensuunseutu

https://joensuunseudunomaishoitajat.fi

Omainen
Avustatko tai hoivaatko läheistäsi?
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Kuulo
tutulle?
Henkinen kuormitus
Arki vaatii järjestelyjä
Työmäärä kotona lisääntyy
Katsot läheisesi perään ja teet
tarkistussoittoja.
Läheisesi turvaa sinuun aiempaa enemmän
esim. lisääntyneet puhelinsoitot ja vierailut.
Teet aiemmin läheisesi tekemiä kotitöitä.
Opettelet uusia tehtäviä (lääkehoito, vaipat,
apuvälineet).
Hoidat läheisellesi kuuluneita kodin
ulkopuolisia asioita esim. laskut ja kaupassa
käynti.
Tuet erityislapsen kehitystä.

Et voi jättää läheistäsi yksin lähtiessäsi asioille.
Sovittelet työaikojasi läheisen tarpeiden mukaan
tai joudut jakamaan aikasi kahden kotitalouden
välillä.
Olet läheisesi mukana lääkärissä, sairaalassa
yms.
Kun otat läheisesi mukaan, joudut
suunnittelemaan asiointireitit ja siihen liittyvät
asiat (kyyti, lääkkeet, wc, apuvälineet) etukäteen
Suunnittelet läheisesi vuoksi asunnon vaihtoa,
kodin remonttia, töistä pois jäämistä, luopumista
autosta, kesämökistä, lomamatkoista tai
harrastuksistasi.
Haet etuuksia ja palveluja ja tapaat siihen
liittyen eri viranomaisia.

Koet kantavasi yksin vastuun kaikesta.

Lähde: Pekkanen, M. 2010. Omaishoidon varhaisia
muutosmerkkejä. Joensuu. Yhteinen Polku -hanke. Selvitys.

Mikäli tunnet edellä mainittujen
asioiden koskettavan sinua,
älä jää asioiden kanssa yksin.

Olet päivisin väsynyt vähäisen ja rikkonaisen
yöunen takia.
Läheisesi sitoo sinut kodin seinien sisälle.
Ystäväpiirisi on kaventunut tai muuttunut.
Koet, että läheistesi tai sinun on vaikea hyväksyä
läheisesi sairautta tai vammaa tai koette
peittelevänne tilannetta ulkopuolisilta.
Läheisen luonne tai käyttäytyminen on muuttunut
(ärtynyt, itkuinen, välinpitämätön, suuttuu
helposti, riitaisa, hyväntuulinen, yliseksuaalinen).
Koet ristiriitaisia tunteita läheistäsi kohtaan
esim. syyllisyyttä siitä, kun tunnet ärtymystä
läheistäsi kohtaan.
Ulkopuoliset ovat ennakkoluuloisia ja/
tai ihmettelevät kotitilannetta, läheisesi
käyttäytymistä, liikkumista, puhumista tai
ulkonäköä.
Olet epätietoinen ja huolestunut tulevasta.
Mistä haen apua? Mikä läheistä vaivaa?
Kuinka selviämme? Miksi meille kävi näin?
Tuleva laitoshoito?
Olet huolestunut omasta terveydestäsi ja
jaksamisestasi.

